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Seznam rozhodnutí v pořadí 
v , casovem. 

čís. čís. 

leden 7. R I 877/27 · 7678 leden 21. R I 37/28 . .7713 
» 7. R I 1037/27 · 7679 » 21. Rv I 1059/27 . · 7714 
» 7. R I 1094/27 · 7680 » 21. Rv I 1443/27 . · 7715 
» 7. R I 1103/27 · 7681 » 21. R II 437/27 .7716 
» 7. R I 1106/27 · 7682 » 26. R I 875/27 · 7717 
» 7. R I 1112/27 · 7683 » 26. R I 18/28 . · 7718 
» 7. Rv I 1191/27 . · 7684 » 26. Rv I 578/27 · 7719 
» 7. Rv I 1460/27 . · 7685 » 26. Rv I 833/27 .7720 
» 7. R II 435/27 · 7686 » 26. Rv I 865/27 · 7721 
» 12. R I 1015/27 · 7687 » 26. Nd I 5/28 .7722 
» 12. R I 1092/27 · 7688 » 26. R II 440/27 · 7723 
» 12. R I 1096/27 · 7689 » 26. Rv II 864/27 .7724 
» 12. Rv I 767/27 · 7690 » 27. R I 28/28 . · 7725 
» 12. Rv II 492/27 · 7691 » 27. R I 38/28 . .7726 
» 12. Rv II 845/27 · 7692 » 27. Rv I 571/27 · 7727 
» 13. R I 1139/27 · 7693 » 27. R II 420/27 · 7728 
» 13. Rv I 907/27 · 7694 » 27. R II 443/27 .7729 
» 13. R II 384/27 .7695 » 27. Rv II 256/27 .7730 
» 13. Rv II 246/27 · 7696 » 27. Rv II 430/27 · 7731 
» 14. R I 2/28 . · 7697 » 27. Rv II 718/27 · 7732 
» 14. Rv I 1998/27 . · 7698 » 28. R I 937/27 · 7733 
» 17. R I 895/27 · 7699 » 28. R I 1128/27 7734 
» 19. R I 1046/27 .7700 » 28. R I 1130/27 · 7735 
» 19. Rv I 684/27 · 7701 » 28. R I 6/28 . · 7736 
» 19. Rv I 780/27 · 7702 » 28. R I 17/28 . · 7737 
» 19. Rv I 985/27 · 7703 » 28. R I 32/28 . · 7738 
» 19. Rv I 1213/27 . · 7704 » 28. R I 35/28 . · 7739 
» 19. R II 6/28 . · 7705 » 28. Rv II 194/27 · 7740 
» 19. Rv II 94/27 .7706 » 28. Rv II 425/27 · 7741 
» 20. Rv II 195/27 · 7707 
» 20. Rv II 213/27 · 7708 únor 2. R I 53/28 . · 7742 
» 20. Rv II 736/27 · 7709 » 2. Rv I 701/27 · 7743 

Tiskem chromotvpografického závo1)u firmy Hejoa ff Zbroj v Mlabé Boleslavi. 

» 21. R I 4/28 . · 7710 » 2. R II 26/28 · 7744 
» 21. R I 11/28 · 7711 » 2. Rv II 235/27 · 7745 
» 21. R I 30/28 · 7712 » 3. R I 460/27 · 7746 
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IV. V. 

čí::;. čis. Čis. čís. 

únor 3. R I 1144/27 · 7747 únor 23. Rv I 1063/27 · 7804 březen 10. r, I I34/2R · 785fl březen 24. R II 10/28 · 7914 
» 3. Rv I 410/27 · 7748 » 23. Rv I 1250/27 · 7805 » 10. R I 145/28 · 7860 » 24. Rv II Ti /27 · 7915 

" 3. Rv I 532/27 · 7749 23. Rv I 1324/27 · 7806 
" 10. R I 157/28 · 7861 » 24. Rv II 451/27 . 7916 

» 3. Rv I 2154/27 · 7750 » 23. Rv II 266/27 7807 
" 10. Rv I 783/27 . · 7862 " 29. Rv I 1169/27 7917 

» 3. R II 28/28 · 7751 » 23. Rv II 457/27 · 7808 » 10. Rv I 1035/27 · 7863 » 29. Rv I 1200/27 7918 
» 3. R II 35/28 · 7752 » 24. R I 93/28 · 7809 " 10. Rv I 1096/27 · 7864 » 29. Rv I 1409/27 · 7919 
» 4. R I 42/28 · 7753 » 24. Rv I 442/27 · 7810 » 10. Rv I 1462/27 · 7865 " 29. Rv I 1670/27 7920 
» 4. R I 49/28 · 7754 » 24. Rv I 705/27 · 6811 » 10. R II 67/28 · 7866 » 29. R II 56/28 · 7921 
» 4. R í 52;'28 . · 7755 " 24. Rv I 810/27 · 7812 » 15. P I 34/28 · 7867 » 29. R II 73/28 · 7922 
» 4. Rv I 481/27 · 7756 » 24. Rv I 942/27 · 7813 » 15. R I 114/28 · 7868 » 29. R II 105/28 · 7923 
» 4. Rv I 601/27 · 7757 '" 24. R II 47/28 · 7814 » 15. R I 159/28 · 7869 » 30. R I 123/28 · 7924 » 4. Rv I 1589/27 · 7758 » 24. R II 52/28 · 7815 » 15. R I 172/28 · 7870 » 30. R I 129/28 · 7925 
" 9. Pres. 641/26 · 7759 » 24. Rv II 551/27 · 7816 » 15. R I 186/28 · 7871 » 30. R I 216/28 · 7926 » 9. Pres. 761/27 · 7760 » 24. Rv II 863/27 · 7817 

15. Rv I 632/27 . · 7872 » 30. Rv I 1000/27 · 7927 · 7761 25. Rv I 424/27 · 7818 " » 9. R I 44/28 . » 
15. Rv I 824/27 . · 7873 » 30. Rv I 1108/27 · 7928 

9. Rv I 751/27 · 7762 25. Rv I 1010/27 · 7819 " 30. Rv I 1156/27 · 7929 " » 
15. Rv I 1178/27 · 7874 » 25. Rv I 1121/27 · 7820 » » 9. Rv I 849/27 · 7763 » » 30. Rv I 1550/27 7930 

9. R II 37/28 .7764 » 15. Rv I 1598/27 · 7875 
30. R II 108/28 · 7931 » 

16. R I 207/28 · 7876 » 
9. R II 39/28 · 7765 březen 1. H I 54/28 · 7821 " 30. Rv II 161/28. · 7932 » 

16. Rv I 695/27 . · 7877 » 
9. R II 41/28 · 7766 » 1. R I 115/28 · 7822 » 

· 7933 
» 

16. Rv I 835/27 . · 7878 » 31. H I 142/28 9. Rv II 285/27 · 7767 1. R I 118/28 · 7823 » » " i6. Rv I 448/28 . · 7879 " 31. R I 260/28 · 7934 9. Rv II 494/27 · 7768 1. R I 150/28 · 7824 » » " 31. Rv I 963/27 · 7935 lil. r, 11119/27 · 7769 1. Rv I 1288/27. · 7825 » 16. Rv II 358/27 · 7880 » » » 
» 31. Rv I 1497/27 · 7936 » 10. R I 14/28 · 7770 » 1. Rv I 1322/27 . · 7826 » 16. Rv II 373/27 · 7881 

31. Rv II 378/27 · 7937 1. Rv I 136/28 · 7827 16. Rv II 573/27 · 7882 » » 10. Rv I 983/27 · 7771 » » 
31. Rv II 397/27 · 7938 .7772 1. Rv I 348/28 · 7828 16. Rv II 858/27 · 7883 » » 10. Rv I [161/27 » » 
31. Rv II 205/28 · 7939 10. Rv I 2150/27 · 7773 1. Rv II 783/27 . · 7829 17. R I 46/28 · 7884 » » " » 

» 10. Rv II 329/27 · 7774 » 1. Co II 1/27 · 7830 » 17. R I 187/28 · 7885 duben 3. R I 200/28 · 7940 » 10. Rv II 798/27 · 7775 » 1. Co II 1/28 · 7831 » 17. Rv I 574/27 · 7886 3. R I 236/28 · 7941 ll. R I 40/28 · 7776 2. R I 136/28 · 7832 17. Rvi 945/27 . · 7887 » » 
" » » 3. R I 259/28 · 7942 » ll. R I 69/28 · 7777 » 2. Rv I 757/27 . · 7833 » 17. Rv I 1150/27 · 7888 3. Rv I 932/27 · 7943 ll. Rv I 713/27 · 7778 2. Rv I 1022/27 . · 7834 17. Rv I 1308/27 · 7889 " " » » 3. Rv [ 1033/27 . · 7944 · 7779 » » 11. Rv I 1042/27 » 2. Rv I 1390/27 . · 7835 » 17. Rv I 306/28 · 7890 3. Rv 11197/27. · 7945 ll. Rv I 1580/27 · 7780 2. R II 427/27 . · 7836 17. Rv [ 452/28 . · 7891 » » » » 3. Rv I 1342/27 . · 7946 11. R II 32/28 · 7781 2. R II 64/28 · 7837 · 7892 

» » 
" » 22. R I 50/28 3. R II 92/28 · 7947 · 7782 » » 11. Rv II 480/27 » 2. Rv II 841/27 . · 7838 » 22. R I 141/28 · 7893 3. R II 106/28 · 7948 16. R 157/28 . · 7783 2. Rv II 848/27 . · 7839 » » » » 22. R I 152/28 · 7894 4. R I 211/28 · 7949 16. R I 91/28 . · 7784 2. Rvll 132/28 . · 7840 » :>' » » 22. R I 188/28 · 7895 4. Rv I 785/27 · 7950 16. R I 96/28 . · 7785 » ,» 

3. H I 1109/27 · 7841 22. R I 192/28 · 7896 4. Rv I 1243/27 . · 7951 16. I,v I 1105/27 · 7786 » » » » » 3. R I 58/28 · 7842 » 22. R I 193/28 · 7897 4. Rv I 1275/27 . · 7952 16. Rv I 1442/27 · 7787 » » 
" 3. R I 61/28 · 7843 » 22. R I 199/28 · 7898 4. Rv II 274/27 . · 7953 » 16. Rv I 2125/27 · 7788 

3. Rv I 365/27 · 7844 22. Hv I 953/27 . · 7899 
» 

· 7789 » » 12. R I 262/28 · 7954 » 16. R II 42/28 . 3. Rv [ 795/27 . · 7845 22. Rv I 1089/27 · 7900 » 
17. Rv I 661/27 · 7790 » » 12. R I 268/28 · 7955 » 3. Rv II 391/27 . · 7846 22. Rv I 1117/27 · 7901 " 17. Rv I 995/27 · 7791 » » 

12. Rv 1 1100/27 · 7956 » 8. Rv I 1265/27 · 7847 22. Rv I 532/28 . · 7902 » 
17. Rv I 1317/27 · 7792 » » 

12. Rv I 1172/27 · 7957 » 8. Rv II 589/27 . · 7848 » 
17. Rv I 1383/27 · 7793 » » 22. Pv II 623/27 . · 7903 12. Rv I 1720/27 · 7958 " · 7849 ), 

17. Rv I 1488/27 · 7794 » 9. R I 153/28 » 22. Rv II 160/28 . · 7904 » 12. Rv II 474/27 . · 7959 » 
9. R I 158/28 · 7850 23. Pres. 760/27 · 7905 · 7960 17. R II 44/28 · 7795 » » » 13. R I 282/28 » 
9. Rv I 861/27 · 7851 23. R I 128/28 · 7906 · 7961 18. Fv I 656/27 · 7796 » » » 13. Rv I 1186/27 . » 
9. Rv I 322/28 . · 7852 18. Rv I 763/27 · 7797 » » 23. R I 225/28 · 7907 » 13. Hv I 1673/27 7962 >' 

· 7853 18. Hv I 773/27 · 7798 " 9. R II 70/28 » 23. Rv I 1402/27 · 7908 » 13. Rv [ 561/28 . · 7953 » 
9. Fv II 524/27 . · 7854 18. R II 30/28 · 7799 » » 23. Rv I 1563/27 · 7909 » 13. R II 129/28 · 7964 ), 

18. R II 65/28 · 7800 » 9. Rv II 560/27 . · 7855 » 23. Rv II 530/27 . · 7910 » 13. Rv II 95/28 · 7965 » 
>, 23. Rv I 638/27 · 780.1 » 10. R í 1098/27 . · 7856 » 24. Rv 1121/28 . · 7911 . » 14. Rv I 1431/27 · 7966 
» 23. Fv I 862/27 · 7802 » 10. R [ 75/28 · 7857 » 24. Rv I 1092/27 · 7912 » 14. Rv I 1464/27 · 7967 
» 23. Rv I 1044/27 · 7803 » 10. R [ 133/28 · 7858 » 24. Rv I 423/28 . · 7913 » 14. Rv II 592/27 . · 7968 
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Vl. J 

'I VII. 

(, 

tis. Čis. 
;I 

Čís. čís. 

duben 19. R 1 267/28 · 7969 květen 4. Rv 1 2118/27 · 8024 květen 24. Rv 1 568/28 . · 8080 červen 14. R II 66/28 · 8135 
» 19. R I 270/28 · 7970 » 5. R I 322/28 .8025 JI 24. Rv 11.859/27 . · 8081 » 14. R II 128/28 · 8136 
» 19. R I 281/28 · 7971 » 5. Rv I 1505/27 · 8026 » 25. R I 361/28 · 8082 » 14. RII 187/28 · 8137 
» 19. Rv I 1852/27 · 7972 » 5. Rv II 627/27 . · 8027 » 25. Rv I 1522/27 · 8083 » 14. Rv II 731/27 · 8138 
» 19. Rv I 366/28 797:1 » 10. R I 1102/27/2 · 8028 » 25. Co I 3/28 · 8084 » 15. R I 257/28 · 8139 
» 19. Nd I 173/28 · 7974 » 10. R 1 330/28 · 8029 » 25. R II 94/28 · 8085 » 15. R I 340/28 · 8140 
» 19. R II 124/28 · 7975 » 10. R I 348/28 · 8030 » 31. R I 387/28 ' 8086 » 15. R I 412/28 · 8141 
» 19. Rv II 748/27 , · 7976 » 1 O. R I 350/28 · 8031 » 31. Rv I 1291/27 · 8087 » 15. R I 429/28 '. · 8142 
» 20. R I 175/28 · 7977 >1 \O. Rv I 984/27 . · 8032 » 31. Rv I 1500/27 · 8088 » 15, Rv I 1578/27 · 8143 
» 20 .. R I 242/28 · 7978 » 10. Rv 1 1404/27 · 8033 » 31. Rv 1 1967/27 .8089 » 15. Rv 1 1873/27 · 8144 
» 20. R 1 247/28 · 79'" » 10. Rv 1 1474/27 · 8034 » 31. R II 183/28 .8090 » 15. Rv 1 2132/27 · 8145 
» 20. R 1 289/28 · 7980 » 10. R II 156/28 · 8035 » 15. Rv 1 680/28 · 8146 
» 20. Hv I 1128/27 · 7981 » 10. R II 162/28 · 8036 červen 1. R 1 253/28 · 8091 » 15. Rv 1 915/28 · 8147 
» 20. Rv I 1175/27 · 7982 » 10. Rv II 481/27 . · 8037 » 1. R 1 333/28 · 8092 » 15. R II 158/28 · 8148 
» 20. Rv 1 1203/27 . 7983 » 10. Rv II 846/27 . · 8038 » 1. R I 396/28 · 8093 16. R 1 428/28 · 8149 1. Rv I 1241/27 ' 8094 » 
» 20, Rv I 1494/27 · 7984 ll. R 1 132/28 · 8039 » 16. Rv 1 500/27 · 8150 » 

1. Rv 1 1408/27 · 8095 » 
» 20. Rv 1 1553/27 · 7985 ll. R I 301/28 · 8040 » 16. Rv I 2034/27 · 8151 » 

1. Rv I 1412/27 · 8096 I> 
» 20. Rv I 1699/27 · 7986 ll. R 1 320/28 · 8041 » 

21. R I 426/28 · 8152 » 
1. Rv I 1582/27 · 8097 » 20. Rv 1 439/28 . · 7987 ll. Rv I 1177/27 · 8042 » » » 
1. Rv I 1742/27 · 8098 » 21. R I 437/28 · 8153 20. R II 113/28 · 7988 ll. Rv 1 1210/27 · 8043 » » » 
1. Rv 1 1779/27 · 8099 " 21. R 1 448/28 · 8154 20. R II 122/28 · 7989 11. Rv 1 53/28 · 8044 » » » 
1. Rv I 251/28 · 8100 » 21. Rv 1 1470/27 · 8155 » 20. Rv II 335/27 . ' 7990 11. R II 160/28 · 8045 >, 

21. Rv 1 1618/27 · 8156 » 
I. R II 169/28 · 8\01 » » 20. Rv II 652/27 ' · 7991 12. R II 152/28 · 8046 » 

21. Rv 1 3/28 · 8157 » 1. R II 172/28 · 8\02 » 
21. R I 277/28 · 7992 18. R I 286/28. · 8047 » 

21. Rv I \002/28 · 8158 » » 1. Rv II 643/27 · 8\03 » 
21. R I 283/28 · 7993 18. R I 342/28 · 8048 » 

22. R 1 842/27/5 · 8159 » » I. Rv II 221/28 · 8\04 » 
21. Rv I 1351/27 · 7994 18. R I 352/28 · 8049 » 

22, R I 451;'28 · 8160 » » 
2. R I 300/28 · 8\05 » 

» 21. Rv 1 1370/27 · 7995 18. R 1 360/28 · 8050 » 22. R I 465/28 · 8161 » 
2. Rv I 1630/27 · 8106 » 

» 21. Rv I 1476/27 · 7996 18. Rv 1 640/27 . · 8051 » 22. Rv 1 1883/27 · 8162 » 
2. Rv 1 1926/27 · 8107 » 

» 21. Rv 1 1503/27. · 7997 18. Rv I 1274/27 · 8052 » 
22. Rv 1 2084/27 · 8163 » 

2. Rv I 461/28 · 8\08 » 
» 21. Rv II 254j27 . · 7998 18. R II 147/28 · 8053 » 

22. Rv 1 2126/27 · 8164 » 
2, Rv II 725/27 · 8109 » 

26. R I 243/28 · 7999 18. R II 164/28 · 8054 » 
22. R II 206/28 · 8165 » » 

2. Rv II 836/27 · 81 \O » 
26. R 1 305/28 · 8000 18. Rv II 733/27 ' · 8055 » 

23. R I 365/28 · 8166 » » 
2. Rv II 855/27 ' 8111 » 

26. Rv I 1232/27 · 8001 19. R 1 291/28 · 8056 » 
23. Rv 1 1903/27 · 8167 » » 

4. Rv I 1401/27 · 8112 » 
26. Rv 1 1461/27 · 8002 19. R I 338/28 · 8057 » 

23. Rv 12148/27 · 8168 » » » 
26. Rv I 86/28 · 8003 » 19. R I 347/28 · 8058 » 6. R I 255/28 .8113 » 23. R II 198/28 · 8169 » 

6. R I 407/28 .8114 26. Co I 6/27 · 8004 » 19. Rv 1 1600/27 · 8059 » » 23. R II 199/28 · 8170 » 
6. Rv 1 1766/27 ' 8115 26. R II 139/28 · 8005 19. Rv I 1608/27 · 8060 » » 26. Rv I 2063/27 · 8171 » » 

· 8061 6. R II 192/28 · 8116 » 26. Rv II 713/27 · 8006 » 19. Rv 1 110/28 . » » 26. Rv I 2074/27 · 8172 
» n Rv 1 576/28 · 8007 » 19. R II 132/28 · 8062 » S. R 1 404/28 · 8117 » 26. Rv 1 2115/27 · 8173 
» 28. R I 233/28 · 8008 » 23. R 1 349/28 · 8063 » 8..R I 405/28 · 8118 » 26. Rv 1 169/28 · 8174 
» 28. Rv I 1102/27 · 8009 » 23. R I 362;28 · 8064 » 8. R 1 406/28 .8119 » 27. R 1 346/28 · 8175 
» 28. Rv 1 1107/27 · 80\0 » 23. R I 364/28. · 8065 » 8. R 1 414/28 · 8120 » 27. Rv I 1650/27 · 8176 
» 28, Rv 1 1256/27 · 8011 » 23. R I 378/28 · 8066 » 8. Rv I 1478/27 · 8121 » 27. Rv I 2130/27 · 8177 
» 28. Rv II 309/27 ' · 8012 » 23. R I 394/28 · 8067 » 8. Rv I 1534/27 · 8122 >, 27. Rv 1 12/28 · 8178 

» 23. Rv I 1545/27 · 8068 » 8. Rv I 1621/27 · 8123 » 28. R 1 436/28 · 8179 
květen 3. R I 285/28 · 8013 » 23. Rv 1 1570/27 ' 8069 » 8. Rv I 1629/27 · 8124 » 2S, R I 443/28 · 8180 

» 3. R 1 327/28 .8014 » 23. R II 161/28 · 8070 » 8. Rv 1 388/28 · 8125 » 28. R I 504/28 · 8181 
» 3. R I 334/28 · 8015 ,» 23. R II 176/28 · S071 » 8. Rv [916/28 · 8126 » 28. Rv I \970/27 · 8182 
» 3. Rv I 1576;27 · 8016 » 23. Rv II 488/27 . · 8072 » 8. R II 163/28 · 8127 » 28. Rv 12138/27 · 8183 
)' 3. R II 104/28 · 8017 » 24. R 1 366/28 · 8073 )', 8. Rv II 756/27 · 8128 » 28. R II 170/28 · 8184 
» 3. R li 144/28 . , 8018 » 24. R 1 372/28 · 8074 » 8. Rv II 801/27 · 8129, » 28. Rv II 659/27 · 8185 

4. R 1 1150/27 . .80\9 » 24. R I 385128 · 8075 " 9. Rv I 1539/27 · 8130 . » 30. R I 413/28 · 8186 » 
» 4. R I 218/28 · 8020 » 24. Rv 1 1332/27 · 8076 » 14. R I 431/28 · 8131 » 30. R 1 445/28 · 8187 
» 4. R I 303/28 · 8021 » 24, Rv I 1340/27 · 8077 » 14. R 1 439/28 · 8132 » 30. R I 464/28 · 8188 
» 4, R 1 326/28 · 8022 » 24. Rv 11531/27 · 8078 » 14. R 1 444/28. · 8133 » 30. R I 490/28 · 8189 
» 4. Rv I 1990/27 · 8023 » 24. Hv I 1871/27 · 8019 » 14. Rv 1 979/28 · 8134 » 30. Rv I 1411/27 · 8190 



VlIl. IX. 

Čis. čis. Čís. Čís. 

červen 30. Rv I 4/28 · 8191 srpen 24. Rv I 430/28 · 8245 záři 13. R II 242/28 · 8300 říjen 5. Rv I 49/28 8355 
;) 30. Rv lí 536/27 · 8192 » 24. Rv I 477/28 · 8246 o> 14. R I 410/28 · 8301 " 5. Rv I 1329/28 · 8356 

» 24. Rv I 984/28 · 8247 » 14. II I 658/28 · 8302 » 5. R ]] 249/28 · 8357 
červenec 3. R I 440/28 · 8193 » 25. R I 549/28 · 8248 " 14. Rv I 1891/27 · 8303 » 5. R ]] 310/28 · 8358 

» 4. Fv I 1808/27 · 8194 " 25. R I 560/28 · 8249 " 14. Rv I 1917/27 · 8304 ') 6. Rv I 51/28 · 8359 
» 4. Ilv I 948/28 8195 » 25. F I 644/28 · 8250 » 14. Rv I 94/28 · 8305 " ll. R I 755/28 · 8360 
» 4. H II 222/28 · 8196 " 25. Hv I 1228/28 · 8251 " 15. R I 533/28 · 8306 » ll. R I 765;28 · 8361 
» 4. R ]] 230/28 · 8197 » 29. Hv I 1905/27 · 8252 » 15. R I 572/28 8307 » ll. Rv I 1940/27 · 8362 
» 7. Hv I 751/28 · 8198 " 29. Hv I 81/28 · 8253 » 15. H I 613/28 · 8308 " ll. Rv 12201/27 · 8363 
» 7. II II 207/28 · 8199 " 29. H ]] 83/28, R ]] 274/28 8254 ), 15. Hv I 2180/27 · 8309 » ll. Rv I 15/28 · 8364 
» 7. H II 218/28 · 8200 » 29. Hv ]] 535/28 · 8255 » 15. I(v II 857/27 · 8310 " ll. Rv I 96/28 · 8365 
» 13. R I 505/28 · 8201 » 30. R I 523/28 · 8256 » 20. Hv' I 1964/27 · 8311 » ll. Rv II 719/27 · 8366 
» 18. Rv I 700/28 · 8202 » 30. II I 603/28 · 8257 » 20. Hv I 2155/27 · 8312 » ll. Rv ]] 794/27 · 8367 
» 21. Rv I 725/28 · 8203 » 30. Rv I 951/28 · 8258 » 20. Ilv I 24/28 · 8313 

" 12. H I 730/28 · 8368 
» 30. R II 246/28 · 8259 » 20. Rv 1 221/28 · 8314 ), 12. Rv I 32/28 · 8369 srpen 2. R I 559/28 · 8204 » 31. R I 556/28 · 8260 » 20. Hv II 15/28 · 8315 » 12. Rv I 1246/28 · 8370 » 2. R ]] 244/28 · 8205 » 31. R I 566/28 · 8261 » 21. R I 463/28 · 8316 » 12. Rv I 1424/28 · 8371 

" 2. Hv II 182/28 8206 » 31. R I 599/28 · 8262 » 21. I! 1 478/28 .. 8317 » 12. R II 300/28 · 8372 » 9. H I 573/28 · 8207 » 31. F I 610/28 · 8263 » 21. R I 582/28 · 8318 
" 12. R II 314/28 · 8373 

» 10. R I 512/28 · 8208 >, 31. F I 628/28 · 8264 » 71. H I 664/28 · 8319 » 12. Rv ]] 92/28 · 8374 
» lO. R I 561/28 · 8209 » 31. R ]] 238/28 · 8265 » 21. H I 684/28 · 8320 » 13. R I 542/28 · 8375 
» 10. R I 562/28 · 8210 » 31. R II 275/28 · 8266 » 21. Rv I 2075/27 · 8321 j' 13. H r 720-721/28 · 8376 
» lO. R II 248/28 · 8211 » 31. Rv]] 125/28 · 8267 » 21. Rv I 290/28 · 8322 » 13. Hv I 419/28 · 8377 
» lO. Rv II 497/28 · 8212 » 31. Rv 11495/28 · 8268 » 21. Rv I 1307/28 8323 » 13. Rv II 62/28 · 8378 
» ll. R I 409/28 · 8213 » 21. Rv II 808/27 · 8324 

" 18. R I 744/28 · 8379 
» ll. F I 553/28 · 8214 září I. Ilv I 2116/27 · 8269 » 22. R I 671/28 · 8325 » 18. R I 746/28 · 8380 
» ll. R I 604/28 · 8215 » 1. R II 213/28 · 8270 » 22. F I 677/28 · 8326 » 18. Hv I 2143/27 · 8381 
» 11. Hv I 311/28 · 8216 » I. R ]] 232/28 · 8271 » 22. Rv I 246/28 · 8327 18. Hv I 8/28 · 8382 
» 16. F I 571/28 8217 2· I. Rv II 666/27 · 8272 » 22. H ]] 225/28 · 8328 » 18. Rv I 1447/28 · 8383 
» 16. H I 602/28 , 8218 » 6. H I 552/28 · 8273 » 26. I~ I 678/28 · 8329 » 18. Rv I 1527/28 · 8384 
» 16. Rv 1 1259/28 · 8219 » 6. H I 576(28 · 8274 » 26. R I 686/28 · 8330 18. Rv II 726/27 · 8385 
» 16. Nd I 374/28 · 8220 » 6. R I 683/28 · 8275 » 26. R I 694/28 · 8331 » 19. H I 344/28 · 8386 » 16. Nd I 375/28 · 8221 » 6. Rv I 93/28 · 8276 » 26. F I 698/28 · 8332 » 19. H I 496/28 · 8387 » 16. H II 191/28 . · 8222 » 6. I<v I 1216/28 · 8277 » 26. Hv I 2077/27 · 8333 » 19. H I 645/28 · 8388 » 16. Nd ]] 136/28 , · 8223 » 7. R I 659/28 · 8278 » 26. Rv 1 106/28 · 8334 » 19. H 1 752/28 · 8389 
» 17. R I 636/28 · 8224 » 7. Rv I 464/27 · 8279 » 26. Hv 1376/28 · 8335 » 19. R I 758/28 · 8390 
» 17. Rv I 1301/27 · 8225 » 7. Hv I 2038/27 · 8280 » 26. R ]] 287/28 · 8336 » 19. Hv I 2017/27 · 8391 
» 17. Rv I 1469/27 · 8226 » 7. Hv I 457/28 · 8281 » 26. R II 292/28 · 8337 » 19. Rv I 222/28 · 8392 » 17. Rv I 1755/27 · 8227 » 7. H II 271/28 · 8282 » 26. F II 304/28 · 8338 " 19. Hv 1 319/28 · 8393 
" 17. Rv I 160/28 · 8228 » 8. Rv ! 1828/27 · 8283 » 29. H I 575/28 · 8339 » 19. Rv I 1456/28 · 8394 
» 17. Hv II 489/27 · 8229 » 8. Rv I 1841/27 8284 » 29. R I 665/28 · 8340 » 19. R ][ 295/28 · 8395 
» 17. Hv II 612/27 · 8230 » 8. Rv 1 1859/27 · 8285 » 29. Rv I 70/28 · 8341 » 19. R II 319/28 · 8396 

" 17. Hv II 860/27 · 8231 » 8. Rv I 1877/27 · 8286 » 29. Hv I 486/28 · 8342 » 19. F II 330/28 · 8397 

" 18. Rv I 1292/27 · 8232 » 8. Fv I 2161/27 · 8287 ),' 29. F II 265/28 · 8343 » 19. Fv II 212/28 · 8398 
» 18. Hv I 1938/27 · 8233 » 8. Rv I 250/28 · 8288 » 29. H ][ 298/28 · 8344 » 20. R I í24j28 · 8399 » 18. Rv II 598/27 · 8234 » 8. Hv II 663/27 · 8289 » 29. I,v ]] 559/28 · 8345 )' 20. R I 751/28 .8400 

" 18. Hv ]] 749/27 · 8235 » 8. Rv II 101/28 · 8290 
" 20. Rv I 1827/27 · 8401 

» 23. H I 522/28 · 8236 » 13. R I 514/28 · 8291 fíjen 4. R I 554/28 · 8346 » 20. Rv I 132/28 · 8402 
» 23. R I 569/28 · 8237 » 13. F I 584/28 · 8292 » 4. R I 702/28 · 8347 » 20, Rv I 148/28 · 8403 
» 23. Hv I 1628/27 · 8238 » 13. R I 596/28 · 8293 » 4. Rv 1 1930;27 · 8348 » 20. Hv I 261/28 .8404 
» 23. Hv I 1728/27 · 8239 . » 13. H I 654/28 · 8294 » 4. Hv I 2127/27 · 8349 " 20. F II 328/28 · 8405 
» 23. Hv 1 1240/28 · 8240 » 13. R I 661/28 · 8295 ~~ 4. Rv 12197/27 · 8350 » 25. Rv I 1983/27 · 8406 
» 23. Hv I 1266/28 · 8241 » 13. R I 674/28 · 8296 » 4. F II 269/28 · 8351 » 25. Ilv I 44/28 · 8407 
» 23. F II 239/28 · 8242 » 13. Hv I 1480/27 · 8297 » 5. Rv I 2131/27 · 8352 » 25. Hv II 822/27 · 8408 
» 23. Rv II 693/27 · 8243 » 13. Hv I 2024/27 · 8298 » 5. Rv I 2195/27 · 8353 » 25. Rv II 581/28 · 8409 
» 23. Hv ]] 522/28 · 8244 » 13. Hv I 963/28 · 8299 » 5. Hv I 16/28 · 8354 » 26. R I 722/28 · 8410 



1 
! 

x. I Xl . 
• I 

čís. Čís. Čís. Čís. 

říjen 26. Fv I 162/28 · 8411 listopad 15. Fv II 118/28 · 8466 prosinec 5. F I 836/28 · 8522 prosinec 15. F I 843/28 · 8560 
" 26. Fv I 167/28 · 8412 " 16. Fv I 298/28 · 846"' " 5. R I 938/28 · 8523 » 15. R I 847/28 · 8561 
" 26. Rv I 227/28 · 8413 » 16. Fv I 365/28 · 8468 " 5. R I 944/28 · 8524 » 15. Rv I 587/28 · 8562 
" 26. Rv I 379/28 · 8314 » 16. Fv I 429/28 · 8469 " 5. Rv I 542/28 · 8525 " 15. Rv I 805/28 · 8563 
" 26. Fv II 46/28 · 8415 " 16. Rv I 441/28 · 8470 " 5. Rv I 618/28 · 8526 " 15. F II 369/28 · 8564 » 27. R I 785/28 · 8416 " 16. Rv I 1563/28 · 8471 » 5. R II 382/28 · 8527 » 15. R II 374/28 · 8565 » 27. R II 281/28 · 8417 » 16. Rv II 122/28 · 3472 » 5. R II 383/28 · 8528 » 15. Rv II 309/28 · 8566 
» 27. R II 323/28 · 8418 " 16. Fv II 494/28 .847:1 » 5. Rv II 155/28 · 8529 » 20. Rv I 101Oj28 · 8567 

» 17. R I 774/28 · 8474 » 5. Fv II 233/28 · 8530 » 20. Rv I 1109/28 · 8568 listopad 2. F I 557/28 · 8419 » 17. Rv I 354/28 · 8475 » 5. Fv II 234/28 · 8531 » 20. Rv II 104/28 · 856) » 2. F I 713/28 · 8420 " 17. Rv II 308/28 · 8476 » 5. Rv II 385/28 · 8532 » 21. R I 854/28 · 8570 » 2. F I 768/28 · 8421 » 20. F I 745/28 · 8477 » 5. Rv II 683/28 · 8533 » 21. R I 961/28 · 8571 » 2. 1~ 1 770/28 · 8422 » 22. F I 849/28 · 8478 » 6. R I 850/28 · 8534 » 21. R I 981/28 . · 8572 » 2. Fl 791/28 · 8423 » 22. Fv I 245/28 · 8479 » 6. Rv I 294/28 · 8535 » 21. R I 1000/28 · 8573 » 2. R I 812/28 · 8424 " 22. Rv I 407/28 · 8480 » 6. Rv I 525/28 · 8536 » 21. Rv I 645/28 · 8574 » 2. R I 813/28 · 8425 » 22. Rv I 705/28 · 8481 » 6. Fv I 674/28 · 8537 » 21. Fv I 672/28 · 8570 
» 2. Fv I 1644/27 · 8426 » 22. Rv I 1494/28 · 8482 » 6. Rv II 78/28 · 8538 » 21. Fv I 837/28 · 8576 
» 2. Rv I 122/28 · 8427 » 22. F II 316/28 · 8483 » 7. R I 787/28 · 8539 » 21. R II 379/28 · 8577 » 2. Pv I 278/28 · 8428 » 22. Rv II 362/28 · 8484 " 7. P I 790/28 · 8540 » 21. R II 386/28 · 8578 
» 2. Hv I 616/28 · 8429 » 23. P I 826128 · 8485 » 7. Pv I 524/28 · 8541 » 21. P II 392/28 · 8579 
» 2. P II 318/28 · 8430 » 23. R I 829/28 · 8486 » 7. Pv I 741/28 · 8542 » 21. Rv II 320/28 · 8580 
» 2 .. F II 324/28 · 8431 » 23. P I 860/28 · 8487 » 7. Pv I 923/28 · 8-')43 » 21. Pv II 585/28 · 8581 
» 3. P I 620/28 · 8432 » 23. Pv I 316/28 · 8488 » 7. P II 371/28 · 8544 » 22. Pv I 669/28 · 8582 
» 3. R I 726/28 · 8433 » 23. Pv I 368/28 · 8489 » 7. Rv II 337/28 · 8545 » 22. P II 334/28 8583 
» 3. R I 735/28 · 8434 » 23. Pv I 447/28 · 8490 » 13. P I 972/28 · 8546 » 27. Fv I 405j28 · 8584 
» 3. R I 749/28 · 8435 » 23. Rv I 499/28 · 8491 » 13. P I 992/28 · 8547 » 27. Pv I 513/28 · 8585 
» 3. F I 779/28 · 8436 » 23. Pv I 720/28 · 8492 » 13. Fv I 79/28 · 8548 » 27. Rv 1 554/28 · 8586 
» 3. F I 796/28 · 8437 » 23. F II 352/28 · 8493 

13. Rv I 999/28 · 8549 
» 27. Pv I 611/28 · 8587 

23. R II 372/28 · 8494 » 
27. P II 404/28 · 8588 » 3. Pv I 35/28 · 8438 » 

13. Fv I 1141/28 · 8550 
» 

· 8439 24. R I 806/28 · 8495 » 
27. Fv II 244j28 · 8589 » 3. Rv I 141/28 » 

13. Pv II 278/28 8551 » 
24. R 1 821/28 · 8496 » 

28. F I 1014/28 · 8590 3. Pv I 710/28 · 8440 » » » » 13. Pv II 299/28 · 855e 3. P II 335/28 · 8441 » 24. R I 858/28 · 8497 » 28. F I 1015/28 · 8591 » » 14. R I 951/28 8553 » 8. P I 818/28 · 8442 » 24. Pv I 1911/27 · 8498 
14. R I 952/28 

» 28. F 1 1016/28 · 8592 
8. Pv I 1960/27 · 8443 » 24. Fv I 80/28 · 8499 " · 8554 » 28. Rv I 604/28 · 8593 » 
8. Rv I 2051/27 · 8444 » 24. Rv I 363/28 · 8500 » 14. R 1 973/28 · 8555 » 28. Pv I 861/28 · 8594 » 
8. Pv I 454/28 · 8445 » 24. Rv I 1732/28 · 8501 » 14. Rv I 406/28 · 8556 » 28. Rv 1 1875/28 · 8595 » 

24. F II 356/28 · 8502 14. Pv I 536/28 · 8557 28. Rv I 1892/28 8596 9. P I 830/28 · 8446 » » » » 29. R I 828/28 · 8503 14. Rv I 545/28 · 855S 28. F II 387/28 · 8597 9. Pv I 788/28 · 8447 » » » » 29. R I 927/28 · 8504 14. Fv I 1035/28 · 8559 29. Pv 1 1156/28 · 8598 9. Pv I 789/28 · 8448 » » » » 29. Pv I 409/28 · 8505 . 9. Rv II 750/27 · 8449 » » 29. Rv I 414/28 · 8506 9. Rv II 253/28 · 8450 » » » 29. Rv I 553/28 · 8507 
» 10. R I 321/28 · 8451 » 29. Pv I 729/28 · 8508 
» 10. F I 709/28 · 8452 » 29. Pv I 919/28 · 8509 
» 10. F I 792/28 .8453 » 29. P II 349/28 · 8510 
» 10. R I 804/28 · 8454 » 29. Pv II 94/28 · 8511 
» 10. Rv I 1879/27 · 8455 » 29. Pv II 206/28 · 8512 
» 10. Rv I 281/28 · 8456 » 29. Pv II 225/28 · 8513 
» IO.Pv I 1467/28 · 8457 » 30. Fv I 374/28 · 8514 
» 10. R II 354/28 · 8458 » 30. Pv I 1313/28 · 8515 
» iO. Pv II 45/28 · 8459 » 30. Nd II 19j28 · 8516 
» 15. F 1 827/28 · 8460 
» 1:;. Rv I 385/28 · 8461 prosinec 1. Fv I 71/28 · 8517 
» 15. Pv I 573(28 · 8462 " 1. Rv 1 424/28 · 8518 
» 15. Pv I 1306/28 .8463 » 1. Rv I 673/28 .8519 , 15. Pv I 1675/28 · 8464 » 1. Pv II 190/28 · 8520 
» 15. Rv II 76/28 · 8465 » 5. F I 820/28 · 8521 



XIII. 

tis. čís. 

Rl 236/2~ · 7941 1< I 41l5/28 · 81 IR 

" 242/28 · 797f' " 406/28 · 8119 
)~ 243/28 · 7999 » 407/28 · 8114 
>' 247/28 · 7979 » 409/28 · 8213 

Seznam rozhodnutí podle spisových " 253/28 · 8091 » 410/28 · 8301 

" 255/28 · 8113 » 412/28 · 8141 

značek. 
» 257/28 · 8139 » 413/28 · 818li 

" 259/28 · 7942 " 414/28 · 8120 
;, 260/28 · 7934 » 426/28 · 8152 

" 262/28 · 7954 » 428/28 · 8149 
R I čis. čís. » 267/28 · 7969 " 429/28 · 8142 

" 268/28 · 7955 " 431/28 · 8131 
R I 460/27 · 7746 Rl 53/28 · 7742 

" 270/28 · 7970 » 436/28 · 8179 
» 842/27/5 · 8159 » 54/28 · 7821 » 277/28 · 7992 » 437/28 · 8153 
» 875/27 · 7717 ,> 57/28 · 7783 » 281/28 · 7971 » 439/28 · 8132 
» 877/27 · 7678 » 58/28 · 7842 » 282/28 · 7960 » 440/28 · 8193 
» 895/27 · 7699 » 61/28 7843 » 28:1/28 · 7993 » 443/28 · 8180 
» 937/27 · 7733 » 69/28 · 7777 » 285/28 · 8013 » 444/28 · 8133 
» 1015/27 · 7687 » 75/28 · 7857 » 286/28 · 8047 » 445/28 · 8187 
» 1037/27 · 7679 » 91/28 · 7784 » 289/28 · 7980 » 448/28 8154 
» 1046/27 · 7700 » 93/28 · 7809 

" 291/28 · 8056 » 451/28 · 8160 
» 1092/27 · 7688 » 96/28 · 7785 » 300/28 · 8105 » 463;28 · 8316 
» 1094/27 · 7680 » 114/28 · 7868 » 301/28 · 8040 » 464/28 8188 
» 1096/27 · 7689 » 115/28 · 7822 » 303/28 · 8021 » 465/28 · 8161 

" 1098/27 · 7856 » 118/28 · 7823 » 305/28 · 8000 » 478";28 · 8317 
» 1102/27/2 · 8028 » 121/28 · 7911 » 320/28 · 8041 » 490/28 · 8189 
» 1103/27 · 7681 » 123/28 · 7924 >~ 321/28 · 8451 » 496/28 · 8387 
» 1106/27 · 7682 » 128/28 · 7906 » 322/28 · 8025 » 504/28 · 8181 
» 1109/27 · 7841 » 129/28 · 7925 » 326/28 · 8022 » 505/28 · 8201 
» 1112/27 · 7683 » 132/28 · 8039 » 327/28 · 8014 » 512/28 · 8208 
» 1119/27 · 7769 » 133/28 · 7858 » 330/28 · 8029 " 514/28 · 8291 
» 1128/27 · 7734 » 134/28 · 7859 » 333/28 · 8092 » 522/28 · 8236 
» 1130/27 · 7735 » 136/28 · 7832 » 334/28 · 8015 » 523/28 · 8256 
» 1139/27 · 7693 

" 141/28 · 7893 » 338/28 · 8057 » 533/28 8306 
» 1144/27 · 7747 » 142/28 · 7933 » 340/28 · 8140 » 542/28 · 8375 
» 1150/27 · 8019 » 145/28 · 7860 » 342/28 · 8048 ;) 549/28 · 8248 

2/28 · 7697 » 150/28 · 7824 » 344/28 · 8386 » 552/28 · 8273 » 
· 7710 · 7894 · 8214 4/28 » 152/28 » 346/28 · 8175 » 55~/28 » · 7736 · 7849 · 8346 6/28 » 153/28 » 347/28 · 8058 » 554/28 » 

· 7861 · 8030 8260 ll/28 · 7711 » 157/28 » 348/n » 556/28 » 
.7770 158/28 · 7850 349/28 · 8063 · 8419 » 14/28 » :> » 557/28 

17/28 · 7737 » 159/28 · 7869 » 350/28 · 8031 » 559/28 · 8204 » 
· 7718 · 7870 · 8049 · 8249 » 18/28 » 172/28 » 352/28 » 560/28 

» 28/28 · 7725 » 175/28 · 7977 » 360/28 · 8050 » 561/28 · 8209 
» 30;28 · 7712 » 186/28 7871 » 361/28 · 8082 » 562/28 · 8210 
» 32/28 · 7738 » 187/28 · 7885 » 362/28 · 8064 » 566/28 8261 
» 34/28 · 7857 » 188/28 · 7895 » 364/28 · 8065 » 569/28 8237 
» 35/28 · 7739 » 192/28 · 7896 » 365/28 · 8166 571/28 · 8217 · 7713 193/28 · 7897 · 8073 

» 
» 37/28 » » 366/28 572/28 · 8307 

· 7726 199/28 · 7898 8074 
» 

>~ 38/28 » » 372/28 » '573/28 .8207 
» 40/28 · 7776 » 200/28 · 7940 » 378/28 · 8066 575/28 · 8339 · 7753 · 7876 » 
» 42/28 » 207/28 » 385/28 · 8075 » t:í76/28 8274 

· 7761 211/28 · 7949 » 44/28 » » 387/28 · 8086 » 582/28 · 8318 
» 46/28 · 7884 » 216/28 · 7926 394/28 · 8067 » 584/2H · 8292 · 8020 » 
» 49/28 · 7754 » 218/28 » 396/28 · 8093 » 596/28 8293 
» 50/28 · 7892 » 225/28 · 7907 404/28 · 8117 » 599/28 · 8252 » 

52/28 · 7755 ;> 233/28 · 8008 



XIV. 
XV. 

Čis. Čb, Či~. Či~. 

Rl 602/28 · 8218 R I 813/28 · 8425 Rv I 751/27 · 7762 Rv I 1186/27 7961 

» 603/28 · 8257 » 818/28 · 8442 » 757/27 · 7833 » 1191/27 · 7684 

» 604/28 · 8215 » 820/28 · 8521 » 763/27 · 7797 » 1197/27 · 7945 

» 610/28 · 8263 » 821/28 · 8496 » 767/27 · 7690 " 1200/27 7918 

» 613/28 · 8308 » 826/28 · 8485 » 773/27 · 7798 » 1203/27 7983 

» 620/28 · 8432 » 827/28 · 8460 >, 780/27 · 7702 » 1210/27 · 8043 

» 628/28 · 8264 )l 828/28 · 8503 » 783/27 · 7862 » 1213/27 7704 

» 636/28 · 8224 " 829/28 8486 » 785/27 · 7950 » 1232/27 · 8001 

» 644/28 · 8250 » 830/28 · 8446 » 795/27 · 7845 » 1241/27 · 8094 

» 645/28 · 8388 » 836/28 · 8522 » 810/27 · 7812 » 1243/27 · 7951 

» 654/28 · 8294 » 843/28 · 8560 » 824/27 · 7873 » 1250/27 · 7805 

» 658/28 · 8302 » 847/28 · 8561 » 833/27 .7720 » 1256/27 · 8011 

» 659/28 · 8278 » 849/28 · 8478 » 835/27 · 7878 » 1265/27 7847 

» 661/28 · 8295 » 850/28 · 8534 » 849/27 · 7763 » 1274/27 · 8052 
· 8319 854/28 · 8570 

» 664/28 » » 861/27 · 7851 » 1275/27 · 7952 

» 665/28 · 8340 » 858/28 · 8497 862/2, · 7802 » 1288/27 · 7825 » 
» 671/28 · 8325 » 860/28 · 8487 865/27 · 7721 » 1291/27 · 8087 

· 8296 927/28 · 8504 
» 1292/27 

» 674/28 » » 907/27 · 7694 » · 8232 

» 677/28 · 8326 » 938/28 · 8523 932/27 · 7943 » 1301/27 · 8225 » 
» 678/28 · 8329 » 944/28 · 8524 942/27 .. 7813 » 1308/27 · 7889 » 
» 683/28 · 8275 » 951/28 · 8553 945/27 

» 1317/27 · 7792 
· 8320 952/28 · 8554 » · 7887 1322/27 

» 684/28 » 953/27 · 7899 
» · 7826 

686/28 · 8330 961/28 · 8571 » 1324/27 · 7806 
)1 » 963/27 · 7935 

» 
· 8331 972/28 · 8546 >l 1332/27 

» 694/28 » 983/27 · 7771 
» · 8076 

698/28 · 8332 » 973/28 · 8555 )l » 1340/27 · 8077 
)l 984/27 · 8032 

702/28 · 8347 981/28 · 8572 » 1342/27 · 7946 
» » 985/27 · 7703 

» 

709/28 · 8452 » 992/28 · 8547 » » 1351/27 · 7994 
» 995/27 · 7791 

713/28 · 8420 1000/28 · 8573 » 1370/27 .7995 
» » » 

720-721)28 · 8376 » 1014/28 · 8590 » 1000/27 " 7927 » 1383/27 · 7793 
» · 8410 1015/28 · 8591 » 1010/27 · 7819 1390/27 · 7835 

722/28 » » 
» · 8399 1016/28 · 8592 » 1022/27 · 7834 1401/27 · 8112 

724/28 » » 
» · 8433 » 1033/27 · 7944 1402/27 · 7908 

726/28 
» 

» · 8363 Rv I » 1035/27 · 7863 1404/27 · 8033 
730/28 

» 
» · 8434 1042;27 · 7779 1408/27 · 8095 

735/28 
» » 

» · 8379 Rv I 365/27 · 7844 . 1044/27 · 7803 1409/27 · 7919 
744/28 

» » 
» .8477 » 410/27 · 7748 1059/27 · 7714 1411/27 · 8190 

745/28 
» » 

II · 8380 » 424/27 · 7818 1063/27 · 7804 1412/27 · 8096 
746/28 

» » 
» · 8435 » 442/27 · 7810 1089/27 · 7900 1431/27 · 7966 

749/28 >l » 
l) · 8400 » 464/27 · 8279 1092/27 · 7912 1442/27 · 7787 

751/28 » » 
» · 8389 » 481/27 · 7756 1096/27 · 7864 1443/27 · 7715 

752/28 » » 
» · 8360 500/27 · 8150 1460/27 · 7685 

755/28 » » 1100/27 · 7956 » 
» · 8390 532/27 · 7749 1461/27 · 8002 

758/28 » » 1102/27 · 8009 » 
» · 8361 571/27 .7727 · 7786 1462/27 · 7865 

765/28 » » 1105/27 » 
» 

· 8421 574/27 · 7886 · 8010 1464/27 · 7967 
768/28 

» » 1107/27 » 
» · 8422 » 578/27 · 7719 1108/27 · 7928 » 1469/27 .8226 

770/28 
» 

» · 8474 601/27 · 7757 · 7901 » 1470/27 · 8155 
774/28 » » 1117j27 

» · 8436 632/27 · 7872 » 1474/27 · 8034 
779/28 » » 1121/27 · 7820 

» · 8416 638/27 · 7801 » 1476/27 · 7996 
» 1128/27 · 7981 

» 785/28 640/27 · 8051 » » 1478/27 · 8121 
787/28 · 8539 » » '> 1150/27 · 7888 

» · 8540 656/27 · 7796 
» 1480;27 · 8297 

790/28 » » 1156/27 · 7929 1488/27 » · 8423 661/27 .7790 · 7772 
» · 7794 

791/28 » » 1161/27 1494/27 » · 8453 684/27 · 7701 
)l · 7984 

792/28 
» » 1169/27 · 7917 1497/27 · 7936 

» · 8437 695/27 · 7877 
» 

796/28 l) » 1172/27 · 7957 1500/27 · 8088 
» · 8454 701/27 · 7743 

» 

804/28 » » 1175/27 · 7982 1505/27 · 8026 
» · 7811 

» 

806/28 · 8495 » 705/27 » 1177/27 · 8042 1522/27 · 8083 
» · 8424 713/27 · 7778 

» 

812/28 » » 1178/27 · 7874 1531/27 · 8078 
» 

» 



XVI. 
XVII. 

Čís. tis. 
Čb. 

Čís. 
Rv I 1534/27 · 8122 Rv I 1983/27 · 84G6 

fiv I 11O/2b · 8061 Rv I 461/28 · 8108 1539/27 · 8130 » 1990/27 · 8023 
122/28 · 8427 " 477/28 · 8246 

" ,. 154.5/27 · 8068 > 1998/27 · 7698 
132/28 · 8402 » 486/28 · 8342 

" 2017/27· · 8391 » 1550/27 · 7930 » 
136/28 · 7827 » 499/28 · 8491 

» 
8298 " " 1553/27 · 7985 » 2024/27 

» 141/28 · 8439 » 513/28 · ~585 1563/27 · 7909 » 2034/27 · 8151 
" 148/28 · 8403 » 524/28 · 8541 

" 2038/27 · 8280 1570/27 · 8069 » 
» 160/28 · 8228 >; 525/28 · 8536 

» 
· 8444 1576/27 · 8016 » 2051/27 

>. 162/28 · 8411 » 532/28 · 7902 
" · 8171 1578/27 · 8143 » 2063/27 

» 167/28 · 8412 " 536/28 · 8557 
") 

· 8172 » 1580/27 · 7780 » 2074/27 
» 169/28 · 8174 » 542/28 · 8525 1582/27 · 8097 » 2075/27 · 8321 
" 221/28 · 8314 » 545/28 · 8558 

» 
1589/27 · 7758 » 2077/27 · 8333 » 222/28 · 8392 » 553/28 · 8507 

» 
2084/27 · 8163 » 1598/27 · 7875 » 

» 227/28 · 8413 » 554/28 · 8580 1600/27 · 8059 » 2115/27 · 8173 » 245/28 · 8479 » 561/28 · 7963 
» 

2116/27 · 8269 1603/27 · 7997 » 
» 246/28 · 8327 » 568/28 · 8080 

), 
2118/27 8024 » 1608/27 · 8060 » 

» 250/28 · 8288 » 573/28 · 8462 1618/27 · 8156 » 2125/27 · 7788 » 251/28 · 8100 » 576/28 · 8007 
» 

· 8164 1621/27 · 8123 » 2126/27 
» 261/28 · 8404 » 587/28 · 8562 

» 
· 8349 1628/27 · 8238 » 2127/27 

» 278/28 · 8428 » 604/28 · 8593 
» 

· 8177 1629/27 · 8124 » 2130/27 
» 281/28 · 8456 » 611/28 · 8587 

» 
· 8352 1630/27 · 8106 » 2131/27 

>. 290/28 · 8322 » 616/28 · 8429 
» 

· 8145 » 1644/27 · 8426 » 2132/27 
» 294/28 · 8535 » 618/28 · 8526 1650/27 · 8176 » 2138/27 · 8183 » 298/28 · 8467 » 645/28 · 8574 

» 
1670/27 · 7920 » 2143/27 · 8381 » 306/28 · 7890 » 6'5g/28 · 8582 

» 
· 8168 1673/27 · 7962 » 2148/27 » 311/28 · 8216 » 672/28 · 8575 

» 
· 7773 1699/27 · 7986 » 2150(27 » 316/28 · 8488 » 673/28 · 8519 

» 
· 7750 1720/27 · 7958 » 2154/27 » 319/28 · 8393 » 674/28 · 8537 

» 
· 8312 1728/27 · 8239 » 2155/27 » 322/28 · 7852 » 680/28 · 814F, 

» 
· 8287 » 1742/27 · 8098 » 2161/27 » 348/28 · 7828 » 700/28 · 8202 1755/27 · 8227 » 2180/27 · 8309 » 354/28 , 8475 705/28 · 8481 

» 
2195/27 · 8353 » » 1766/27 · 8115 » » 363/28 · 8500 » 710/28 · 8440 1779/27 · 8099 » 2197/27 · 8350 » 365/28 · 8468 720/28 · 8492 

» 
· 8363 » » 1808/27 · 8194 » 2201/27 » 366/28 · 7973 » 725/28 · 8203 » 1827/27 · 8401 » 3/28 · 8157 » 368/28 · 8489 » 729/28 · 8508 » 1828/27 · 8283 » 4/28 · 8191 '» 374/28. · 8514· » 741/28 · 8542 » 1841/27 · 8284 » 8/28 · 8382 » 376/28 · 8335 

751/28 · 819S 379/28 · 8414 » » 1852/27 · 7972 » 12/28 · 8178 » 
788/28 · 8447 385/28 · 8461 >, » 1859/27 · 8285 15/28 : 8364 » 
789/28 · 8448 

» 
» » 1871/27 · 8079 » 16/28 · 8354 » 388/28 · 8125 » 805/28 · 8563 

» 1873/27 8144 
24/28 · 8313 » 405/28 · 8584 » 837/28 · 8576 

' 8286 » 
406/28 · 8556 

» 1877/27 32/28 · 8369 » 
» 861/28 · 8594 

» 
1879/27 · 8455 35/28 · 8438 » 407/28 · 8480 » 915/28 · 8147 

» » 
» 1883/27 · 8162 » 44/28 · 8407 » 409/28 · 8505 » 916/28 · 8126 » 1891/27 · 8303 

» 49/28 · 8355 »- 414/28 · 8506 » 919/2B · 8509 
» 1 903/27 · 8167 51/28 · 8359 » 419/28 · 8377 » 923/28 · 8543 · 8252 » 

423/28 · 7913 
» 1905/27 

53/28 · 8044 » 
» 948/28 · 8195 · 8498 » » 1911/27 

» 70/28 · 8341 » 424/28 · 8518 » 951/28 · 825~ I 
» 1917/27 · 8304 » 71/28 · 8517 » 429/28 · 8469 » 963/28 · 8299 ), 1926/27 · 8107 » 79/28 · 8548 )' 430/28 · 8245 » 979/28 · 8134 » 1930(27 · 8348 » 80/28 · 8499 » 439/28 · 7987 » 984/28 · 8247 I » 1938/27 · 8233 » 81/28 · 8253 » 441/28 · 8470 » 999/28 · 8549 ) » 1940/27 · 8362 » 86/28 · 8003 » 447/28 · 8490 » 1002/28 · 8158 

i[ » 1960/27 · 8443 » 93/28 · 8276 » 448/28 · 7879 » 1010/28 · 8567 I » 1964/27 · 8311 » 94/28 · 8305 » 452/28 · 7891 » 1035/28 · 8559 » 1967/27 · 8089 » 96/28 · 8365 » 454/28 · 8445 » 1109/28 · 856R 1970/27 8182 » 106/28 · 8334 » 457/28 · 8281 » 1141/28 · 8550 
» 

Civilní rozhodnut! X 
II 



XVJII. XIX. 

čis. Čís. čís. čís. 

Rv I 1156/28 · 8598 Rl! 104/28 · 8017 I~ II 300/28 · 8372 Rv I! 481/27 · 8037 
» 1216/28 · 8277 » 105/28 · 7923 " 304/28 · 8338 » 488/27 · 8072 
» 1228/28 · 8251 » 106/28 · 7948 » :llO/28 · 8358 » 489/27 · 8229 
» 1240/28 · 8240 » 108/28 · 7931 » 314/28 · 8373 » 492/27 · 7691 
» 1246(28 · 8370 ), 113(28 · 7988 " 316/28 · 8483 » 494(27 · 7768 
» 1259(28 · 8219 » 122(28 · 7989 » 318(28 · 8430 » 524/27 · 7854 
» 1266/28 · 8241 » 124(28 · 7975 » 319(28 · 8396 » 530(27 · 7910 
;!> 1306(28 · 8463 » 128/28 · 8136 » 323(28 · 8418 » 536(27 · 8192 
» 1307(28 · 8323 » 129(28 · 7964 » 324/28 · 8431 » 551/27 · 7816 
» 1313(28 · 8515 » 132(28 · 8062 » 328/28 · 8405 » 560(27 · 7853 

» 1329(28 · 8356 » 139(28 · 8005 » 330(28 · 8397 » 573(27 · 7882 

» 1424(28 · 8371 » 144(28 · 8018 » 334(28 · 8583 » 589/27 · 7848 

» 1447(28 · 8383 » 147(28 · 8053 » 335/28 · 8441 » 592(27 · 7968 

» 1456(28 · 8394 » 152(28 · 8046 » 349(28 · 8510 » 598(27 · 8234 

» 1467(28 · 8457 » 156/28 · 8035 » 352/28 · 8493 » 612(27 · 8230 

» 1494(28 · 8482 » 158(28 · 8148 » 354/28 · 8458 » 623(27 · 7903 

» 1527(28 · 8384 » 160(28 .- 8045 » 356(28 · 8502 » 627(27 · 8027 

» 1563(28 · 8471 » 161(28 · 8070 » 369/28 · 8564 » 643(27 · 8103 

» 1675/28 · 8464 » 162(28 · 8036 » 371(28 · 8544 » 652(27 · 7991 

» 1732(28 · 8501 » 163(28 · 8127 >, 372(28 · 8494 » 659(27 · 8185 

» 1875/28 · 8595 » 164/28 · 8054 » 374/28 · 8565 » 663/27 · 8289 

1892(28 · 8596 » 169(28 · 8101 » 379(28 · 8577 " 666(27 · 8272 » » 
» 170/28 · 8184 » 382(28 · 8527 » 693/27 · 8243 

R II » 172/28 · 8102 » 383(28 · 8528 » 713/27 · 8006 

" 176(28 · 8071 » 386(28 · 8578 » 718(27 · 7732 

RII 384(27 · 7695 » 183(28 · 8090 » 387/28 · 8597 » 719(27 · 8366 

» 420(27 · 7728 ), 187(28 · 8137 » 392(28 · 8579 » 725(27 · 8109 

» 427/27 · 7836 » 191(28 .8222 » 404(28 · 8588 » 726(27 · 8385 

» 435(27 · 7686 » 192(28 · 8116 » 731(27 · 8138 

" 437/27 · 7716 » 198(28 · 8169 Rv II » 733/27 · 8055 

» 440/27 · 7723 » 199(28 · 8170 » 736/27 · 7709 

» 443/27 · 7729 ), 206(28 · 8165 Rv II 77(27 · 7915 » 748(27 · 7976 

6/28 · 7705 » 207(28 · 8199 » 94/27 · 7706 » 749/27 · 8235 
» 

· 7914 » 213/28 · 8270 , 194/27 · 7740 » 750/27 · 8449 
» 10/28 218(28 · 8200 » 195/27· · 7707 · 8128 

26(28 · 7744 » » 756(27 
» 222/28 · 8196 » 213/27 · 7708 · 7829 

28(28 · 7751 » » 783(27 
» 225(28 · 8328 » 235(27 · 7745 

· 7799 ), 794(27 · 8367 
» 30(28 · 8197 246(27 · 7696 » 

» 230(28 » · 7775 
» 32/28 · 7781 · 8271 » 254(27 · 7998 » 798(27 

35/28 · 7752 » 232(28 » 801(27 · 8129 
» · 8265 » 256(27 · 7730 

37(28 · 7764 » 238(28 808/27 · 8324 
» 239(28 · 8242 » 266/27 · 7807 » 
» 39/28 · 7765 » 274(27 · 7953 » 822/27 · 8408 

242(28 · 8300 » 
41(28 · 7766 » · 8110 » · 8205 » 285(27 · 7767 » 836(27 

» 42(28 · 7789 » 244(28 309/27 · 8012 841(27 · 7838 
246/28 · 8259 » » 

» 44(28 · 7795 » 329/27 845(27 · 7692 
248(28 · 8241 » · 7774 » 

47(28 · 7814 » · 8038 » » 335/27 · 7990 » 846(27 
» 52(28 · 7815 » 249(28 · 8357 » 358/27 . · 7880 » 848(27 · 7839 

» 56(28 · 7921 » 266(28 · 8343 » 373/27 .7881 855/27 · 8111 
269/28 · 8351 » 

» 64(28 · 7837 » » 378/27 · 7937 857(27 · 8310 
· 8282 » 

» 65(28 · 7800 » 271(28 » 391/27 · 7846 858/27 · 7883 » 
» 66(28 · 8135 » 274(28 · 8254 » 397 (27 · 7938 » 859(27 · 8081 
» 67/28 · 7866 » 275/28 · 8266 » 425/27 · 7741 » 860(27 · 823l 
» 70(28 · 7853 » 281(28 · 8417 » 430(27 · 7731 » 863(27 · 7817 
» 73(28 · 7922 » 287(28 · 8336 » 451(27 · 7916 » 864/27 · 7724 

l' » 83(28 · 8254 » 292(28 · 8337 » 457/27 · 7808 » 15(28 · 8315 

I » 92(28 · 7947 » 295(28 · 8395 » 474(27 · 7959 » 45(28 · 8459 

» 94(28 · 8085 » 298(28 · 8344 » 480/27 · 7782 » 46/28 · 8415 

[I 
ll' 

" 



XX. 

Čis. 

Rv Jl 62/28 8378 

" 76/28 8465 

" 78/28 8538 

" 92/28 8374 
» 94/28 8511 
» 95/28 7965 
» 101/28 . 8290 

" 104/28 8569 
» 118/28 8466 
» 122/28 8472 
» 125/28 8267 
), 132/28 7840 

" 155/28 852~1 

» 160/28 7904 
161/28 ' 7932 

.> 182/28 · 8206 

., 190/28 · 8520 
, 205/28 · 7939 

" 205/28 · 8512 
» 212/28 · 8398 

" 221/28 · 8104 
» 225/28 8513 
» 233/28 8530 
» 234/28 · 8531 
» 244/28 · 8589 
» 253/28 · 8450 
» 278/28 · 8551 
» 299/28 · 8552 
» 308/28 · 8476 
» 309/28 · 8566 
» 320/28 · 8580 
» 337/28 · 8545 
» 362/28 8484 
» 385/28 8532 
» 494/28 8473 
O) 495/28 8268 

Rv Jl 497/28 
» 522/28 
» 535/28 
» 559/28 
» 581/28 
» 585/28 
» 683/28 

čis. 

8212 
8244 
8255 
8345 
8409 

· 858.1 
· 8533 

Pres. (plenární rozhodnutí). 

Pres. 641/26 
» 760/27 
» 761/27 

Co I 6/27 
» 3/28 

Co II 1/27 
» 1/28 

Nd I 5/28 
» 173/28 

" 374/28 
» 375/28 

Nd II 19/28 
» 136/28 

Co I 

Co Jl 

Nd I 

Nd Jl 

· 7759 
· 7905 
. 7760 

· 8004 
· 8084 

· 7830 
· 7831 

.7722 
· 7974 

8220 
· 8221 

8515 
8223 

Oprava důležitějších tiskových chyb: 

Stránka 18. řádka 18. zdola: spra\'ně »Čís. 76 sb. z. a n.« nikoliv »čís. 75 sb . 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

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

» 

» 

" » 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

z. a 11.«. 
28. rozhodnutí čb. 7692 jest ze dne 12. ledna, nikoliv ze dne 26. ledna. 
31. v záhlaví čís. 7694 správně »dekretu« nikoliv »rekretu«. 
51. řádka 7. zdola: správně »§ 55« nikoliv »§ 5«. 
90. řádka 6. shora: správně »peněžitá« nikoliv »pežitá«. 

1 0'3. nahoře: správně »Čís. 7722« nikoliv »Čís. 7721 « . 
111. řádka ll. sllOra: správně "»stěžovatel« nikoliv »stěžovai«. 
111. řádka 22. shora: správně »1« nikoliv »11«. 
111. řádka 23. shora: správně »str. 174 sub f)« nikoliv »str. 174 sub«. 
117. řádka 22. shora: správně ;o,prodloužena lhúta« nikoliv »prodlouženo, 

lhúta«. 
117. řádka 23. shora: vynechte slovo »prodloužena«. 
138. řádka 18. shora: správně »prokuraturou« nikoliv »prokuratou«. 
151. řádka 1. zdola: správně »pravě« nikoliv »právě«. 
152. řádka 8. shora: správně »j. n.« nikoliv »c. ř. s.«. 
178. řádka 4. zdola: správně »nic« nikoliv »niv«. 
179. řádka 20. zdola: správně »6976« nikoliv »6076«. 
184. řádka 3. zdola: správně »března« nikoEv »května«. 
185. řádka 18. zdola: správně »5/26« nikoliv »6/26«. 
186. v záhlaví čís. 7755: správně »j. n.« nikoliv »c. ř. s.«. 
188 .. řádka 19. shora: správně ),§ 863« nikoliv »§ 862«. 
191. řádka 8. zdola: správně »závěr« nikoliv »názor«. 
203. v záhlaví čÍs. 7763 řádka 2.: správně »kursovnÍ« nikoliv »bursovnÍ«. 
228. řádka 1. zdola: správně »903« nikoliv »904«. 
229. řádka 1. shora: správně »dnÍ« nikoliv »ní«. 
249. v záhlaví čís. 7786 správně »zjednatel« nikoliv »jednatel«. 
267. řádka 1. shora: správně »nárok« nikoliv »návrh«. 
292. řádka 7. zdola: správně »německé« nikoliv »německý«. 
296. řádka 19. zdola: správně »1908« nikoliv »1918«. 
318. řádka 18. zdola: správně »žalovaní« nikoliv »obžalovanÍ«. 
323. řádka 3. zdola: správně »nepeněžních« nikoliv »peněžních«, 
339. v záhlaví čís. 7832: správně »§ 294« nikoliv »§ 249«. 
493. řádka 19. shora: správně »způsoben« nikoliv »způsobem«. 
612. řádka 11. shora: správně »netrvají« nikoliv »trvají«. 
632. rozhodnutí čÍs. 8000 jest ze dne 26. dubna nikoliv ze dne 8. května. 
651. řádka 10. zdola: správně »července« nikoliv »června«. 
651. řádka 5. zdola: správně »dolu« nikoliv »dobu«. 
665. řádka 3. shora:: správně »s« nikoliv »a«. 
706. řádka 10. zddla: správně »§ 22« nikoliv »§ 23«. 
724. řádka :{. shora: za slovo »dnú« přijde závorka. 
763. řádka 15. shora: správně »jemw< nikoliv »jenom«. 
801. řádka 9. zdola: správně »9. října« nikoliv »29. října<c 
858. řádka 20. zdo!a: správně »sb. z. s.« nikoliv »sb. z. a 11.«. 
873. řádka 8. zdola: za slovem »tuzemsku« vypusťte čárku. 
874. řádka 16. shora: správně »ex. ř.« nikoliv »C. ř. s.«. 
900. za řádku 17. shora: vSUllte: »úplně zvítězil.- Podle této' hodnoty byly 

by bývaly ve hlavním sporu«. 
909. fádka 18. zdola: správně »25. července 1897 čÍs. 175 ř. zák.« nikoliv 

»27. května 1896, čís. 78 ř. zák.«. 



Stránka 923. řádka 1. shora: správně »§ 505" nikoliv »§ 503«. 
» 933. řádka 14. shora: správně »kromě« nikoliv »bromě«. 
» 943. řádka 2. shora: správně »jÍ« nikoliv »ji«. a »byli« nikoliv »byly«. 
» 946, řádka 19, shora: správně »ne« nikoliv »na«. 
» 103·6: řádka 21. shora: správně »podpůrce« nikoliv »odpůrce«. 
» 1037. řádka 11. shora: správně »stěžoval« nikoliv »stěžovatel«. 
» 1263. řádka 2. shora:' správně »nárok« nikoliv »návrh«. 
» 1265. řádka 7. zdola zní správně »ten o sobě a nepřichází v úvahu úča5-

tenství Státního pozemkového«. 
» 1296. řádka 9. zdola: správně »jako« nikoliv »jeho«. 
» 1314. řádka 10. shora: za slovo »závad« přijde čárka. 
» 1315. řádka 1. zdola: správně »března« nikoliv »ledna«. 
» 1326. v záhlaví rozhodnuti čís. 8402 správně» 18. zářÍ« nikoliv» 18. srpna«. 
» 1327. řádka 12. shora: správně »18. zářÍ« nikoliv »18. srpna«. 
» 1357. řádka 14. shora: správně »ne« nikoliv »na«. 
» 1419. řádka 9. zdola: správně »je« nikoliv »Sě«. 
» 1523. hidka 17. shora: správně »§ 785« nikoliv »§ 875«. 
» 1569. řádka 12. zdola: správně »12. srpna« nikoliv »21. srpna«. 
» 1570. řádka 14. zdola: správně »§ 16« nikoliv »§ 15«. 
» 1573. řádka 18. zdola: správně »pOSlOUPllo.sti« nikoliv »pozústalosti«. 
» 1587. řádka 2. shora: správně na« nikoliv »na«. 
» 1615. řádka 22. zdola: správně »důvodu« nikoliv »dukazu«. 
» 1646. řádka 19. shora: správně »proti« nikoliv »proto«. 
» 1666. řádka 1. zdola: správně »věcné« nikoliv »určené«. 

• 
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! 
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~ Čis. 7678 --

čís. 7678. 

Ustanovení § 268 hor. zák., přiznávajicí měrnému zákonné zástavní 
právo, bylo zachováno v platnosti ustanovením čl. III. uv. zák. k ex. ř. 
Omezení § 76 zákona o přímých daních osobnich ze dne 25. října 1896, 
čís. 220 ř. zák. ohledně měrného neptati. 

Byl-li příklep vydražené nemovit;)sti udělen dříve, než nabyl účin
nosti zákon o přímých daních ze dne 15. června 1927, čís. 76 sb. z. a n., 
nelze použiti §§ 265 a násl. tohoto zákona, třebas rozvt'hové usneseni 
bylo vydánO' již za jehO' účinnosti. 

(Rozll. ze dne 7. ledna 1928, R I 877/121,.) 

. V exekuč'ní dražbě byly prodány dolové míry s příslušenstvím. Roz
vrhuje nejvyšší podáni, přikázal s o u cl p r v é s t o I ie e měrné a kue 

lelné v přednostním pořadí. Rek u r sní s o u d nepřikázal měrné a 
kutelné v přednostním pořadí. 

N e j v y Š š í 'S o II cl obnovH co do měrného usneseni prvého soudu, 
co do kulel:ného ponechal usneseni rek~rsního soudu netlmutým. 

Důvody: 

Dovolacimu rekursu nelze upříti oprávněnost. Názor rekursního 
soudu, že měrné jest na roveň po,staveno výdělkové dani, není správ
ným. Jak zřejmo z ustanovení §§ 215 a násl. horu. zák. a z § 104 pm
váděciho nařizení k hom. zákonu, neplatí se měrné z báňského pod
nikli, který podléhá výdélkové dani, nýbrž z horní nemovitosti, která 
je předmětem zápisu do horních knih (§ 109 horu. zák.; prováděcí na
řízení k l. hlavě zákoH'a o o,sobních danich ze dne 25,. řijna 1896, čís. 220 
ř. zák. I. oddil čl. 2 písm. b). Omezení podle § 76 tohO't:o zákona zde 
tedy neplatí. § 268 horu. zák. přiznává měrnému výslovně zákonné právo 
zástavúí a proto spadá měrné pod ustanovení § 216 čís. 2 ex. ř., podle 
něhož přísluší přednostni právo veřejným dávkám z nemovito;sti place
ným a za poslední tři léta přede dnem přiklepu zad1'Ženým. Ani z uvo
zovacího zákona k exekučnímu řádu ani z ustanovení §§ 240 až 247 
tohoto řádu nelze dovozovati, že § 268 homího zákona byl také změ
něn, pokud měrnému při:mává zákonné právo zástavnÍ. Naopak čl. 1lI. 
uvozovacího zákona k ex. řádu výslovně ustanovuje, že dosavadní před
pisy o předno,stních právech d.aní a jiných dávek k veřejným účelům 
zůstanou v platnosti. Stěžovatel má ve výsadním pořadí nej en nárok 
na měrné za druhé pololetí 1925 a za celý rok 1926, nýbrž také za první 
pololetí 1925 a za celý rok 1924. Právem pwto sou<1 prvé stolice při
kázal na měmém s úroky 3875 Kč 85 h. Jelikož finanční prokuratura 

CivHn[ rozhodnuti x. 
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do usnesení soudu prvé sto.Jice rekurs nepodala, není již oprávněna žá
dati na měrném s příslušenstvím o 20 Kč 28 h více, jak činí v dovo
laCÍm rekursu. Při powuzení tohoto případu nebylo použíti §§ 265 
a násl. zákona ze dne 15. června 1927, čís. 76 sb. z. a n., jelikož tento 
v době příklepu, t. j. 16. prosince 1926 ještě neplatil. Oovolací soud 
považuje tuto dobu za rozhodnou vzhledem k ustanovením §§ 170 čís. 5, 
172 čís. 4 druhý odstavec, 183, 216 čís. 2, 3, 4, druhý odstavec, 219, 
225 a 237 ex. ·ř. Nepadá tedy na váhu, že rozvrhová usnesení soudů 
nižších stolic byla vydána již za účínnosti nového zákona o přímých 
daních. Správnosti toho,to názoru nasvědčuje úvaha, že § 265 toho,lo zá
kona ustanovllje, že nedoplatkům na pozemkové a domovní dani, jež se 
staly splatnými v posledních dvou letech, počítajíc nazpět od dne exe
kučního prodeje (udělení příklepu), přísluší zákonné právo zástavní na 
vydražené ,nemovi·to·sti. V případě, o. nějž jde, jednalo by se tedy o ~obu 
od 16. prosince 1924 do, 16. pmslllce 1926, ktera vubec nespada do 
působnosti tohoto zákona; tento nemťtže tedy míti vliv na rozsah a 'na 
podmínky tohoto z.rkonného zástavního práva, nabyv působnosti teprve 
1. ledna 1927. Tomuto práv,nímu stanovisku neodporuje rozhodnutí nej
vyššího soudu čís. 5168 sb,. n. s., které má jin'ý sklltkový podklad a vy
slovuje zásadu, že při mzdělení nejvyššího podání za vydraženou ne
movitost jest dbáti také změn, které nastaly v k n i h o v ním stavu 
po pO'Z'llámce příklepu až do dne rozpočetního roku, leda že by směřo
valy proti dosavadnímu vlastníku. 

čis.7679. 

P0'ku!:! proti straně, vzdálivši se protO', že byla vykliz0'"ána jednací 
síň v době, na niž byla dO' n; předvolána, nelze vynésti rO'zsudek pro 
zmeškáni. 

(Rozh. ze dne 7. ledna 1928, R I 1037/27.) 

Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e zamítl rozsudkem pro zme
'šk"ní žalobkyně žalobu o uznání otwvství a o placení výživného. O d
v 0' I a c í s O' u d odvolání žalobkY1llě odmítl. O ů vod y: žalobkyně na
padá rozsudek pro- zmeškání, jímž byla její žaloba zamítnuta, odvoláním, 
v němž uplatňuje pouze zmatečnost podle § 477 čís. 4 c. ř. s. a navrhule, 
by byl zrušen a věc prvému soudci byla vrácena k projednání a vyne
sení rozsudku. Odvolací soud shledwl, dav předem ve smyslu § 473 
dfllhý odstavec c. ř. s. prvým soudem provésti potřebná vysvětlení a 
vyhledáviuní, že uplatňovaného důvodu zmatečnosti poclle § 477 čís,. 4 
c. ř. s. tu není. Poručník odvolatelky vidí zmatečnost v tom, že mu jako 
zákonnému zástupci nezletilé žalobkyně byla nezákoiuným postupem 
soudu opomenutím řádného dOfllčení (vyrozumění) odňata možn,?,st 
před soudem projednávati, že soudce, jak z protokolu VIdno, neprohlas!1 
ani jednání za skončené, že byl obes,lán na den 14. července 1927 do 
čísla 9. v I. poschodí staré soudní budovy, za obmeškalého však pro-
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hlášen v Č. 2. téže budovy v přízemí, aniž by byl býval vyrnzum.ěn, že 
se rok bude konati na jiném mistě, že se tehdy stěhoval okresní soud 
do nové budovy a vyklizovalo se prvé patro staré soudní budovy,kde 
byla sUí č. 9. a že se pro-to powčník vrátil, jsa přesvědčen, že se za 
těchto okolností úřadovati nemůže. Odvolací soud zjistii, že dne 14. 
července 1927 v 11 3;4 hod. dop. byla u okres'ního soudu spomá věc 
řádně vyvolána nejen v přízemí, nýbrž i v prvém poschodí, a že po
ruČinÍk tam vůbec přítomen nebyl. Podle svého tvrzeni poručník prý 
vida, že na schodišti nebo na vratech soudní budovy nalepena byla 
cedule, že vstup do prvého po,schodí jest zakázán, vrátií se v přesvěd
čení, že za takovýchto okolností v civilním oddělení úřadovati se ne
múže - tedy aní nevyčkal, zda a kde bude volán. Ze zjištění však 
plyne, že se poručník vůbec k rokli nedostavil a na vyvolání věci <lini 
nečekal. V tom, že nebyl vyrozuměn o tom, že se civilní roky konají 
v přízemí, nelze za zjištěného stavu věci shleďávati opomenutí řádného 
doručení a nezákonný po,stup soudu. Byloť povinností poručníka, by 
v soudní budově v přízemí vyčkal až bude zavolán, ať je to do kte,ré
koliv síně soudnL Ježto i dle svého, vlastního tvrzení tak neučinil, ba 
ani se nikoho na to na soudě nezeptal, kde spor hude projednáván, byl 
proti žalobkyni právem vynesen rozsudek pro zmeškánÍ. Okolnost, že 
jednací protoko'l neobsahuje slova, že jednání bylo skončeno, jest pou
hým nedopatřením, jež nezakládá tvrzené zmatečnosti. že i proti po
ručence, jejíž zákonný zástupce, poručník, se k jednání nedo'stavil, jest 
vydání rozsudku pro zmeškání přípustné, dovodilo již plenissimární 
usnesení nejvyššího soudu ze dne 22. června 1915, Č. j. 279/15 pres. 
kniha judikátů čís. 233. V důsledku toho nemohlo býti odvolá,uí žalob
kyně vyhověno a ježto uplatňovalo pouze shora uvedený zmatek, jehož 
tu není, muselo býti v neveřejném sezení odvolání ve smyslu §§ 471 
a 473 c. ř. s. odmítnuto. 

Ne j v y Š š í s o II d změnil napadené usnesení v ten rozum) že 
zrušil rozsudek prvého soudu a uložil mu, by o žalobě podle zákona 
dále jednal a znovu rozhodl. 

Oůvody: 

Proti ro,zsudku pro zmeškání podala žalující strana z dúvodu zma
tečnosti podle § 477 čís. 4 c. ř. s. odvolání, o němž odvolací soud roz
hodl podle §§ 471 Čí'S. 5 a 473 prvý odstavec c. ř. s. v neveřejném za
sedání napadeným usnesením. Usnesení sice praví, že se odvolání od
mítá, ale z jeho důvodů jest zřej~o., že odvolací soud konalo tvrzeném 
důvO'du zmatečnosti šetření, ale neshled:al jej oprávněným, že tedy od
volání zamítl, nevyhověl mu. Podle dřívější judikatury nejvyššího soudu 
nebyl přípustným rekurs proti usnesení, jímž bylo odvo1ání podané z dů
vodů zmatečnosti zamítnuto, protože se vycházelo z doslovu § 51 9 Čí.s. 1 
c. ř. S., jenž mluví o »odmítnutí« a nikoliv o »zamítnutí« odvo,lání. Avšak 
plenárním rozhodnutím nejvyššího soudu' ze dne 30. prosince 1927, čís. 
pres. 227/27 čis. sb. 7671 bylo vysloveno, že »bylo-li odvolání, podané 
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pro zmateč1,11ost, zamítnuto odvolacím soudem-,,:amostaYlým usnese:ním~ 
lze si do .něho stěžovati rekursem podle § 519 CIS. 1 c. r. s.«. Tímto roz
hodnutím jest nejvyšš~ so;,d vázán, .• t~kže nntno se o.?írati obs~hem re
kursu. Tento jest opravnen. Jak zpsteno - a ostatne n~sporno --:. byl 
žalující poručník obeslán do staré soudní budovy clo. '~'rv~Iho patr~ CIS .• ? 
na 11 % hod. dopoledne, ale v tu dobu úřadoval? cIVIlnlI o.~delenI ~ p~
zemí v čísle 2., protože právě toho dne stě~ovana by a cast ~~u.u o 
nové soudní budovv. Rozsudek pro zmeškám byl vynesen v SI111 črs. 2, 
když byl poručník -jak předsíní Cís .• 2. v pří~emí, tak př;d. sí.ní čís. ~ 
v prvním patře marně vyvolán. POrlwmk tvrdlI \' odrvolant, ze v soudnt 
budově tehdy byl, ale když viděl jednací síň .Čís .• 9 .vykl~zenu a ,:,:,atek, 
jaký nás,ledkem stěhování panoval, že byl presved;:en, ~e s; ~euradu!e 
a vrátil se. Žalo'vaný naproti tomu tvrdlI ~ od~olaclm sdel:n!, ze p.?ruc: 
ník který jako městský strážník mělnoč111 sluzbu, .zapomnelna nanz;ne 
úst~í jednání, že se o věc nestaral a že s,e d·~p01e.dne z domov'a nevz~al~L 
Toto tvrzení nepřijal odvolací soud za prokazane a nutno tedy vychaz.e~I 
z tvrzení poručníkova, že u soudu před u!č'e,n?u. hod,ino.~ byl, ale vrahl 
se, proto-že se domníval, že ná,sleclkem stehovan! s,e neur3'?uje. V tom!o 
směru zjistil sice odvolací souď, ~e ,~noho dop?ledn; 'se .cast soudu"ste
hovala a že civilní soudce prontlll1 Jednal v pnZel111 v ČIS. 2, ale,. zJlst;v 
dále že věc byla vyvolána nejen v přízemí, nýbrž i v prvním pat:e a ze 
por~čník tam nebyl, došel k závěru, že b.ylo povi',:n'Oosti poručl1lk.a, ~'y 
v soudní budově v přízemí počkal, až bude vyvolan, ať do ktereko11v 
souclni sině. S tímto názorem nelze souhlasiti. Podle § 130 prvy odsta
vec c. ř. s. nutno, nařid-iti rok nejen na určitý den a. ,~,a mČ'Itou hod;nu, 
nýbrž i 'na určité mí-sto. V souzeném případě nutno !11ltI na :"ys11 pomery, 
jež tehdy podle zprávy přeclnosty soudu v s'oud11l budove byly. ~ol;n: 
10% hod. dopoledne hyl nejen již vyS'těhován.náby~ek ze SOUdlU sm~ 
čís. 9, nýbrž docela probourán strop v choddbbe v

J 
':'t,stesh~'at~ JednacI 

síni civiln,í a sypalv se písek i malta na cho u. ez o premls, e111 spor
ného, oddě1ení do přízemku bylo opatřením nepředvícla,ným,. nebylo nI

kde vyhlášeno. Proto upozorňoval přednosta so~~~ proces'illho soudce, 
by za ,stěhování nevynášel ro'z'Sudky pro zmeSKam, pokud nebuclou 
strany o' přestěhován~ ~áležitě .vyrozun.'ěny a po.~ud ,nebudo.u ~ vyzna= 
čením čís,la jednaCI sme v nove soud-m budove radne obeslan). Z~ to 
hoto stavu věcí nebylo lze spravedlivě žádati na pOfU?níkovJ:. h! cekal 
v přízemí, ledy v jiné části budovy, než kam byl obeslan. VyCTa11lm roz
sudku pro zmeškání byla te~y. st~aně nez~k?nny~, postupem, o,~omenu
tím včasného a přesného ud.<l11l mlsta Jednam, odnala l11oz,no~t pr;,d so,: 
dem projednávati (§ 477 čís. 4 c. L .s.). Rozsudek pro zmeska11l nemel 
býti vynesen (§ 471 čís. 4 c. ř. s.), takž,e mě:odvolací soud po~tup.ovatJ 
podle § 474 Třetí odstavec c. ř. s., t.otiz ZruSIÍl rozsudeK a nandltI po
kračování v jednání a nové rozhodnutí. 

čís. 7680. 

K věcem, jež byly již v moci věřitel~vě,. k n,!m~ však ne~~! věcn~h~ 
práva, lze zříditi zástavní právo prohláseutm, ze je bude vente! drzeh 
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nadále mocí zástavního práva. Stačí, že věc byla ponechána v moci vě
řítelově, předpokládajíc, že důvodem toholo ponechání bylo zajištěni 
jeho pohledávky zástavním právem. To plati nechť jde o věci, které 
mohou býti vzaty v úschovu, neb o. věci, které nepřipouštějí hmotného 
odevzdání. 

(Rozh. ze dne 7. ledna 1928, R I 1094jQ7.) 

Žalobu proti správci úpadkové podstaty záložny K., by byly z úpad
kové podstaty vyloučeny obrazy, pro c e sní s o udp r v é s to--
1 i c e zamítl. O d vol a c í s o u d vyhověl žalobcovu. odvolání potud, 
že zrUŠIL napadený rozsudek ohledně obrazu představujícího návrat Jana 
Žižky od Sudoměře a vrátil věc prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, 
ve věci dále jednal a znovu rozhodl. 

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

D ů vod y: 

Jest souhl3'.~iti s c:dvo1,:cím. soud~m, ~e v případech, kde věci byly do
sud v mOCI ventelove, amz mel k nIm vecného práva, lze zřídjti zástaViní 
právo prohlášením, že včřitel na dále bude věci drželi mocí zásta"ního 
práva (§ 428 obč. zák., druhý případ). Tato t. zv. brevi mwnu traditio 
jest vlastně hmotným odevzdáním, jelikož při tomto způsobu odevzdání 
má věřitel zastavenou věc ve své moci, jenže do ieho moci se nedává 
t':.rrve při zříz.ení ,;~sta,::ního práva, an. věřítel ji 've své moci měl již 
dnve. V takovem pnpade staČl ponechalI zastavenou věc v moci věřite
IOe,:ě, ovš:,m: musí ~tt~ pr~kázáno, že důvodem tohoto ponechání v moci 
vefIt~love Jes! ~a]Iste?í Jeho pohledávky z,"stav,mím právem. To platí 
nechl Jd,e.o vecI; kter:. mo~c:u. býti vz~ty v úschovu (§ 451 obč. zák.), 
neb o ve,cI, ktere neP2'IP?'uste}'hmotne~0 ?devzdání (§ 452 obč. zák.), 
a n:?yl?'.proto Z'ap?~rebI, oblfatl se anemI rekursními vývody, jimiž se 
snaZI stezo~atel dO!IClh, že nejde o případ § 452 abč. zák. Že tomu tak, 
p:Y11le 1 z. uv~hy, ze podle § 426 obč. zák. mohou sice vlastnictví a 
vsechn.a vecna p~áv~ vůbec, vyjmOl!C případy stanovené v zákoně, býti 
nabyvalnG Jen pravnIn; o.devzc!áním a převzetím, že však občanský zá
konlk 111kde. nest3'llovI, ze právní důvod nabývací a způsob nabývací 
mu~ely .by c~sove sp~da.h v je,dno, najmě, že způsob nabývací by ne
sm.el p~edchazeÍI pravmmu duvodu nabýV'acímu. Vzniká tudíž v-ěcné 
pr,:vo, J,akmI'le .oha .pře~po.klady jeho vzniku tu jsou. Právě v tomto 
smer~ zustalo :sak nzem p!'ed prvým soudem neúplné, neboť prvýs.Qud 
~eoblfal se otazkou, zda veCI dane do zástavy prohlášením ze dne 16 
~I~ora 1925 by.ly již př;.d tím pokud: se týče do této doby v moci zá~ 
lamy K:, a.p,:a~el11 tU~IZ O?volací so;ud nařídí! doplnění, jenže po.stačí, 
obmezllI zJIste~I postrad3!na ,odvohclm soudem na obraz představující 
n~vrat Ja~a ŽI.zkYDd Sudo;neře, .0 nějž jedině ještě jde. Že § 427 obč. 
z~k. nema. co CI"IÍ! s tradICI brev! manu, Jest prav,da. Než odvolací soud. 
111C takoveho nevyslovIl, nýbrž pok,ládá toliko za důležitou akolnost, 
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zda záložna K. již před 16. únorem 1925 zastavenými věcmi v)rlučně 
nakládala, jinými slovy, věci tyto měla ve své moci, a míní, že by tomu 
tak bylo, kdyby jí byl vlastník věcí odevzd<l!1 klíče od místnosti, ve 
které se nacházely. Nedůvodnému rekursu, jehož konečný návrh na ob
novení rozsudku prvého soudu ostatně jest pochybený, -nebylo proto 
vyho,věno. 

čís:. 7681. 

Nekonal-li se prvý rok o žalobě u sborovébo soudu pro klid řízení, 
lze bez svolení žalovaného a bez vzdáni se nároku vzíti žalobu zpět 
až do, počátku nového prvého roku. 

(Rozh. ze dne 7. ledna 1928, R 11103/27.) 

s o II d P r v é sto I i c e k podání žalobce, že béře žalobu zpět, 
vydal usnesen,í, že se pokládá za to, jakoby žaloba nebyla vz.nesena. 
Rek II r s 11 í s o li d změnil napadené usnesení a odmítl návrh ža
lobce na zpětvzetí bloby. D ů vod y: Podle ustanovení § 237 c. ř. s. 
mŮže žaloba býti vzata zpět bez přivolení žalo,vaného jen do počátku 
prvého roku a, nedo'stavil-li se žalovaný k prvému rokli, také při tomto. 
Am:i to, ani ono se nestalo. Vzala-li však žalobkyně žalobu až po prvém 
roku zpět, nevzdavši se současného žalobního nároku - neboť jen v tom 
případě, když se žalobce vzdá nároku žalobního, dúvo,luje záko-n zpět
vzetí žaloby bez souhlasu žalovaného až do konce ústního jednání -
nelze míti za to, že, když neprokázala zároveň souhlas žalovaného, po
kládá se v případě tom za to, jakoby nebyla podána, neboť v tom pří
padě zů,stává spor zahájen. Prvému soudu náleželo tudíž návrh žalob
kyně na zpětvzetí žaloby odmítnouti. 

N e j v y Š š í s ° u cl obnovil usnesení prvého soudu. 

Důvody: 

Dovúlací rekurs jest oprávněn. Prvý rok o žalobě u sborového soudu 
nařízený se nekm1al, protože nastal klid řízení. Jest lhostejno, zda se 
tak stalo proto, že se žádná ze stran nedostavila, či proto, že dostavivší 
se strana neprojednávala (§ 133 dmhý odstavec a § 170 c. ř. s.), Kdyby 
bylo v řízení pokračováno, mu'sil by býti nařízen nový první rok. Až 
do jeho počátku mohl by žalobce vúti žalobu zpět bez svolení žalo
vaných a bez vzdání se nároku (§ 237 ~. ř. s.): Tím, spíše mohl ta~ 
u6niti za klidu řízení, což se v praxI vseobecn,e uznava (srv. na pr. 
rozhodnutí Č'í,s. 2788 a 5203 sb. n. 's., rozhodnutí dřívějšího nejvyššího 
soudu ve Vídni čís. 166 Ol. U., čfs. 572 sb. Nowak, Právník 1913, str. 
851 a Právll1líK 1914 str. 949 a j.). Otázku, zda novou žalobou měl býti 
obcházen předpis § 169 c. ř. s., nutno vyřešiti"v o:~om novém spmu, 
neboť v nynějším sporu pokládá se žaloba, byvs! zpet vzata, za .nepo
danou (§ 237 třetí odstavec C. ř. s.). 
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čís. 7682. 

Není obľanou nepřípustnosti pořadu práva, nýbrž obranou ve vecl 
samé, namítá-Ii žalovaná dráha proti žalobě poštovního zaměstnance 
o odškodnění podle zákona o ručení železnic, že jest žalobce pro případ 
úrazu odkázán na zaopatření podle řádu úrazového zaopatření, uve
řejněného ve věstníku ministerstva pošt čís. 17 z roku 1926. 

Vznesena-li námitka nepřípustnosti p,ořadu práva a námitka věcné 
a místní nepříslušnosti, přichází v úvahu tato námitka teprve po zamít
nutí oné. 

(Rozh. ze dne 7. ledna 1928, Rl 1106/27.) 

žalohce byl poštovním vozkou u poštovního pojezdného. Rozvážeje 
balíky, byl při přechodu dráhy zachycen vlakem a pora:nénl. Proti ža
lobě na československý stát O' nwhradu škody nam,tl žalovaný nepří
pustnost pořadu práva, jakož i věcnou a místní nepříslušnost dovolaného 
krajského soudu v M. S o udp r v é s t ol i ce vyhově.1 námitkám a 
odmítl žalobu. D ů vod y: Jest nespo:mo, že žalobce byl poštoV'ním 
kočím, rozvážejícím poštou balíky, a jest prokázá'no Antonínem S-em, 
že žalobce byl u něho jako- poŠtovn.ího pojezdného za kočího u pošty 
přijat pmtičtrnáctidenní výpovědi a že čtvrt rokli před žalobwvým 
úrazem převzal poštovní erár za žalobce placení úraznvých příspěvků 
do úrazovny a že Antonín S. žalobce jako kočího do služby samostatně 
přijal a jméno jeho, poštovnímu ředitelství oznámil. Jde o. to, zda jest 

, žalobce pokládati za zaměstnance podniku čsl. pošty, podléhající řádu 
úrazového zaopatření, jak uveřejněn jest ve Věstníku min. pošt a te
leg.rafů čís. 17 ze dn·e 10. dubna 1926. Vzhledem k tomu, že podle to
hoto řádu jsou jako zamě,slnanci pošty i o-soby, jež jsou k čsl. poště 
v nepřímém služebním poměru jako- postilioni, pošlo-vní vozkové a po
slové, nelze pochybovatí o tom, že žalobce jako poštovní vozka, ačko:!iv 
byl přijat do služby poštovním pojezdným Antonínem S-em samotným, 
musí býti pokládán za osobu v nepřímém poměru k čsl. poště, že pod~ 
léhá řádu úrazového zaopatření zaměsllla'llCŮ čsl. pošty a že je'st ode 
dne 1. ledna 1926 pro případ úrazu při provozování podniku pošty, 
podnikového úrazu, pojištěn státem a má proti správě po'šty pro pod
nikový úraz, o nějž se jedná, nárok, jak uveden jest v řádu úrazového 
zaopatření zaměstnanců po~niku ,čls], poMy, který hyl vydán po mzumu 
čl .11I. zák. ze dlne 10. duhna 1919, čís. 207 sb;. z. a n. Podléhá-Ii však, 
jak soud má za to, žalobce tomuto řádu, nemá podle čl. 1. čís. 4 řádu 
úrazového zaopatření proti železniční správě nároku ze zákona ze dne 
5. března 1869,č'Í's. 27 ř. zák. a, nemá-Ii nárok z tohoto zwkona, jest 
so~d pro rozhodnutí tohoto sporu místně i věcně nepříslušným, avŠ'ak 
porad práva jest též nepřípuslným, jak jde na jevo z čl. III., Vl.,IX., X. 
řádu úrazového zaopatření zamBstn<illCŮ podniku čsl. pošty. Rek u rB 11 i 
s o u d zamítl námitky. D Ů vod y: Zjištěné skutečnosti a právní úvahy 
napadeného usnesení k výroku, že námitce nepřípustnosti pořadu práva 
:e vyh?vuje a žaloha se z loho důvodu odmítá, dávají zřejmě 'seznati, 
ze prvy soud nepokládá žalobní nárok za oprávněný. z důvodů hmotn'ě-
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právních. Následkem toho bylo by v každém případě odůvodněno za
mítnutí žaloby, tedy rozhodnutí ve věci samé níko:i však nepřípus'tnost 
pořadu práva. žalobou jest upllatňován nárok na nahradu protI podmk~ 
železné dráhy provozované použitím živelné síly na základě ustanovem 
zákona ze dne 5. března 1869, čís. 27 ř. zák. Zda žalobce vůbec nebo 
do jaké míry k uplatňování tohoto nároku ~er;í oprá~něn, w?:ože ?1ll 
neDří,sluší nárok na odškodnění na základe urazoveho, PO]lstovaclho 
zákona, múže býti rozhodnuto pouze příslušu'ým ~oudem roz~udkem. 
Podle § 3 téhož zákom patř~ žalob~podl~ vO'l?'y ~alobc?.:'~ pred ob
chodn,;, soud, v jeho'ž obvodu zalovany podmk ma sve bydlrste n~bo kde 
se 'Stala příhoda. PO'něv"dlž se příhoda v doprav~ stala nesporne v. ob~ 
vodu krajského soudu v M., jest obchodní senat tohoto soudu vecne 
i místně příslu,šným k roz~odován,í o žal?bě. Jest pr,?to ~apa~ené usu<;
sení nesp:ráv,né í potud', ze vyhOVUJe ;ramltce nepr~slusnO'stI" ne~le~c 
k tomu že prvý soud' nemohl a nesme·l rozhodovatI o vbstm pnslus
nosti, pokud věc pokládal za nenáležející n'a pořad práva, tedy řádným 
sOlidúm odňatou. . 

N e j v y Š š í s o u d nevyhov'ěIl, do~O'lac~t;ru !ekursu ohled.ně :n~ml
tek nepřípustnosti pořadu prá~a a mlstm, n;pnslusnosl!, ohledne namltky 
věcné nepří's'lušnosl! dovo-lacl rekurs odmltl. 

D ů vod y: 

Soud prvé stolice omezil jednání m námitky l:epří~u.st"ost~ p.oř~du. 
práva a místní a věcné nepNslušniOsti. Rozhodnutí ? techto ~aml~kac~ 
vyd'a,l správně podle před:pi'su § 261 c. ř. s. ve forme usneselll, z ceh.oz 
je patmo, že ve věci samé newzh'Odl, neboť, kd>:by byl r?zhodl ve ~e~l 
samé, byl by musil rozhodnouti r.~zsudkel".. TO~lk po s;trance 10rmalO1. 
Ve věci samé byla námitka neprrpustnostr po;a?u prava soudem :-e
kursním zamít,nuta právem, neboť žalobce doma~a se po?le obsahu}a~ 
loby na žalovaném ná~rady. škody ,z ú;azu. z duvo~u z~kona o fucem 
železnic. K rozhodovánr '0 techto naroclch zalobcovych J'sou podle § I 
j. n. povolány řádné soudy, pokud věc tato nebyla~řikázána zv~áš.t
ními zákony jiným úřadům neb orgánům. žalovany am n~tvrd'l" ze 
zvláštními zákony rozhod'ovilní . o žal~bco~ýc!, nár~c~ch uplat~lO.v"nych 
žalobou bylo odňato pravo~,.o,CI ,soudu, nyhrz ,t;:rcll J~n ve V~CI samé, 
že v tomto případě jest pOUZIl! z"kona o ruČ,lll zeleznlc vylouceno, po
něvadž žalobce jest na základě výnosu ministerstva sociální péč,: ~e 
cine 2 ledna 1926 ~. 13.152-IV.-Fl. platného od 1. ledna 1926 odkazan 
pro pÚpad úrazu na zaopatření na podkla~ě řádu úrazoového- z~?patření, 
uveřejněného ve věstníku ministerstva post a, telegral~. P?d .~lsle.r;' 1.1 
zraku 1926, podle hěhož (čl. I. čís. 4) n~m.:'JI os?b~, Jlm~ pnsl,usl na-· 
rok na zaopatření dle lohoto řádu, proh ze!ezll1čm 'sprav~ .narok. ze 
zákom ze dne 5. března 1869, čís. 27 ř. !,ák: (záko? o ru~en~ Zel;'Z111?). 
Z'(ohoto' skutkového stavu jest patrno, ze zalovany pro~ll!,:rokum ;a
loboovým nevznáší ve skutečno,sti námitku nepřípustnosh por,:dl~ prava 
ve smyslu ustanovení § I j. n., nýbrž že svým př~dnesem upla!nuJ~ p;otr 
oprávněnasti žalobní prosby námitky jen z duvodu hmotnepravmho. 
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Soud l~eku:'sl:í vystihnuv význam přednesu žalovaného v prvé s to-1i ei 
ohledne na1111lky nepi"ípustnosti pořadu práva, zamítl námitku tuto a 
rozhodnutí jeho odpovídá jak věci, tak i zákonu. Za tohoto stavu věCÍ 
netřeba v tomto obdobi sporu řešiti otázku platnosti a závaznosti řádu 
úrazového zaopatřeni poštovních zaměstnanců a poukaz žalovaného na 
rozhodnutí tohoto soudu Čiís. 3087 sb. n. s. pozbývá významu ba spíše 
svědčí proti žalovanému, neboť tam ro'zhodnuto bylo o nárocfch želez
ničniho zaměstnance z důvodu náhrady škody ve smyslu zákona o ru
~ení ,žele~.nic e?řa~~m p~'áva, z čehož plyne, že pořad práva ani v pro
jCdnava,nem pnpaue neUI vyloučen. Pokud jd'e o námitku místní a věc~é 
nepříslušnosti dovolaného soudu, přich.ází v úvahu teprve po zamítnutí 
námitky nepřípustnosti pořadu práva. SDud rekur.sní také o námitce 
mís!ní n:přís]Ušil1osti správ.ně r.?zhodil, neboť, an pořad práva není vy
louce-n, Jest k rozhodo,van! o zalobwvých nárocích místně příslušným 
krajský soud v M. (obchodni senát), u něhož žaloba byla podána. Ve 
směru tomto. stač!í stěžovatele poukáza1ti 'na správné, stavu věci a zá
konu vyhovujicí odúvod'néní napadeného usnesení. O námitce věcné ne
příslušnosti bylo rekursnim soudem rozhodnuto 'konečně (§ 45 j. n.) 
a bylo proto dovolaci rekurs v tomto směru odmítnouti. 

ČíSI,7683. 

Novým doslovem § 469 obč. zák. nebylo nic změněno na zásadě 
že i Im~hovni zástavní práva lze zříditi jen ku zajištěni platné a trvajícť 
pOhledavky: Sn:loUVDII, podle niž bude zápůjčka budoucně poskytnuta 
(§ 936 obc, zak,) , nevzniká ještě pohledávka jež má býti zajištěna 
zástavním právem, ' 

(Rozh. ze dne 7. ledna 1928, R 11112/27.) 

K n i h o v n ís o li d povom vklad převodu zásta",ního práva váz
noucího pro. poh'ledávku banky H. na banku D. Rek u r g, n í ~ o u d 
k~iho",ní žádo'st. zan.'ítl. D ú \' o ,j y: Podile § 33 III. aílčí novely k obč. 
zak. (§ 469 obc. zak.) přípustný převod práva zástavního váznoucího
za zaplacenou pO~ledáv~~. na n?vou pohledávku předpokládá, že tu jest 
platny dluh, ktery pozdej1 zamkl; tomu s'vědč'í v citovaném místě zá
kona použité ohraty »zapla~ení dluhu«, »zánik zástavního dluhu« (» Til
g~ng der S~huld«, »,das Erloschen der Plandsehuld«). Podle § 449 obč. 
za~. vzt~huJe ,se pravo zástavní vždy k platné pohl,edávce, bez níž by 
praVD zastavm bylo bez plOdstaty. (Sr. Dr. Plal!, Dr. Krainz-Dr. Ehren
z,;"elg: SY'st:m ,rak. vseob. sDukromého práva I. sv. § 287). Z výmaz
nehlO prohlasenl ze dne 29. srpna 1927 jest však zřejmo ae zápújčka 
pro ni~ bylo vloženo zástavní právo pro banku H.~ik-d.;Y,lr' nebyla v. ypIa~ 
cena" ze tedy dluh nikdy nevznikl. Proto právo zástavii'í -takto bezdů
vodne vázno.u::i. nemltže býti převedeno na novou pohledávku. 

Ne J v y s S I S o u a nevyhověl dovolacímu rekursu. 
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Dúvody: 

, 'd" d' napadeného usuesení a na zdejší 
Odkaz~je se na s?,rav~~83 u~od~ vysloveno a blíže odůvodněn?, ~e 

rozhodnuh sb. n. s. CIS. b v "k nebylo nic změněno na zasade, ,ze 
novým dos,lovem ~ 469 o c, ~'~'i" ku zajištění platné (tudíž vzmk
i knihovní zástavl1l pravo, lze Zfl, I I r'r '-ak knihovní zástavní právo 
nuvší a trvající) pohledavky, ~"'ebY ~- ~ ~! týče pohledávky, k jejímuž 
zřízeno, protože tu ;,ebylo dlU, u, po. u lajně a účinně býti převedeno 
zaJ'ištění mělo, slouZltl, _ nemOhl?kladn: P louvy podle níž zápůjčka bu, 

hl d ' ku Ze na za ae sm, , 'h t' 
na novon po e av . Ií adě (§ 936 obč, zák.) doma a I se 
doucně bude poskytnuta, lze Plo Pl Pnel'Ze přehlédnouti, že touto smlou-

, ' "oky Jest pravca a e d h' O') vyplacenI zapUjC '_o .'. ll'čkou (§ 983 obč, zák" ru a ve,a 
vou, kterou nelze zame~ovall s:, z~p t j vním rávem má býti zajištěna a 
ještě nevzniká pohledavka, Jez zas a ~ t ,r;n předpokIadem pro vznik 
jež pod~e toh?, co uvehde~lO, jes!k~::O~,r~ovaze novoU úpravou § 469 

. zást<rvmho prava, na Je oz ryze . 0_ 

(§ 1446) obč. zák. zásadně nebylo l1lC zmeneno. 

Čis.7684. 

, dobu před válkou s úmluvou, že pro-
Prodán-Ii velkostatek d~aht1~u" , určitý penlz, bude povinen z toho 

dá-Ii ho kupitel ~ c~~~ pre,;r~~~e tuto úmluvu vztahovati i na pro
vyplatiti prodatelt urcltý pod,. r brzký prodej velkostatku za 
dej poválečný, _n:ě1y-1i strany na mys 1 

účelem spekulacmm. 

(Rozh, ze dne 8. ledna 1928, Rv I 1191/i27,) 

. '. 5 od Václava B-a velkostatek Ř, za 
žalovaný koupl,1 v lednu 1 ig února 1905, že, prodá-li velkostatek 

1,600,000 K a zavazal se dn: l~tí hned Václavu B-ovi hotově 20~,: 
za cenu n,~~ 1 ,440.000 ~', k~Pní ceny jako podil na zisku, Dne 1. zafl 
pokud se ty ce 50% z vYS,Sl ,up B ovi velkostatek N. za 1,600,000 K. 
1905 prodal opět žalovany Vadavu - k - 8000000 Kč. Žaloba, 

dl' I nÝ velko'sbte R, za , . , 
V roce 1919 pro a, za ova"_ ' domáhala na žalovaném vyplace','l 
jíž se velova po Vaclavu't BtOVIS o II d j' vše c h tří s tol i c, Ne j-
3,050.000 Kč, byla zaml!,U a 
v y š š í m s o ude m z techto 

důvodŮ: 

" . 1 . dO d' nesprávné právní posouzení, 
Uplatně,ny jsOU tn dovo aCI . ~~o ~~4 § 503 .c. L s.). Provedeny 

vadnost řízení a rozpor se sp!S~ (ccs; o zákonu pl'oveden. Rozpor se 
. olt l'k ony dva trel! nem P . ···t v JSou V'sa <: .o 1 o .v· _ J k t že odvolací soud ma za o, ze 
spisy spatřuje tohz dov?~atel, a~u jl~~koli dopisy žalovaného, zejmén~ 
obě stranv se vzdaly sve o na;o 4, dubna a 18, duhna 1919 dokaZUJ!, 
dopis z března 1919, pak ze ne . . 

• 
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že žalovaný pokládal jak sVlIj závazek ze dne 16. února 1905, tak i zá
vazek zesnulého Václava B-a, pkud se týče žalující strany ze dne 
1. září 1905 za platný. Nejde však ·0 rozhodnou skutkovou okolnost, 
již odvolací soud snad v rozporu se spisy vzal za podklad svého roz
sudku, nýbrž o jeho právní názor, k němuž dochází ze zjištěné okol
nosti, že žalující strana odprodala značnou část pozemků od velkostatku 
N., aniž o tom vyrozuměla žalovaného a aniž mu vyplatila přetržek 
z odprodan5rch nemovitostí, dále že na svém velkostatku špatně hospo
dařila, lesy devastovala a zbytek tak zadlužÍ'la, že došlo k exekuční 
dražbě, takže volný odprodej znemožnila, čímž, přihlížejíc ke vzájemné 
souvislosti obou závazků, vzdala se konkludentním způsobem též ná
roku na podíl z přehžku za velko,statek Ř, I když se přihlíží ke kores
pondeci, na niž poukazuje dovolatelka, lze jen právním výklacdem jejího 
obsahu přezkouma'li, zda opačný názor dovolatelčin je správný, Po 
právní stránce vyslovil odvolací soud ve svém rozsudku dva názory, 
s nimiž dlužno se především zahývati: že strany, uzavírajíce ujednání 
ze dne 16. února 1905· a ze dne L září 1905, měly na mysli, že oba 
statky budou v celo,sti prodány již v krátké době, pokud nena,stanou 
změny na statcích a pokud trvají posavadní zákl"dny pro vypočtení 
vzájemných přetržklt a dále, že obě úmluvy sluší vykládati ve spojitosti, 
poněvadiž nelze mysleti, že se jedna strana z,aváza!a k vyplacení pře
tržku ze svého prodaného· statku, "niž by druhá strana byla povinna 
statek prodati a přetržek z něho vyplatiti, takže jedna úmluva závisí 
na druhé" Dovolatelka proti těmto názorům uvádí, že pro žalobní nárok 
je ro,zhodným doslov závazného prohláš.ení žalovaného ze dne 16. února 
1905, že ani ta áni ona s'hana nemohla býti k odprodeji nucena, že vý
'znam druhého odstavce této Hst,i'ny, kde se mluví o zaplacení dluhů 
žalo,vaného Václavu B-ovi ihned po, prodejí ve,lkostatku Ř., byl pOllze 
ten, že se těmito slovy určuje toliko nejdelší lhůta k zaplacení veške
rých dluhů, aniž by v tom bylo naznačeno, že tenlo termín lze vbrzku 
oč~ekávati, že z ujed:nání je j3JS'110, že lhůta, s niž smluvní strany počí
taly, byla neurčitá, což také již z toho plyne, že žalO'vaný propachto
v"l Řepínské dvory na dlouhou řadu let. Namítá, že není ani vnitřní ani 
vnější spojitosti mezi oběma list,inami, že alni v Jistině žalovaného ze 
dne 16. února 1905 není zmínky ú budoucím závazku Václava B-a ani 
v listině ze dne 1, září 1905 není zmínky o. závazku ž"lovaného ze dne 
16. února 1905, že se v době, kdy se psala prvá smlouva, nevědělo, že 
Václav B. koupí v září 1905 velkostatek N. a že dojde k novému jeho 
závazku k žalovanému. Nemělo prý hý,tí proto přihlíženo k dnešní ceně 
velko,statku N., jenž není dosud prodán, takže nárok ž·alO'vaného není 
dosud splatný a je též naprosto neurčitý, ježto, trhová cena N. v bu
doucno'sti je číselně zcela nejistá, Dovolatelkaohražuje se pwti tomu, 
by se mluvilo o podílu na zisku místo o podílu na přetržkll, poněvadž 
slovo »podíl na úsku« v listině ze dne 16, února 1905 znamenalo jen 
podíl na přetržku, jenž toliko pro Václava B-a jako prodatele velko
statku Ř. znamenal zisk. Nemělo prý býti přihlíženo ke změněným hos
podářským poměrům válečným a poválečným, n,eměla hýti hodnota vel-
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_ " d'j ža;\u'ící strany na přetržku, arci bez 
kastatku R valansavana l~ p~ t~ N ~ěl býti správně vypačten tahka 
sauvislostí s ~ad:natau,,~e as~, d~cíl~né trha,vé ceny za Ř, v race 1919, 
adečtením limltavané 'caslky a 'kl d'lolm I'nvestičním k dabru žalovaného, 
"hl".. 'em k takavym na a ' k k d pn Ize]lc a~s , !', zvýšení hodnaty velkostat u, po u 

jež byly venO'val;y k otr~aemr:tě na statku a jen dO' výše jejich had
předmět těchto nakladU

I 
]lst ]:~19 což Dlatí i ahledně pazemků dada

noty v době zcizení v" 'e inu, ' ,,', še takových ínvestic a hod
tečně k velkastatku pnkollpenych, takze'lvy , sne' Z]'I'šťovati Než i cla-

, h ků by se mUSI a pre ' , , , 
nO'ta přikoupenyc pozem : ' na adený wzsudek, dachází k vy-
volací soud, prezyaum~v ~PI~ a "tudí~ ani davalání shledlati ap'0clstat
sledku, že ,~elze zalab~l na:a r 1" ze dne 16, února 1905 mluví pro, 
něným, ArCl dosla,~ zavaw3 IS my e však mahl jen ten, kdo ulpěl na 
žalobkyni. Toho nazoru: drzdl by/ to v 'kladem, Padle § 914 obč, zák. 
dosla'vu listíny a spakaJlI sel J<:n 50 1;'1' p~ slavném zně,ní výrazu, nýbrž 
nesmí však pří výkladu srn uv z~f, ~ \í smlouvU tak jak taha vyžaduje 
nutno vyšetřiti úmysl stmn a vy Ja k

a
, rna kau~il žalovaný v lednu 

p'0ctivý ,styk v právni;n abchode, 'e~ka'~~;t~~ ~,' za 1,600,000 K a listinou 
1905 od zesnuleho Vaolava B-~ \ ,ď dá-li velkostatek za cenu nad 
ze dne 16, února 1905 se zavaza , ze, ~;~ata,vě 20% resp, 50% z vyšší 
1,440,000 K, vypl-atí i,hned V á~lav~ ~-~ září 1905 pradal opět žalovaný 
kupni ceny jaka padll na ZIS 11', ~ 60Ó 000 K a vymínil zase pro sebe 
Václavu B-a,vi vel~a,st~~ek ,N, za , 'cen' 30% podílu na zisku, jehož by 
jaka da~šiP'řípadne zvy~n~ trí~i~v~ři dlším 'pradeji. Z toho již lze j::~ně 
B, při hmItu, 1,700,000 ac p, 1. 'ch steJ'ně O' dalších prade]lCh' 

" 1 V'I h se v obau um uva , .. ' poznatI, ze, mu - , , ,'ítal abě strany s tím, ze vzaJemne 
o limitech a O' podílech na zlskkU'bPad

c 
. aYpět J' ako celek brzy v dosavad'-

, k né velka'sta! Y u 'Ou, ," prodane a aupe , ' ,',' stavu a se ziskem prodany, ze JIm 
ním anebo v p'0dstatae ne:;enene~ek11'l-aci. Oacílení vyšší kupní ceny 
šlo J' en a kaupl ,velkosta , u'k na ab'e strany Žalobk'mě sama vylI-, 'I b' ť 15 em pro . , , J N 
v brzké dabe m~ o .y I Z o' čil žalovanému na velkostatek ' 
čnje, že zesnuly Vaclav B, z_apuJ, o' čtk na N pO'čaly již od L února 
270000 K a n,a Ř, 170,000 K, ze zapuj' Y 'V', la'va B-a nebvl mohl 

, "b ľ anóní pomacl ac J 

1904 a že by zalova!,y , e,z ,~~,' též řed k011'pí vel-klO'statku ~, žá~al 
velkostatek kaupItI, ze zalO\ y '" p'\ na jehO' zakoupem a sam 
někoHkráte Václava B-a, bY,mu pr~~"tvrdě že Ř ihned prodá a vy
z v'lastní vůle n.abízel mu podll n_a ZIS' " d·' 1',11 R' 'zl'ská velky' kapitál 

'''ť' ho ze se pra 'eJe ' 
dělá 400,000 K a U,JIS u]e, ,: 'k" Te"z aby Va'clava' B-'a pohnul ke 

B "acne zes a ' ' 
a že na tam ,ravne~,z:n 'alova';' velk' zi.sk z koupě tohato velko-
koupi velka statku N;:.I;cIl mu ~ h Yenů tra Praž'ský vadavad, daufaJ, 
statku, zejména vyuzlt~m,vÚ'd:11lC pram a že 'ehoodH na přetržku u N. 
že Pražská obec ,~allP: N~sk~ pra,m:~?ovaÍi ~iO'díl PB-ův na přetržku při 
bude '~ !omto pr~pade d~le ~ pr~čítal s velkým výdělkem při prodeJI 
PrQid~]l R a I s~m V á~lav ď P ksí žalovanému svým závazkem pr?
N-skych pramenu a ,chlel prato Ja , ,I Jočátku byly taha vědart1y, ze 
kázati vděčna,s,t; ovsem ,s~ran~ s~ ac o,~časně že naopak podle zkuše
k prodeji oba~, ve!ka

l 
statk,u d~: aJsV~]SvelkO'st;tek. TímtO" vším datvrzuje 

no's-íÍ prodá spIse za, ovany , nve 
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sama dovol-a-telka, že oběma smluvním stranám tanulo na mysli, velko
statky spekulaeně kaupené v celku co nejdříve se ziskem prodati a tím 
vzájemnou do,ložku o výplatě podílů na zisku splnitI. Oavolatelka sama 
udává dále, že žalovaný penčzy na hypo-teky zapůjčenými kupoval damy 
ve Vídni, na Vi,nahradech a Žižkavě, jež se značným výdělkem pradaL 
Jako velkostatek N, držel jen krátkau dobu, měl nepachybně týž úmys,l 
i při koupi Ř, Ale ještě další úvahy mluví pro tentO' názor. Jak již li,"e
deno, zapůjčil Václav B. žalovanému na kaupi velkostatku N, a Ř, velké 
peníze »částečně bez zajištění č'lavěku nemajetnému a zcela zadluže
nému, jenž d,luhů neplatil a stále si ještě vypůjčaval no'vé hotavosti«. 
Musilo tedy Václavu B-ovi přirozeně na tom záležeti, by k svým p"ně 
zům opět fl,řišel, což se mohlo státi za takla vylíčené situace žalovanéhO' 
jen brzkým apětným prodejem Ř-a, Proto v druhém odstavci závazného 
prahlášení ze dne 16, (mma 1905 je připajeno ustanovení, že žalovaný 
se zavazuje ihned' pa pradeji Ř-a z do-cílené kupní ceny zaplatiti V ác
lavu B-a'vi zápůjčky na pan'ství N, a Ř, poskytnuté 's úroky a útratami. 
Byl-li žalo,vaný v takavé situaci, jak již sama d'avolatelka líčí, mahl za
placení tak značných a č!ástečně nezajištěných zápůjček Václav B, do
sáhnouti jen tím zpftsobem, že žala,"aný co nejdříve Ř, prodá a že ta 
z uvedených důvadll i ten i onen zamýšlel již ad počátku, ProtO' satva 
1;ze přiznati správnost názoru dovolatelčina, že z ujednání je jasno, že 
tato lhůta byla nejdelší k zaplacení veškerých dlulllt žalovanéhO', že lhůta, 
se kterauž stmny počítaly, bylaneurcitá, že z uje-clnání neplyne, že v:něm 
byla naznačena, že tento termín (,pa pradeji Ř-a) lze v hrzku očekávatI. 
Není třeba, by strany, měly-li na mysli brzký pradej velkastatku Ř" 
'O tom se v listině výsla'vně vyjádřily, jak míní d'0va'latelka, nebať p'0vaha 
věci svědčí sama a tom výmluvně, Nelze předpokládati, že se Václav B, 
chtěl spokojiti s dlauhodobou zápůjčkau, jejíž splacení by závisel'0 na 
prodeji Ř-a až po dohě kdo ví jak dlouhé, an měl 'své peníze z valné 
části nezajištěny u clověka, jak praví, nezámožného a zadluženého, 
Ovšem nebyl žalovaný proti B-D'vi nijak vázán velkostatek Ř, prodati, 
jakož ani R nebyl povinen pmdati ve'lkost",tek N, Ale že abě strany 
v době, kdy závazné prohlášení byla mezi nimi sjednána, počítaly 
s koupí a s brzkým prodejem na zisk, je nep'0chybné, OpaJk není proká
zán tím, 'Že žalavaný později, jsa již držitelem Ř-a, propachtaval dvory 
na řadu let, k čemuž ha přiměti mohly různé pahnlltky rázu hospodář
skéhO' a finančního, ani že potam, když R koup,j] ad žalovanéhO' velka
statek N" byly jeh'a po'žadavky ze zápůjčeksraž'eny z kupní ceny, To 
vše následavala až po ujednání ze dne 16, února 1905, Dále již úvadem 
k tamuta pmhlášení se výslovn:ě pravl!, »ježto mi pan Váda", B, ke kallpi 
panstvi Ř, přispěl kapitálem, za1vazuji ,se: I, pradám-litala panství, 
. , " " vyplatiti mn jaka, padíl na zisku ihned' pa pradeji hotavě, , ' , ,«, 
Vylíč'e'llé již finanční vztahy žalovaného k zesnulému Václavu B-avi byly 
tedy příčinau, že žalavlaný měl nejen výtěžkem z výh'Odnéha prodeje Ř_a 
zapraviti veškeré své d<lnhy, nýbrž i od-měnou za tytO' paskytnuté fi
nanční pomoci popřáti mu- pod'íl na očekávaném zi,sk11', Úhrnem vzata, 
byla patrným úmysl\em stran panství Ř., kaupené na zisk, opět vbrzku 
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, " 'IUJv mezi oba rozděliti, závaznost ,úmluvy 
prodati a doclleny :,sk dl\~~" f Y na ten případ, že k odprodeji dOjde 
o účasti na Zl,sku ~sak vlk ~, ; ~~enpokud na velkostatku nedojde k pod
v'krátké neb ,"sponv t~ ove ,o ladna ro vypo'čtení očekáv,"ného zisku 
statným změnám, J1m1z se z,"k "'l P K tomu též došlo, žalovaný ne-

"1 stala naprosto neJls, ou, d" k' ě 
zcela zmem a ,a, ' ž došlo ku pronikavým hos-po ars ym zm, -
prodal pa~stv1 ~' ~rzya ne

l 
dnu 1919, tedy až za plných 14 let Zaym 

nám na one,m, nyb~z teprV;těeno v době od 31. ledna 1909 do ll. cer
přikouPil zalovany, Jak zjl " ' h -ozemků úhrnem za 36.235 K 50 h a 
vence 1915 k velkostatku no,,~c ~, " lbI inspektorátem pro zem
provedlI různé,n2i~laÓ'I:~ in"e'stt;ot~o~"~č,yp~o"edl s velkými výlo,hal:"! 
skou dávku pnmany c-a-stkou , 'I ď ta'tku Ř-ském nastaly v dobe va-

dl h o 'zD'oudch 'na ve, ('os ~,' ~ h d tě 
kOIDversi I U' II v~ '", T v,: valutární a tím přeměny v .o nO T 

le,čné a poválečne netus,e!,e ,Zl,,;en[ , 'etku a z přírůstku majetkove 
nemovitostí, přiš,lo, vym:eren~ dav y ,"~.e~~aJ1'ozhodlných směrech, jež vša-k 
ho'dl11Óty, tudíž obrovske zmenY,ve ' 1905 cbyly' nikým předpokládány 
při sjedl'ání úmlu, vy ze dne,' 16, unora .. n trany tehdy pro vypočtelní 
a J'd mě1y za n,ásledek, že z,ák1adna, tS n,lz"sd1ll0' zoe kdyby strany byly 

"t 1 mizela Jes O'CIVI " " I 
podilů na ZÍ'slou pOCl a.v" z 'on:ik;vými změnami počítaly, byly by 'O; 
i s takovými podstalnym' ,a pl ,- l' .. d'Hy O tom však nem 

, ký o olbem ale zrete ne vyJ" r ' d 
v úmluvě něja ,m ,:pus, , mluvily nic pro přfpad změny v pO,-
vní nejmenší [lapov,ed," stra!,y neu , o P 'o,to J'e dúsledně míti za to, ze 

-- d J'iné zmeny pomNu, r ' , ku 
statě "ni pro pr~pa' '. l " d'lu zesnulého V"clava B-a na Z!Sl 
strany mínily zavaznou ;,m!uvu o rOt ~ní-li se prodej v krátké dobe, za 
z prodeje velkostat1m R. ]en~ ~s ,u e, k ' 'l,uva pozbyla úOimlO'sl1 tun, 

, ' 'ch pomeru ze vsa um 1 k 'hl' pods1tatně nezmeneny " t 1 zatím takové da e osa, e 
že uplynUlI a již dlouhá ř~doa let ,aknad~,al y též z vy'sledků d,louholeté 

b ' čet poclllu na ZlS II a se " tra 
změny, že Y vypo __ ' ~', 'alov,"ného, a byl by dle zá[dadny, Jez s ,-
osobní námwhy a pnČI'ne!1l z , , Nelze protO' přistoupití na n,a
nám netanula na mysI,i, přímo ,nemloznvY:c i po těchto' všech radikálních 

1 t Ik podle ně'hož Sl ce OU e d' t k že zor dova- a Ol y,' "d hné doby předs,tav,uje jedno use a , , 
změnách a po uplynul! tak "ra ku ní cen docílené v roce 1919 a 

, se má stanovený limit odpoct;sl! od '! od/na zistku Zalobkyně chce 
vypočísti ze zbytku ll'r?ené pr~cel~~ol~a~' '~h ';n~estic, p~kud je je~těn~ 
ještě přiznati zalovanen:'u ,holdl~O hodtt~tu přikoupených pozemku, trva 
s,tatku v době prodeje zJl,stlte !'~ ~a připočtena též cena docílená za p~o: 
však na tom, by ke kupm, cene y, 'vy'lohy konverse dluhů a jiné bězne 

t .. 950000 Kc neuznava d '1 noU' dlaný inven ar, : ",I "ádného vUvu na OCl"" 
výlohy, jež v době prodeJe'~~~s~i~~,eie.t'~~efiorace, jež jali: praví, js,o~ 
trhovou cenu, !O Jest O~!.l 'o.uvi-slo'sti s vedením h01spod:ářství a Je~ • 
v přímém pomcru a v PflC,m:,~ ~ í "ryty nečítá též veškeré výlohy pry 

, byly hned z v~těžku ho~p~, a~s v ~é n'eodráží výdaje za nové zřízen', 
za věci luxusnl a zbytecne nalkldad", S roce 19-17 a zřízení prov1so"r-

, hočelého ve vore " v' '1" t ll: obytného stavem vY,', " 'protože žalovaný obdTze PO]!S no ' 
ních střech v~ vyhorel~n; plvov~r~ 'rávněn započítávati peníze vynalo
,náhradu, tvrdl, ze nem zalova~yt, Ř obývatí protože by musll zase 
ženě za tím úČ0lem, by ,mohl z~~d~ ~ v 'zámku a' totéž prý platí o opra
odpočitati zisk plynoucl mu z ) em 
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·Vf1C11 hráZÍ, rybníkťl, O budování kravínll, stodol, pivovarú, stájí, ko-Ien, 
domll pro dělníky a šafáře atd, Naproti tomu započítává si žalova'ný 
všechny rÍ!zné investice bez rozdílu, jež v letech 1905-1918 na panství 
Ř,ském provedl, dále poplatky převodní, dávku z majetku a z phrÍ!'Stku 
majetkové hodnoty, různé jiné veřejné poplatky, výlohy zalesňování, 
veclení vnucené správy, výlohy konverse, útraty různých sporů ohledně 
pachtÍ! a sekvestrace atcl, úhrnem vše ve vysokých číslicích, Příkrá proti
chůclno,st těchto názorů ukazuje zřejmě, že vejití na né vedlo by k neho
ráznostem, Základna, s níž strany počítaly v roce 1905, může býti pojí
mána jen s výhradou rebus sic stantibus, Jest Fsto, že během právě té 
dobv, po kterouž žalovaný byl držitelem panství Ř, a než je dále prodal, 
nastaly pronikavé změny valutární, jež měly za následek úplný převrat 
i v hodnot<Í.ch nemovíto'stí. Nen'í však také pochyby, že zvýšení hodnoty 
panství přivodily též četné příkupy pozemků a pmvádění investic a me
liorací. Nebylo zapotřebí, jak žádá dovolatelka, aby výše jejich byla 
přesně zjištěna, Neboť nižší soudy zjistily svědectvím Dr. B-a předlo
ženými svazky účtl! a znalcem aspoň tolik, že investice, jež jSo-Ul obsa
ženy v účtech stavilele V-a, byly skutečně provedeny a náklad naně byl 
placen jednak z důchodú, jednale přímo žalovaným, že žalovaný převzal 
velkostatek co do výstavnosti na dvorech ve velmi špatném stavu, že' 
neustále investo,val ku zvelebení značné pení'ze, takže prodejem docílený 
pení-z byl vypIa-cen jen následkem investic na zvelebení velkostatku, 
Ostatně, že skutečně byly nákladné investice provedeny, o tom svědčí" 
jak jíž zmí,néno, i ta okolnost, že inspekorát pro zemskou dávku přizna,l 
žalo'va-nému srážlm z kupní ceny z důvodu inve'stic v sumě 1,700,000 Kč, 
Z těchto všech úvah lze tedy právem dojíti k názoru, že, stala-li se po_o 
zďějšími radikáJ.rlími změnami poměrů pů,-,odní základna pro výpo,čet 
podílu Václava B-a na zisku, na níž j-edině smluvní strany budovaly, ne
mož1nou, byla-li však úmluva o účasti na zisku zamýšlena .jen na případ 
brzkého, prodeje, za poměrů celkem ještě nezměněných, není po právu 
ani nárok žalující 8tr:1ny na výplatu podílu na zisku ,z kupní ceny, které 
dodlil žalovaný po tak dqouhé době a po takových změnách, Netřeba 
zabývati se otázkou valorisace, Bylo by bývalo zcela 7Cbytečným, vy
slýchati 'Svědka Teodora Sch-a o okolnostech, za nichž do§lo k sepsání 
záv~zného: p'ro~,lášení ze dne 16, února 1905, aniž o příčině a o podnětu, 
proc pozde]1 Vaclav B. koupil statek N, OleoIno'sti tyto' vyličuje sama ža
lujíd strana a, vezmou-li se za pravdivé, mluví nepochybně pro názor, 
jak shora hyl vyJličen, a proti stanovisku, jež ve sporu zaujímala žalob
kyně, Podati výklad korespondence žalovaného na důkaz, že žalO'vaný 
v roce 1919 pokládal jak svůj závazek z prohlášení ze dne 16, února 
1905, !~~ i závazek zemřelého, Václava B-a (žalujíci strany), z listi'ny 
z L zan 1905 za platný, po případě podati výklad listiny ze dne 16, 
Února 1 ?05 nepřísluší s'Vědkovi, nýbrž soudu, Vytýká-li dále dovolatelka 
Z?,alcl, :;e se ye své?; elabo'rátu zabýval nepřípustným způsobem práv, 
num ,ot~zkaml, nemuze z toho vyvozovati vadnost řízení a žádati posu
dek ]1~eho znalce, Znalec za,býval se jen určitými právními otázkami 
pko predpoklady a na soudu bylo, zda pro své rozhodnutí může těchto. 
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právních předpokladů použiti, což také učinil. Ostatně již poukázal od
volací soud k tomu, že výpověď znaJce, kterého obě strany ZV,olily a proti 
jehož výpovědi za sporu, pokud se týče potřeby dopln,ění, nečinily ná,
mitek ani návrhů, jest určitá a obšírná, takže nelze z nálezu vyvoditi, že 
jest nedostatečný (§ 362 c. ř. s.). Ostatně vzhledem k předeslaným úva
hám, že otázka valorisace odpadá v tomto sporu, nepadají jeho výpočty 
pro rozhodnutí sporu na váhu. Tím pozbývají významu všechny dal.ši 
četné výtky, jež dovolatelka činí z dúvodů vadnosti a neúplnosti řízení, 
a netřeba se proto .jimi podrobně obírati. Odvolací soud, je dále toho· ná
zoru, že význam prohláše!1í ze dn'e 16. února 1905 a 1. září 1905 sluší 
vykládati jen v úzké spojitosti. Nelze ovšem přehlížeti, že obě prohlá
šení vydaly tytéž smluvní strany, jež vzájemně si prodaly a koupily 
velkostatky v krátké clobě po sohě. Oběma šlo o to, by dalším prodejem 
koupeného velkostatku dosáhly zisku a by každý byl účasten též na zisku 
druhého mWým podílem. Žalovaný se zavázal k ví'p'laj'ě P,odílu na, zisku 
a když Václav B. dne 1. září 1905 knupil od žalovaného, velkostatek N., 
vymínil si opět způsobem zcela podobným podfI na zi'siku,. Jest pravdě
podobné, že prohlášení ze dne 1. září 1905 vzniklo v důsledku prohlášeni 
ze clne 16. února 1905. Nedá se mysleti, že by žalovaný, jehož sama ža
lohkyně vyHču1e jako zchytralého člověka, byl při prodeji velkostatku 
N. pomchal v platnosti svúj závazek, aniž by P,omýš,lel na to, by též 
sobě zajistH podObnou vj,hodu. Jest tedy mezi oběma závazky určití' 
vz~ah, ale nikoli takový, že by jeden neplatil bez druhého. Odvolací soml 
bere v úvahu ceny obou velkostatků v dohě prodeje veHwstatku Ř., 
u vel'ko'statku N. cenu za předpokladu, že by byly prodány v celku a že 
by býV'a'lo na nich racionelně ho'spodařeno, pomvnává pwk vzájemný 
přetržek, podH na přetržku obou stran a dochází k závěru, že by tyto 
nároky vzájemně byly vyrovnány. Avšak tak dalece nelze s ním souhla
sili. Jest tu j.istě ta souvis,losl, že žalovaný, když došlo také k prodeji N., 
ch.těl, vymí'uiv si rovněž podíl na zisku, paralysovati s,vúj dřívější záva
zek. Ale vzájemno;u závislost mezi ohěma závazky a ná'fOky v tom smy
slu, že by jeden byl současně podmíněn druhým, žalovaný nijak zřetelné 
nevyjádřil. Tehdy, když kupoval od B-a, neved>,ělo se, že zase B. koupí 
od něho. Žádný z nich nemohl také býti nucen k odprodeji statku, jehož 
nabyl, tudíž <>ni k tomu, by též prod,,:! svůj statek, protože došlo již k ode 
prodeji druhého velkostatku. Proto, byl-li jeden statek prodáJn, dnthý ni
koliv, nelze přihlížeti k ceně druhého. neprodaného velkostatktL Ale 
úvahy, že základna pro výpočet podílů '.na zisku, se kteronž jedině po
čítaly smluvní strany, byla pozdějšími nepředvidanými a během řady 
let se vyvinuvšími poměry zcela změněna, s.fa6 již k tomu, by žaJobnl 
námk nebyl uZ11á!n po právu. 

čís. 7685. 

Procesní plná moc právního zástupce opravňuje ho k O'pravným prO'
středkům. Obmezení rozsffiJu plné moci (§ 31 c. ř. s.) jest přlpustno 
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jen v těch mezích a za těch podmínek j'ež stanovl pá. " 
I ti L.' , "7 ., ' r VO' prO'cesm. Ne Jl a u .. ustanQvem::; za,<ona ze dne 7. února 1919 ~, 76 -, 

B I I·.. , I ' CIS. sb z a fl. 
y a- I najemm sm ouva uzavřena pouze s manželem, . t d' t. , 

pověd' jen jemu, nikQliv i manželce, ,jes a I vy-
Nebyly-Ii zacbQvány předpisy o obsahu a {} d{}be~ pn~ , 'k hO. 

b 'h ... 't I " vkvanl e sc UZl 
o. ecnl. o zas1Ul?I~.e stva, nema to v zápětí neplatnost usnesení obecního 
zastupItelstva, jlZ nelze vyvozovati ani z toho z~e s hO b ' 
t 't I tv b I ~. ~,~ ,c uze o ecmho za-s up' e s a ne y a "erejne vyhlasena a že ve vyhlášc b I ~. 

místo, kde se bude sezení konati. e ne y o oznaceno 

,. K ~ravoplatnosti usnesení obecního zastupitelstva, jímž b la dá . 
naJemm~u v o~ecnjm domě výpověd' z bytu se nevyhl cl' ,Y b b ~ 
usnesem vypovezenému doručeno. ' e ava, y yo 

(Rozh. ze dne 7. ledna 1928, Rv I 1460/27.) 

d ltrotÁI1:P?V~di ž,alující obce š. v Č,echách žalovaným manželům Ru
/r ~ : e s n,;,e s ;~vdmpz bY,tu, v

t 
oble.cmm domě podali žalovaní námitky. 

rve s o 1 c e ponechal vy'pověď I t I' 
o d vol a c í s o u d výpověd' zrušil. v p a nos 1, 

lova~ée ~~JnŠ Š~ s ~ u d ne~yhověl~ dovolání žalující obce ohledně ža-

" obnovil oJedl~~v~ěhVt~~~~:,~~ ~~~~h~hl::~Južalovaného Rudolfa H-a 

D ů vody: 

.star~:t~y~obct!e~~ ~~~~~í~~t~á k ~áIl1itce" žalovanrc~, že ~Pavel Sch. jako 
prý není výkazu o tom fo s:nen PO?..!I do~olam, <) než jde, poněvadž 
voláni, ano je ze spi;ů 't obec~m za;tu~lt~!stvo usneslo, podati do
zmocněn k jejímu zastllptvaá r~o, ze pr~vm zastupce žalující obce byl 
vyhovující předpisům § 55 d~~;' so~zenem sporu procesní plnou moci, 
kona ze dne 16. dubna 1864 č/ o stav~c a § 34 č!vrtý odstavec zá
cesní plná moc daná ad"Okátd o s. 7~ z. ''í:'kona pro Cechy. Neboť pro
dati žalobu a předsebráti v~ hPravnuje o, P?dle § 31 čís. 1 c. ř. s. po
vztahující, tudíž i podati o~~~~~~ proce~nl, ukony k právní rozepři se 
On;ezení rozsahu plné moci v § 31 ~'f~stredky ~ (Neum.ann 1. str. 538). 
" te~hmezích a za těch podmínek . 'kL s. vytce?eho Jest přípusmo jen 
plal! tu tudíž ustanO\',enl' § 7 'k' ja je stanOVl procesní právo a tle-

za ona ze cl 7' ) z. a n. (novela k obecnímu řádu) . k ne. ~unora 1919, čís. 76 sb. 
DovoláJní uplatúuje toliko do ' l]a, ~': snad, zalovaní domnívají. 

ta,k, po~ud se druhé žalované t ,~~ aCI. U,vod § 503 č~s. 4 c. ř. s. Činí 
neho vsak právem. Je ziištěno ~e ' ~epravem, ohledne prvého žalova
prvý žalovaný Podle toho byl' .. naje,mcem sporného bytu byl toliko 
.~ ?lOhla proto' i výpověd', kter~ ?a'!!~n.'m smlouva, toliko s nIm uzavřena 
JI~,ho . vede podle § 1116 obč }ák tdnos.!r~n?e prohlášení vypovída
.zlana jen jemu jako smluvníku' s ; ~ rb ozvI azanl smlouvy nájemní hy' ti 

C ' "nlmz jr a náj'e'm' 1 ' Mini rozhodnuti x. ' 111 srn OUva uzavřena. 
_ 2 
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Důsledkem toho, nebyla-li druhá žalovaná smluvníkem v nájemní smlouvě' 
a bydlí-li v bytě, o nějž jde, jen jako manželka prvého žalovaného (§ 92 
obě. zák.), nemohla jí aní smlouva býti žalobkyní vypovězena. Druhá 
žalovaná namítala proto ve sporu právem nedostatek pasivní legitimace. 
Dovolání po té stránce jest tudí'ž neodůvodněné. 

Jinak se má věc ohledně prvého žalovaného. Tento namital ve sporu,. 
jak bylo prvním soudem neodporovatelně zjištěno, že tu není řádného' 
a pravoplatného usnesení obecního zastupitelstva žalující obce, jakž vy
žaduje § 31 čís. 3 zákona na ochranu nájemníků čís. 48/25 sb. z. " n., 
zejména, že sezení obecního zastupítelstva nebylo řádně svoláno, že 
nebylo schopné k usnášení a že nebylo veřejné. Avšak žádná z výtek ne
obstojí. První soud zjistil, že do sezení byli několik dní před ním po
zváni osobně všichni členové obecního zastupitelstva způsobem v místě 
obv)"klým (písemným pozváním), že sezení bylo veřejné, že byla pří 
něm zjištěna schopnost k usnášení a že usnesení o výpovědi bylo uči
něno jednomyslně. Toto zjištěni nebylo odvoli1ním žalovaných dotčeno. 
Žalovaní vytýkali jen, že nebylo zjištěno, že sezení nebylo veřejně vy
hlášeno a že pozvání k sezení bylo doručeno členům obecního zastu
pitelstva den nebo dva dny před sezením, ač § 42 obecního zřízení před
pisuje, že se má obecní zastupitelstvo svolati alespoň tři dny před shro
mážděním, a konečně že ve vyhlášce nebyla uvedena výpověď žalova
ných jako část pořadu sezení. Toto zjištění prvního soudu, na něž je do
volací soud podle §§ 498 a 513 c. ř. s. vázán, postačilo pro úsudek, že 
jest nesprávným názor žalovaných jakož i odvolacího soudu, že nešlo 
o řádné lIsnesení obecního zastupitelstva, a vysvitne to bliže z následll'
jící úvahy. Podle § 42 (4) zákona ze dne 15. dubna 1864, čís. 7 z. zák. 
pro čechy ve znění zákona ze dne 25. března 1889, čís. 28 z. zák. má 
se ovšem obecní zastupitelstvo svolati alespoň tři dny před shromáždě
ním a mají se mu zároveň oznámiti věci, o kterých se bude rokovati. Po
dle § 2 zákona ze dne 7. 'února 1919, čís. 75 sb. z. a n. (novela k obec. 
zřízeni) musí býti konání schůzí obecního zastupitelstva s o.značením 
místa, dne a hodiny, jakož i pořat!u způsobem v místě obvyklým veřejně 
vyhlášeno alespoň tři dny napřed, v případech pilných alespoň jeden 
den napřed. Z toho však vyplývá toliko, že tyto předpisy o obsahu a 
době pozvání jsou pravidlem, jich nezachování nepůsobí však neplat
nost usnesení, kterýžto následek se pojí jen k porušení předpisů obsa
žených v odstavci druhém a třetím uvedeného § 42 ustanovujících, že 
jsou neplatná jen usnesení obecního zastupitelství, jež se stala ve schů
zích, které nebyly svolány starostou neb jeho náměstkem nebo k nimž 
nebyli všichni členové obecního zastupitelstva písemně pozváni. Že to
mu tak nebylo, nebylo ani tvrzeno' a je nao.pak zjištěno, že se tak stalo. 
Nelze tudíž z toho důvodu, že výpověď z bytu žalovaným nebyla jako' 
bod v pořadu jednání členům obecního zastupitelstva pozváním sdělena 
aneb že nebylo dbáno lhůty předepsané v § 42 čtvrtý odstavec vyvozo
vati neplatnost učiněného usnesení (srovn. Boh. čís. 558 A). Řečená no
vela k obecnímu zřízení neobsahuje ustanoveni, podle něhož by neza
chování předpisů § 2 mělo v zá·pětí neplatnost usnesení obecniho. 
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z~s!upit:lstv:, .11čině~ého ve sChúzi, svolané s pornšenÍm těchto před
plS~I, zdUľ~,Zl1l1Je toliko, že ustanovením tímto byla zachována zásada 
obhg~torHlho osobního po~vání všech členú obecního zastupitelstva pod 
sankC1.neplat~osŤ! usn~sem (Boh: čís. 522). Nelze proto ani z té okol
HOSŤ!, z~.schuze obecmho zastupItelstva nebyla veřejně vyhlášena a že 
ve vyhl~sce nebylo označeno místo, kde se bude sezení odbývati vy
voz?vaŤ! :,~platnos~ usn~seni~ Zbývá řešiti otázku právoplatnosti ~sne
sem., Prvy zalovany.namltal, ze se nestalo pravoplatným, an neměl mož
"osŤ! Je napaclaŤ!" Jezto mu nebylo doručeno. Odvolací soud míni že ne
t~e o p:avoplat~e l:snese,~í, ana, jak dále zjišťuje, nebyla výpověď jako 
cast po:adu vereJne vyhlasena a tím ani prvému žalovanému známa a 
usnesem. nebylo mu doručeno. Ale nelze s nimi souhlasiti. Jak ze spisů 
plxne a. Jest ne~pon'.~, ,Jde. o bXt ,obývaný žalovaným na základě smlouvy 
n~Jel?,nI v.9ome patr!Clm ,;alll]ICI straně jako soukromému vlastníku. Ne
naleZl tudlz usnesem o vypovědi z tohoto bytu k úředním u'k o ._ 
1 '" t . b onum za 
.~JlCI s ran,Y, Jež 't. spadaly ve smyslu zákona ze dne 16. dl/bna 1864, 
CIS. 7 z. zak. pro, cechy do, oboru. úřední působnosti obecního zastupi
telstva (§ 31 a n~sJ.), zeJmena nejde tu o věc spadající pod § 31 čís. 1 
a 2 u,vedenéh.o zak?na. Na usnesení to nevztahuje se tudíž ani předpis 
~ 99 u~eden~ho :akona o opravných prostředcích. K pravoplatnosti 
usnesen! ~ vypovedI nebylo proto zapotřebí, by usnesení bylo zvlášť 
~?mče.n~ z~lovanému, jen;u~ bylo. zůstaveno na vůli, by se bránil proti 
'ypoved! pred soud~m na',;'!tkamI, takže ani výtka, že žalovaný neměl 

. ~l1amOS~I o ~snesem, nemllze ml!, prospěti. Tím pozbyla také námitka 
z~lo,:aneho, ze nejde o pravoplatne usnesení, ježto mu nebylo doručeno 
ve~n~ho ,podkladu, ~no nebylb ani tvrzeno, že některý z poplatníků obc~ 
~§ ;1 s/:z)n~~t protI, usn;sení. Ostatně rozuměti jest po rozumu zákona 
. CIS. 3 zak. ČIS. 48/25 sb. z. a n.) pravoplatným usnesením 

obeocllí~ko zastllpltelstva u obce usnesení, které jest platné podle před-
plSU za ona o obec zříz (§ 42 ob ") Ž . 
ném případ·e· bl"· d . '. ec. znz.. e tom u tak Jest v souze-. ,y o JIZ ovodeno. 

čís. 7686. 

Ustanovení § 11 konk ř tah . • , " " , •. nevz u]e se na odlozeut exekuce nuce-

~~:a~~~~~e~~~ :;~:1~S:~ ~ře~;~V~~fZ~~: lst v exekučním řízení 
(Rozh, ze dne 7. ledna 1928, RII 435/27.) 

Usnesením ze d 7·" 1 2 
povolena exeku ne., nJna ~. 7.byla na návrh vymáhající věřitelky 
b 1 na 'mě' c~ ~ucenym ,~ykh~elllm místnosti. Dne 2. listopadu 1927 
e~ e k J , n~ dluzmka vyhlasen upadek. Usnesením z téhož dne odložil 

lh, n I s o u d exekUCI podle § 11 k k' 6 s o u d k t" . '" , . On . r. na O clni. Rek u r sní 
soudu b s Iznost~ vy,?ah~l'cI strany zrušil toto usnesení a uložil prvému 

, y v exe ucmm fIzen! pokmčoval, jelikož se ustanovení § 11 

2· 
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konk. ř. nevztahuje na odložení exekuce nuceným vyklizením místnosti 
a jelikož exekuční soud k vydání napadeného usnesení aní nebyl pří
slušným. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu správce úpad-
kové podstaty. 

D ů vod y: 

Dovolací stížnost uznává správnost odůvodnění rekursního soudu, 
s nímž souhlasí i nejvyšší soud, neboť nejde o právo na oddělen~ Usp?
kojení z určitých úpadcových věcí (§~ 11 (1! a 48v. (1) ~?nk. r.)o' hm 
méně o výkon 'llucenéhoprodele, ktery ostatne odlozlh muze len upad
kový soud nebo úpadkový v~omis~ř (§ 11 (2) konk. ř·),v a~e ~;ojí proti 
tomu, že rekursní soud uloZ11 prvemu soudu, by v exekuc111m nzem po: 
kračo-val, míně, že se to příčí § 12 konk. ř. Než dovolací stížnost nema 
pravdu ani v tóm, jelikož i předpis § 12 konk. ř. týká se jen práv na 
oddělené uspokojení a v tomto případě o takové právo nejde. 

čís. 7687. 

Ustanovení § 289 ex. ř. o nepřípustnosti rekursu neplatí, povoluje-li 
se úschova zabaveného předmětu po odkladu exekuce nebo po té, když 
věřitel upustil od dalšího pokračování v exekuci. 

(Rozh. ze dne 12. ledna 1928, Rl 1015/,27.) 

Vymáhající věřitel navrhl llschováni dříve jím již zabaveného auto
mobilu povinné z dúvodu, že sezona dopravní je takřka skončena, že po
vinná nesplácela dluh z výnosu dopravy a že další používání auta pů
sobí jeho znehodnocení. P r v Ý s o 11 d povolil uschování přes to, že 
usnesením ze dne 2. července 1927 odložil exekuci prodejem auta a že 
podle souhlasného tvrzení obou stran a zjištění prvého soudu tento od
klad prodeje do 15. listopadll 1927 byl povolen k návrhu povinné, jež 
jej odůvodňovala tím, že chce z výtěžku dopravy automobilové spláceti 
vymáhané pohledávky, a ježto vymáhající věřitel s tímto návrhem sou
hlasil. Rek u r sní s o u d zamítl návrh na uschování právě z důvodu 
tohoto souhlasu, ježto vymáhající věřitel vědělo tom, čeho se v návrhu 
na uschování dovolává, již v době odkladu prodeje a když k odkladu tomu 
svolil a ježto výsledky šetření neposkytují opory pro to, že povinná se 
prodejem chce auta zbaviti. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekurs\!. 

D.ůvody: 

Dovolacím rekursem uplatňuje vymáhající věřitel mimo ]1ne, ze re
kurs proti povolení úschovy jest nepřípustný podle § 289 ex. ř. a že re-
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kursní soud proto neměl vyhově-tí rekursu proti povolení úschovy. Ale 
rekurs povínné nelze pokládati za nepřípustný v tomto případě. Povo
luje-li se úschova zabaveného předmětu po odkladu exekuce nebo když 
věřitel upustil od dalšího vedení exekuce, pak se na takové případy usta
novení § 289 ex. ř. podle své tendence nevztahuje. Důvod, proč zákon 
nepřípouští rekursu proti povolení úschovy, je ten, že úschova slouží 
k zajištění výsledku exekuce, stajně jako označení zabavených předmětů, 
a uschováním neděje se újma právům povinného. Ale tam, kde se úscho
vou má .z;nařiti slib sečkání s prováděním exekuce nebo výsledek povo
leného'pz ocLkla~u exekuce, kele se tedy porušuje buď formální právo 
povmneho nabyte na odklad exekuce nebo materielní jeho právo ze 
slibu na nevykonání exekuce po určitý čas, jest situace docela jiná. Tu 
nedop~daj'í ~?vody, pro. k~eré z.ákon rekurs proti povolení úschovy v pra
vldelnych pnpadech vyluouje. Proto nutho ustanovení § 289 ex. ř. vy
kládati v tomto směru způsobem omezujícím podle tendence zákona. 
V takových případech totiž má sice úschova také zajistiti věřiteli výsle
dek exekuce, ale nesmí mařiti právo povinného z odkladu nebo ze slibu 
upuštění od dalšího vedení exekuce, kterých práv povinný jinak nemá, 
~ proto nutno k ochraně těchto práv připustiti rekurs i proti povolení 
uschovy. Rekursní soud tedy právem vyřídil rekurs povinné věcně. 

čís. 7688, 

. vKu ~rojednání po~ůstalosti cízozemců, záležející pouze ze jmění v ci
zlne, nejSOU tuzemske soudy povolány ani tehdy měl-li zůstavitel v tu-
zemsku řádné bydliště. ' 

(Rozh. ze dne 12. ledna 1928, R I 1092/27.) 

A Vyř~zuje ž~dost L,iny S-ové o dodatečné projednání pozůstalosti po 
uguste F-ove pO:'kazal s o udp r v é s t o I i c e navrhovatelku, b 

~zhbe~em k tomu, ze podle úmrtnlho zápisu byla zóstavitelka příslušno~ 
? .e o-vc~ v Rakousku a že její pozůstalost byla u advokáta Dr M-a ve 

Vldm, .~znam~la soudu ?nen. r~komký soud, jenž jest podle § lOS a 106 
J: n. ~ns!ušnym ku. proJednam pozůstalosti, jemuž pak bude pastou en 
umrt~ zapls se ~plsy ku ~rovedení pozllstalostního řízení. Rek u rtn í 
s o II . nap,:d~~e usnesen! potvrdil. 

Ne j v y s S I S o u d nevyhověl dovolacímu rekllfSu. 

Důvody: 

rodle stěžovatelčina návrhu ze cl 14 č . 
zůs-talQsti Augusty H-ov' n~: ~rven~e 1927, patří do poc 
M-a advokáta ve Vídni e t PdOl

•
ze n;ovlt~SÍ!, JSOUCI v úschově Dra Oty 

, v o ' e v na uzeml republiky Rakouské a . 
:k~;;čo~os~~ :t~~t~itelka byla' stá~ní příslušnicí téže republik/ ]ik

e t~~; 
pOsouzeni otazky, zda je okresní soud v Liberci ku 
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pro' ednání pozůstalosti po Augustě H-ové příslušným, aniž tř.eba řeši:í 
otá~kU další zda zústavitelka měla v době úmrtí řádné bydliště v ,LI.
berci. Ku pr~jednání pozústalosti po cizinci, kt~rá z~leží pouze ze ]lne~l, 
jsoucího v cizině nejsou tuzemské soudy povolany vubec, :e~y am tehdy, 
když ,ústavitel ~ěl v tuzemsku své !ádné byd1išt.~., Vyplyvať 7 do~lovu 
§§ 23, 24, 137, 138 nesp. říz., že m?z!,ost, bJ ,zdelSl ,so!,dy prol~dnavaly 
pozústalost cizincovu v příčině movlŤeho lmelll, nastav~ pouze, le-!, toto 
jmění v tuzemsku. V příčině nem?vi,tostí platí vúbec Jen zásad~ "no;o
bilia obnoxia territorio, nenl-lI statmm, smlouvall11 stanoven? ,111C ]1,"eho 
(§ 22 nesp. říz.). Poněvadž v tomto případ-ě jde o proled~nalll pozusta;
losti záležející pouze z movitostí státní příslušnice, republiky Rakous~e; 
které jsOU na území téže republiky, není tu:ems~y sou~ ku pr~1.~?na11l 

ozustalosti příslušným, a okresní soud v LlbefCl, odeprev zahal~~1 po~ 
Po t I tn', 'rl'zení učinil tak právem. Tvrdí-li stěžovatelka ve sl1znosl1 zus a os , • . ., •• t . d 
ovšem v naprostém rozpmu s puvodním návrhe,;" ::e lm~11l, o nez u l, e; 
nezáleží z věci samých, jež jsou u Dr. M-a, nybrz v nar.oku ?a vydan~ 
těchto věcí, nutno k tomu pozname~ati, že 'pr? ~ozhoclnu:1 o p;lslus,nosl! 
ku projednání pozustalosti byly smerodat,nxml udaje v pUV??11ln; navrhu 
a že by ostatně nedopadlo toto rozhodnuh ]lnak a111 v tom p.npadc;kdyby 
hylo pravdou, co se tvrd-í ve stížnosti. Bydlíť Dr. f'\.,. kte.ry by pr~c~az;l 
v úvahu jako dlužník k vydání vě;:í, povinný, ,ve V:~m, ,:"st~ spInem na
roku bylo by tamtéž a proto sIuselo by ta~e .v pnp~?: ?'rave ~aznače: 
ném považovati Vídeň za místo, v němz Je ]lnem l'atncI ua 'p0zustalosl1; 
Bude tedy věcí účastníku, by se obrátili na onen cIZozemsky soud, ktery 
jest příslušným ku projednání pozustalosti. 

čis. 7689. 

Byla-li púvodni úvěrová hypoteka přeměněna pozdějšími knihovnimi 
zápisy v obyčejtrou hypoteku, jest pořadi pří~lušenstvl pohledávky po-
suzovati podle § 216, posledni odstav~c, ex: r., ' 

I útraty sporu bez vedeni exekuce JSou náklady, kte:e vznikl~, vy~a
háním hypotečni pohledávky a které, jsouce soudně urceny, majl stejné 

pořadi s jistinou. 

(Rozh. ze dne 12. ledna 1928, R I 1096/27.) 

Rozvrhuje nejvyšší podáni za. exek,uč~~. prod-an~ll n,:movi.tostpřil{~-
I d P r v é s t o I i c e kmhovlll vent.eIce Mestske. spontelne v U. 

za s o u k k 'u d vv 
plné útraty spojené s dobýváním pohledáve, ! e .,'1: s n I ~ o.' J-

hověl rekursu další knihovní věřitelky potud, ze p~lkaz.al Mestske sp?~ 
řitelně v Ú. útraty pouze do výše jinak nevyčerpanych ]lstot za vedleJSl 

závazky. 
Ne j v y Š š i s o u d k rekursu Městské spořitelny v Ú. obnovil usnec 

sení prvého soudu. 
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D u vod y: 

Stěžovatelka, která zažalovala proti dlužníkům dvě hypotekární po-
111edávky, stěžuje si proti usnesení rekursního soudu, jímž byly ůtraty 
těchto sporu přikázány pouze částečně, totiž jen do výše jinak nevy:čer
paných jistot za vedlejší závazky, a domáhá se dovolacím rekursem toho, 
by bylo obnoveno usnesení soudu prvé stolice, jímž jí byly celé tyto 
útraty přikázány. Dovolacímu rekursu nelze upříti opráv·něnosti. Předem 
iest se však obírati povahou prvé z těchto dvou p'Úhledávek. Stav 
knihovní jest tento: V pořadí z 29. května 1920 bylo původně pod pol. 
C 36 vloženo »právo zástavní za veškerá pohledávání Občanské zá
ložny v Ú., která by jí z úvěru neb z jakéhokoíiv jiného duvodu proti 
Aloisii J-ové až do výše 20.000 Kč vzešla«. Z tohoto záp'isu patrno, že 
šlo původně o kauční hypoteku. Podstata tohoto práva zástavního byla 
však změněna zápisy provedenýmí v bezprostředně následujícím pořadí 
ze dne 5. dubna 1922 Č. d. 110 pod pol. C 37 až 39. Pod položkou C 37 
bylo poznamenáno, že se následkem vyčerpání úvěru právo zástavní 
stalo úóinným. Součas-ně pod pol. C 38 byl pak vložen »převod práva 
zástavního za pohledávku Občanské záložny v Ú. v částce 20.000 Kč 
v b. Č. 36 a 37 zjištěného na Městskou spořitelnu v Ú.« a so'Učasn~ pod 
pol. C 39 bylo vlo·ženo právo zástavní za úroky a úroky z prodlení a 
vedlejší závazky do výše 1.000 Kč. Těmito zápisy pod pol C 37 až 39, 
zejména vyznačením pod pol. C 38, že jde nyní Již o pohledávku v částce 
20.000 Kč, a ne tedy o úvěrovou pohledávku do výše 20.000 Kč, byla 
pr?vedena přeměna původní kauční hypoteky na obyčejnou hypoteku. 
Je~to druhá pohledávka, o niž jde, jest již podle původního zápísu oby
č,ejnou hypote,kou podle § 16 kn. zák., jest pořadí příslušenství obou 
tech;o P?~ledavek po~uzovati jednotně podle § 216 poslední odstavec 
ex. r. StezovateJka zazalovala i prvou i drllhou pohledávku a vedenim 
sporu vze.š!y jí útraty soudně určené. Oboje tyto útraty přikázal prvý 
so"'.~ce .stezov,atelee v plné> výši, rekursní soud naložil však s nimi jako 
s pnslusenstvlln, spadajícím do rámce vedlejších závazků zjištěných pod 
pol. C ~9 do vfše 1.000 K·č a pod pol. C 40 do výše 2.000 Kč a přikázal 
na obOje ty!o ,:tr~t~ pouze zbytky t~chto dvou nejvyšších částek, dosud 
nevxčef]~ane, .ČI~Z u!raty obou sporu nedocházejí plné úhrady. Rekursní 
~oud oduvodnu]e sve rozhodnul! tím, že prý tato věřitelka která vedla 
len sp?ry, al: ne též reální exekuci, není vymáhající věřít~lkou, a jest 
toho na~oru, ze proto nelze na tylo, útraty sporu použíti ustanovení § 2J 6 
posled111 odst:,vec ex. ř. o stejném pořadí příslUšenství s jistinou. Závěr 
te,nto nelze vsak ze znění § 216 ex. ř. dovoditi a také dúsledky tohoto 
~az.?ru b~l~ by pov~žl,ivé. To by mimo jiné na př. znamenalo, že věřitel, 
Jenz dobyva hypotecl11 pohledávku žalobou a dosáhne titulu exekučního 
byl by nucen, by proti dlužníku neúprosně vedl exekuce, zejména p'ří~ 
stupe;n k d;azebnímu !ízení, které již pro jinou pohledávku jest Vedeno. 
K, svemu naz?,,: ~osplVá rekursní s'Úud patrně nesprávným pochopením 
vyrazu »vymáhal11«. Taholo výrazu použito v Hartmanově vydání exe
kučního řádu, kdežto v úředním překladu .říšského zákonníka jest po-
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užito výrazu »dobývání«. Jde ~o. ~řeklad. němec~ého výrazu »Gel.tend
machung«, jímž dlužno rozumeh 1 pouhe v,;delll. sporu. ~ro:o. 1 utraty 
sporu bez vedení exekuce jsou náklady, kte!e vzmkl~ vyl:,".han~m ?YP?
teční pohledávky a které, jso:,ce soudn;, u,:ceny, ;naJ1 ~teJne poradl s J1~ 
stinou. Neučinil tedy rekursm soud spravne, pnkazav utrat~ obou sporu 
jen v rámci vedlejších závazků do výše I.O~OO Kč a 2.~OO Kc. byl? proto 
v tomto směru dovolacímu rekursu vyhovel! a obnovItI usnesenI soudu 
prvé stolice, jímž celé útraty obou sporů byly přikázány. 

čís,. 7690. 

útraty zřízení náhrobn~o kamene a náhrobních ozdob a odměnu hřbi
tovního zahradníka dlužno považovati za čá&t pohřebních útrat. 

Uznání žalobního nároku na náhradu škody ,co do důvodu znamená 
toliko uznání povinnosti nahraditi onu škodu, jejíž náhradu možno podle 
zákona vůbec požadovati. 

(Rozh. ze dne 12. ledna 1928, Rv I 707/27.) 

Žalobcova manželka byla usmrcena automobilem žalovaného. ža
lobní nárok na náhradu škody, kromě jiného na náhradu útrat zřízení 
náhrobního kamene a výzdoby hrobu, jakož i placení ~oživotního dů: 
chodu žalobci 10 Kč denně žalovaný uznal. Pro c e snl s o udp rve 
stolice přisoudil žalobci celkem 3.380 Kč 64 h a doživotní důchod 10 K:č 
denně. O d vol a c í s o u d nevyhověl odvolání žalovaného, k odvo
lání žalobce přisoudil mu celkem 4.880 Kč 64 h. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalovaného, pokud čelil~ 
proti přisouzení 4.880 Kč 64 h; vyhověl mu však, pokud čelilo proh 
přisouzení důchodu 10 Kč denně, zrušil v to~to směru ro.zsudky obou 
nižších soudů a vrátil věc prvému soudu, by Jl znovu prOjednal a roz
hodl. 

D ů vod y: 

Žalovaný napadá rozsudek odvolacího soudu z dovolacích důvodů 
podle čís. 2, 3 a 4 § 503 c. ř .. s. ~otud, po~u.d !ozsu~ek prvého soudu, 
jímž byl žalovaný uznán povmnym .zaplatltl zalobcl 3.380 Kč 60 h 
(správně 3.380 Kč 64 h) s přís!., byl poz;měněn v ten smysl, že tato 
částka byla zvýšena na 4.880 Kč 64 h, a rozsudek prvého soudu o zá:
vazku žalovaného ku placení doživotní renty žalobcovy 10 Kč denne 
byl potvrzen. toliko v t~o souvislosti jest napaden také.~ýr~k o úlr~
tách. Dovolatel cítí se stižena tím, že odvolací soud zvysll utraty n·a
hrobního kamene ,a výzdoby hrobu, jakož i odměnu hřbitov~ního za
hradníka, jež prvý soucl přiznal penízem l.~OO,KČ,~ o 1.50~Kc.a~uznal 
závazek žalovaného ku placení renty 10 Kc denne na dOZ1vOtI zalob
covo jako náhradu za ztrátu neplacené pracovni síly. Dovolatel v dů~ 
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sledkutoho uvádí, že se dovolání netýkáčáslky 3.380 Kč 60 h (správně 
3.380 Kč 64 hl, obsažené v sumě 4.880 Kč 64 h. Nicméně však brojí 
ve vývodech proti tom~, že ž~lobci .byla vůbec; přiz~á~a n~hrada útrat 

.náhrobniho kamene, nahrobm ozdony a odmeny hrbltovmho zahrad
níka a týká se tedy dovolání i výroku, jímž byla žalobci prvým soudem 
přiz~ána částka 1.500 Kč, obsažená v sumě 3.380 Kč 64 h a nejen toho, 
že částka 1.500 Kč byla zvýšena na 3.000 Kč. Leč v tomto směru není 
dovolání důvodné, ježto útraty, spojené se zřízením náhrobního kamene 
a náhrobních ozdob, a odměny hřbitovního zahrad:níka dlužno dle ustá

'lené judikatury považovati za část pohřebních útrat, jež žalobce jest 
povinen nahraditi po rozumu § 1327 obč. zák., a odvolací soud zjistil, 
že tyto útraty ve výši 3.000 Kč jsou přiměřeny místní zvyklosti, stavu 
a jmění žalobcovu' (§ 549 obč. zák.). Toto zjištění nelze již v dovo
lacím řízení napadati. Ač tedy, jak dále bude dolíčeno, okolnost, že 
žalovaný co do důvodu uznal žalobní nárok, neodůvodňuj e nárok na 
náhradu nákladů na náhrobní kámen, na náhrobní ozdobu a na odměnu 
hiNtovního zahradníka, plyne přece oprávněnost tohoto nároku ze zá
kona a nebylo proto vyhověti dovolání, pokud odporuje tomu, že ža
lobci bylo přiznáno 4.880 Kč 64 h s přís!., pokud se týče, že prvým 
soudem přiznaných 3.380 Kč 64 h bylo zvýšeno o 1500 Kč na 4.880 Kč 
64 h. 

Jinak má se věc co do výroku o doživotním denním důchodu 10 Kč. 
Nižší soudy neobíraly se vůbec otázkou, zda se žalobce může právem 
domáhati náhrady útrat pomocné síly nejen k obstarávání domácích 
prací, nýbrž též, o čemž žalobce výslovně nabidl dílkaz, čehož si vš"k 
oba soudy nepovšimly, ke konání obchodních pochůzek, zkrátka vůbec 
k obstarávání všech oněch služeb, jež dříve jeho žena vykonávala, po~ 
névadž byly toho mínění, že jsou tohoto úkolu sproštěny vzhledem 
k tomu, že žalovaný uznal žalohní nárok co do důvodu. Jak prvý soud, 
tak i odvolad soud obíraly se toliko výší důchodu. Názor nižších soudů 
jest však mylný. Uznání žalobn'íillO nároku co do důvodu znamená toliko 
u~nát1í povinnosti k náhradě škody, t. j. povinnosti nahraditi onu škodu, 
jejíž náhradu podle zákona možno vllbec požadovati. Vysvítá to z úvahy, 
že soud nemohl by přiznati v zákoně neodílvodněný nárok náhradní ani 
tehdy, kdyby se žalovaný k jednání nedostavil, kdyby bylo tedy podle 
§ 396 c. ř. s. příslušný přednes dostavivšího se žalobce o skutkových 
okolnostech považovati za pravdivý a na tomto základě k návrhu ža
lobce rozhodnouti o žalobní Ž<'Idosti rozs,udkem pro zmeškání, poněvadž 
n<;byl o by tu př<;dpoklad důslednosti skutkového přednesu a právních 
nar~ku ~vyvoze~ych z tohoto přednesu. Nižší soudy měly tudí,ž zkoumati 
?pravn:~os! ~~r.oku a dbáti toho, že nejde tu o důchod pro ztrátu vý
ZIVy, pnsluseJlcl podle zákona, jak omylem za to má ve svých vývn
dec;h dovolatel, tedy nikoli o důchod, který podle § 1327 obč. zák. pří
~lusel by tohko dětem, manželce, po případě rodičům, naopak že se 
zalobce ~omáhá spíše náhrady škody, o n'fž tvrdí, že lltrpěl ji ztrátou 
neplacene pracovní síly ze zavinění žalovaného že se tudíž domáhá 
nároku, který spadá v rámec § 1295 obč. zák.' Nižším souaum bude , 
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kdyby uznaly nárok za oprávněný, uvažovati ,též, o iom, že doba, P<? 
kterou jest platiti důchod za ztrátu bezplatne sIly, nemohla by by~l 
určena na doživotí žalobce, nýbrž podle toho·, jak dlouho by bylo by
valo možno této síly ve prospěch žalobce používati, při čemž by bylo 
hleděti k veškerým' okolnostem, odpovídající~ slušno~ti ~ p~'av~ě
podobnosti. jelikož nižší soudy vzhledem ~ sve~u nespravnemu pra:~
nímu názoru v tomto směru nerozebraly vec a111 nezkoumaly opravne
nost žalobcova nároku, zůstalo jednání již v první stolici tak vadné, že 
nelze důkladně posouditi věc ani o ní rozhodnouti ve stolici dovolací. 

čís. 7691. 

Zákonoý dědic, jenž se dosud k pozůstalosti nepřihlásH, není opráv
něn domáhati se splnění domnělého nároku zůstavitele. 

(Rozh. ze dne 12. ledna 1928, Rv II 492/,27.) 

Po smrti Františky K-ově domáhal se její manžel jakub K. a její 
dcera nezl. Anna K-ová na žalovaném otci Františky K-o.vé zaplacení 
10.000 Kč, jež se prý ža10vaný zavázal vyplatiti Františce K-ové věnem. 
Pro c es n í S o udp l' V é s tol i c e žalobu zamítl. D ů vod y: N~
sporným zůstalo mezi stránami, že Františka K~ov,á ,zemřda ~n~ 20. 11-
stopadu 1925, že pozůstalost pro nedosta,te~ ]me~l p;o],ednav:,na ne: 
byla, k návrhu žalující strany za dodatecne p:o]edn~111 poz?stalosl! 
Dhledně zažalovaného věna bylo SIce, lak u not are ta~ 1 ,u p~zustalo:t
ního soudu jednáno o dohodu se žalovaný~,.k doh?de,~sak z~ ~edo.slo 
a dále že se v pozůstalosti nejednalo a dedlcká pnhlaska uČ1l1e~a ne
byla. Soud zamítl žalobu pro nedostatek ak,t,ivllf le3iitimac~, a111Z .~ylo 
potřebí zabývati se otázkou, zd~ smlo,~va o znze111 vena n;ezl FranlIskou 
K-ovou a žalovaným byla uzavrena, Cll! 111C a ~da, b~la-h smlou,;,~ u~a
vřena, jest platná či neplatná pro nedostatek zakomte lor~y notarsk.~ho 
spisu neboť, jak zůstalo mezi stranami nesporným, zemre.la Frant.lska 
K-ovl bez posledního poří,;ení, žalo'~ci se k,její pozů~talosh dosud l"~0 
dědicové nepřihlásili, pozustalost )ln: tud}; o~evz?ana ,nebyla, ,takze 
se jedná o hereditas iacens, v kteremzto pnpade ne!so~ zalobcove P~~ 
zákonití dědici oprávněni pozůstalost zastupov~h, nybrz musel~ by byh 
zastoupena opatrovníkem (§§ 547, 799,obc. zak., §78 n~sp. rlz. a § ~ 
<:. ř. s.). O d vol a c í s o ud napa~eny fO'zsud"k po~;rrd!l. D ~ vod y. 
Mezi stranami je nesporno, že pozustalost po Jranhs,ce K-~ve n~byla 
pro nedostatek jmění projednána (§ 72, nesp. :lZ.). a z;: se,zalo~::lt;e
přihlásili jako zákonní dědicové k pozustalosh a111 v nz~m zaha]enem 
k žádosti Jakuba K-a a. dodatečné projednání pozůstalos,h (~ 179 ~esp. 
fíz.). Nárok dcery na zřízenívěn~ pod:e § 1220 obč. ~ak. lest 'praven: 
ryze osobním, které uhasne smrl! ďcennotl. jlllak arCl tomu Je, ,~clyz 
rodiče slíbí dceři, že jí bude dáno určité věn,? a dcera tento, shb pn]m;, 
jak se stalo v tomto případě podle obsahu zaloby, Tu k naroku ze za-
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~ona 'přisto~pil ješ!ě zá~azek smluvní. Proto :ento nárok ze smlouvy 
Jsa de~ltelny~ a pn;v.o~,~el~J:,m spada do pozustalosti dceřiny (§ 531 
~bč. ,zak.); T!m ne~l ,leste resena otázka ve smyslu názoru odvolatelů, 
ze ZakOn?l, dedlcov,:" JSou be; dalšího oprávněni uplatňovati tento ná
ro~. Ja:k receno, tvon :,;nto ,narok :oučást pozůstalostního jmě'ní (§ 531 
obc. zak.). '! ~omto pnp~de nedoslo k projednání pozůstalosti pro ne
dos~~tek !~eJ1l. Tento. narok podle ,tvrzení žalobních nově se vyskyt
nUVSl tvon tedy heredltas lacens, ] ezto pozůstalost ohledně tohoto nO
~ého jmění n,;by:a. dos~d p~ojednána. K zastoupení této pozůstalosti 
JSou tedy ~pravnem tohko dedlcové přihlásivší se k dědictví (§§ 547, 
799 obč. zak) a, dokud se, tak J1~stalo, opatrovník pozůstalosti (§§ 78 
a 128 n,:sp. n~. ~ § 8 c'. 1'. s.), lak prvý soud správně dovodil. Ježto' 
se pak zal~bcl, lak, nesporno, dosud k dědictví nepřihlásili, právem 
zamítl prvm soud zalobu pro nedostatek aktivní legitimace žalobců. 
Tato závada nebyla by odstraněna ani tím, kdyby pozůstalostní soud 
jak se tvrdí v odvolání, byl dal žalobcilm zmocnění k vedení sporu' 
hledí~ k sho;a u~edeným předpisům zákona. Ostatně podle pozůsta~ 
10st111ch SpISU udehl okres111 soud v H. Jakubu K-ovi jako otcovskému 
opatfO'vníku nezl. Anny K-ové toliko opatrovnické zmocnění k vedení 
tohoto sporu (§ 152 obč. zák.). 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

.DovOl~~í, je~ upla,tňuje dovolacLdůvody podle § 503 čís. 2 a 4 c. ř. s., 
]es~ bez~u~odne a v~vody ]eho, nejsou způsobilé, by vyvrátily správné 
oduvodn.em napa~e~ych shodných rozsudků nižších stolic, na něž se 
poukazu!Je, a k, 111mz ·se vzhledem na ohsah dovolání pouze dodává: 
lest mylny~ .na~or ,do~~latelu, že jsou k této žalobě oprávněni přes to, 
ze d~sud dedlCke pn?lasky nepodali, ježto prý pozůstalost dosuď právně 
n~exlstuJe a teprve Ť!mto sporem má býti zjištěno že žalovaný jest po
v~nen pro P?zůstalost složiti zažalovaných 10.000 Kč a odevzdati do 
111 sedm menc. pole a .oni z tohoto důvodu dědickou přihlášku dosud 
pOd,aŤ! nemo.~11. žalob,cl upl.a!ňují žalobou nárok, který dle jich tvrzení 
vzes.el,Franhs3e K-ov,:" prot~ ~,alova?ému a který, když Františka K-ová 
mezI hm zcmrela, patn do ]e]1 pozustalosti a tvoří nyní její pozůstalost 
(§ ~31 ob~. zák). Jde-li žalobcům o to, by tento domnělý nárok byl 
poz~st.alos~ splnen, bylo na nich, by způsobem v z,"koně předepsaným 
pr~]evlly, ze, se, této pozu,stalosti mocí svého zákonného dědického 
p:a~a u]fmay. :!mto prostre~kem jest pouze dědická přihláška a tcp,rve 
ded1Sk?u pnh!askoun~býva]í, dědického práva na pozůstalost, stávají 

, se dedlc~ a pre?sta~u]1 vZ?ledem na pozůstalost zůstavitelku (§§ 547, 
799, a nasL.obc. zmk).:lm teprve nabývají zákonného oprávnění za 
P?zusta~ost JednalI a ]menem pozůstalosti o splnění tohoto domnělého 
n~:~ku ~~lo~aÍ1; o~ol~ost, ,že jim přísluší ze zákona právo dědické, pro" 
pU]cu]e ]lm len pravnl moznost, by se dědickou přihláškou stali dědici. 
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, < k k tomu oprávněni, by o splnění 
Před po~áním fřihláš~y neJs~u v~énem, . "k v dovolání tvrdí. Až do 
tohoto naroku zalovah ylastmm j 'k j nižádného právního vztahu, 
dědické přihlášky nemaJ! k onomu naro u ' 

Čís. 7692. 

o' dne 26 března 1925, čís,. 48 sb. z. a n.). 
Ochrana nájemcu (zakOO

j
' ze§ 31 (1)' C'I'~ 2 zák. ]'est ujednání nájemní 

• tÍJ11{{ ve smys u ~. 

sm\~~~~~:;:~IiV odevzdání předmětu nájmu nájemci. 

(Rozh. ze dne 26. ledna \928, Rv II 845/27.) 

• ' cesní soud prvé stolice 
K námitkám zalovaneho Plr o, u ď ponechal ji v platnosti. 

zrušil výpověď z bytu, o d v o a c 1 s o 
"I napadený rozsudek a vrátil věc odvol a

N e j v y Š š í s o u.? ZfU,Sl odvolaci~ J' ednání znovU rozhodl o od
cimu soudu, by po pnpadnem 
volání. 

Dllvody: 

, d 26 března 1925, čís. 48 sb, z_ 
Podle § 31 (1) čís. 2 zak~na Z\ů n~ ob~ích s méně než 2.000 oby

a n. nevztahUje se ochran,a n"jemm které b 1 nebo budou pronajaty po 
vateH na části bytu vlast~lk~ ~omu, b ahovJ ~ž dřívějši zákon o ochraně 
1. květnu 1924, Souhlasny pre Pl! o"s 85 b z a n. v jehož § 31 odst. 
nájemniku ze dn~ 25. du?'lla 1 ~2 't~l~'ákons n:ev~tahu;e v obcích s méně 
(1) čís. 2 bylo rečeno, z; se en vl~stníka domu které se pron"jmou 
než 2,000 obyvatel! n,a čast\ bytu, 30 dubnu 1924. Odvolací soud, řídě 
po vyhlášení tohoto~akona, :J::00 so~du ve Vídni ze 26. května 1926, 
se patrně r/o{~o(dtt\m ,~fl~n~~ die juristische Praxi s 1926, str. 774), 
Ob \JI 398 en ;a. d I' ' v slovuje názor, že dobou prona
na něž žalobce p.o~kazal vk~ vo an\;ník do hy tu skutečně nastěhuje, 
jmutí jest rozumeh, do?u, ,y s~o~~~ účinnou. Odvolací soud připouští 
ježto před tím ~eJ1l .najemn,l srn 562 c. ř, s., 'ežto se žalovaný, jak 
pak účinnost vypovedl dane, pOdle

t
§ 'z' j'de pd prvém květnu 1924, 

ťhoval do mlstnos 1, o 111 , 
nesporno, nas e. ..' d"ti Především jest uvésti, že se ono roz-
Ale názoru tomu nelze pnsve Cl,', .., "kon a o skutkovÝ základ 
hodnutí cizozemské~? SOUd:l °t;.~ o J~~e~~kén; případě byla' smlouva 
odliš~~ od ,tohot<: pnpaduc Z~le~l~;eusnesenou již novelu k nájemnímu 
podnajem111 uz<)vrena, se z;et 'k o mělačást~čně ocllJomati, Proto ne
zákonu, j'íž se ochr~na .. l;ajemm U o ří adě ; úvahu, Pro o:11or zdejšího 
m~že o:no rozh.odnUl! ~nJ!t: v st~tuv; !ájemní jest kontraktem konsen
prava jest. ~n:~r~datnym.,}e - • "1"1U94 Obl:, iák. třeba, by se stala 
suruillm; k JeJ! pfatnosl! Jest pOu e " 
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dohoda o předmětu nájmu a o činži, nikoli, by předmět nájmu byl ná
jemcem převzat v užívání. Povinnost pronajímatelova, odevzdati pro
najatou věc nájemci, a právo nájemc"(Wo, převzíti ji v užívání a -ve vy
míněném rozsahu jí užívati, jsou podle § 1096 obč, zák. účinky smlouvy 
nájemní. Již z doslovu § 31 .odst. (1) čís. 2 obou uvedených zákonů 
na ochranu nájemníků jde najevó, že zákon, mluvě o »pronajmuťí«) má 
na mysli ujednání smlouvy nájemní. Kde zákon má na mysli skutečné 
bydlení neb užívání bytu, v čemž teprve spatřuje odvolací soud účin
nost smlouvy nájemní, dovede to zákon říci (srovnej § 1 odst. (1) čís. 7, 
§ 2 pasl. odst., § 6 odst. (1), Ale i z účelu zmíněného zákonného před
pisu jest patrno, že výraz »pronajmouti«, v §' 31 odst. (1) ·Čís. 2, jest 
vykládati ve shodě s předpisy občanského zákona, Jak z materialií 
k zákonu čís, 85/1924 p'atrno, jest účelem tohoto zákonného předpisu, 
povzbuditi vlastniky domu. v ~enškho venkov,ských obcich, by, n~jsou.c~ 
vázáni zákonem o ochrane naJemmků, zeJmena, pokud jde o vypoved 
z bytu, pronajímali postradatelné části vlastn'iho bytu učitelům a jiným 
osobám (viz KubištllV Výklad k zákonu 85/.1924 str. 36), Tohoto po
vzbuzení vlastníka domu nehylo však potřeba, odhodlal-Ii se k ujednání 
smlouvy nájemní za platnosti dřívějšího zákona o ochraně nájemníků 
ČÍS. 85/1923, který neměl podobného předpisu, jako jest § 31 odst. (1) 
čÍs, 2 pozdějších záko,nll o ochraně nájemníků. Že pozdějŠÍ zákon chtěl 
takového vlastníka domu, ,část bytu již závazně pronajavšího, sprostiti 
břemene, jímž jest pro něho zákon o ochraně nájemníků, lze tím méně 
předpokládati, když nový úkon zásadně i nadále zachoval ochranu ná
jemníků v platnosti a v § 31 stanovil pouze nepatrné výjimky, které po
dle § 6 obč, zák. nelze vykládati rozšiřuj'ícím způsobem. Proto je nezá
važno, zda nájemce na základě smlouvy před 1. květnem 1924 ujednané 
mčl se nastěhovati do bytu teprve po tomto dnu, Dovolací soud však ne
mllže ve věci samé rozhodnouti. Odvol~cí soud prohlásil bezvadným 
a podle § 498c. ř. s, si osvojil pouze skutkové zjištění procesního soudu, 
že předmětem nájmu byla část bytu vlastníka domu,· Avšak odvolací 
sourl nepřezkoumal dalši skutková zjištěni prvé stolice a neudal podle 
§ 498 c, ř, s" zda je přejímá čili nic, ač některé jeho vývody zdají se 
nasvědčovati tomu, že se do jisté míry obírá skutkovým zjišťováním, 
To platí zejména o té části rozsudkových důvodů, které dovolatel na
padá s hlediska dovolacího dúvodu čís, 3 § 503 c, ř, s, Ale ke konci dů
vodú svého wzhodnutí praví odvolací soud výslovně, že při svém práv
ním názoru nemusÍ se obírati odvolacím důvodem vadnosti řízení, a,č 
z provedení tohoto odvolacího důvodu jest patrno, že je tím zároveň na
padena správnost skutkových zjištění procesního soudu, na příklad 
správnost zjištění, zda byla smlouva nájemní a zejména výše činže ujed
mina již před 1. květnem 1924, či zda šlo o přípravné vyjednávání neb 
o smlouvu o budoucí smlouvě podle § 936 obč, zák. Ježto však při ná
Z?ru, jejž vyslovil soud dovolací, bude třeba vzíti tyto okolnosti na pře
!res, bylo napadený rozsudek podle § 496 čís, 3 a 513 c, ř, s, zrušiti a 
vrátiti věc odvcl&címu soudu, aby po případném ústním jednání znovu 
o odvolání rozhodl. 
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K fonllální platnosti směnečného akceplu se vyžaduje nejen mate
rielní, nýhrž i formální totožnost trasáta a přijatele. Této formální totož
nosti neni, přijal-Ii trasát, vyznačený v adrese firmou, směnku svým oh· 
čanským jménem. . 

Stačí, podepsal-Ii se vydatel na předni straně směnky pod jejím tex
tem, třebas před jehO' pO'dpisem byl již podpis přijatelův. 

(Rozh. ze dne 13. ledna 1928, R 11139/27.) 

K námitkám žalovaného (firmy JuL J. a Co.) pro c e sní s o u d 
p r v é s tol i c e zbavil směnečné platební příkazy platnosti. O d v o
l a c í s o Ll d zrušil napadený rozsudek a uložil prvému soudu, by, vy
čkaje pravomoci, řízení doplnil a znovu rozhodL D ů vod y: Nespor
ným jest, že jediným majitelem žalované firmy JuL 1- & Co. jest Kamil 
Sch., což bylo žalobci známo v době vystavení pokud se týče nabytí smě
nek. Soud prvé stolice správně uvádí, že firma jest jen kupecký'rn jmé
nem obchodníka, pod nímž provozuje obchody a jímž podpisuje (čL 15 
obch: zák.), že však není právním podmětem vedle obchodníka nebo mi
mo něho. Nelze však přis'vědčiti soudu prvé stolice, že na sporných směn
kách podpisy JuL J. & Co. a Sch., připojené pod slovo' »angenommen« 
neznamenají nic jiného než dvakráte n1ipsaný akcept trasáta uvedeného 
jako firma JuL J. & Co. Směnečníkem jest firma JuL J. & Co., která obě 
směnky přijala, a podpis na obou směnkách Sch. jest podpisem majitele 
žalované firmy jako vystavitele sporných směnek. Poněvadž totožnost 
trasanta a trasáta ze směnek nepochybně nevyplývá, jde o vydané směnky 
na vlastní řád, tudíž o platné směnky. Sporné směnky, kdyby osoba vy
stavitele (trasanta) a směnečníka (trasáta) byla táž, byly by vydanými 
vlastními směnkami na vlastní řád, kde osoba vystavitele směnek, při
jatele a remitenta jest táž. Poněvadž místo vydání směnek W. jest roz
dílné od místa splatnosti R., jsou směnky jako směnky distanční platné, 
neboť tu podle směneoného práva se má za to, že vystavitel (trasant) 
a remitent jsou týmiž osobami, naproti tomu pokládají se trasant a tra
sát za rozličné osoby, takže osoba remitenta a trasáta (směnečníka) 
jsou rozdílné osoby. (Viz Kom. k čl. 6 Oriinhut str. 94, Staub-Stranz 
str. 43, Hermann Otavský Směnečn'í právo str. 29.) Soud prvé stolice 
neposoudil věc po právní stránce správně, maje za to, že sporné směnky 
jsou neplatné proto, že nejsou vystavitelem (trasantem) podepsány a 
že směnečník a remitent jsou jedna a táž osoba. Následkem svého myl
néJlO právního názoru se soud prvé stolice dalšími námitkami žalované 
firmy nezabýval a řízení zůstalo ve směru tom neúplným. 

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

Dúvody: 

Odvolací soucl správně dovozuje, že obě žalo:bní smě'nky mají všecky 
náležitosti vydaných směnek, pokud se týče, že j de o směnky vydané na 
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vlastní řád ve smyslu č1. 6, první odstavec směn "' d '" " . 
»Sch.« na ObOll směnkách jest pokládati za .;~ ~ pn dcemz podpl~ 
směnky vydal na vlastní řád, firmu JuL J. o'zna~ent~~ vYd atele, kt.ery 
tedy podpis této firmy za řádný akcept Na tOln nl'c v ,a .rese trasata, 

. d t ., 1 . nemem okolnost že se v prvem O s avcI za oby praví »že se při]' eť 'k ' .' 
J I J & C d" , ' lm smene zavazala fIrma 
u.. o. nve ve V., nym v R., majitel K Sch v R . " 

n"cčnou sumu«, neboť tím není řečeno nic jinéh~ II ~ ~ . z~p'latItl ~me
jest Kamil Sch. a nikoli, že osobně svým občan~k;~.ze I?a]Itelem fmny 
kromník bez ohledu na své obchOdní vztah od/ Jme~em Jako so,~
pteL Toto pojetí by ostatně odporovalo J'iž~o~ma'IP~al sdmenlku Jako, pn-
na kter ' ek, t kl d 1"'. l1Imu os ovu smenky y r uren a e zv aslm duraz neboť K '1 S h .' 
tra~át vůbec nepřichází a skutečný tra;át firma J~~IJ ~ C v atese Jak,? 
smeuku podepsala a tím i přijala. Ostatně k formálr;' o. Ja . o takova 

jIt!~~u~é:; f~~~~I:r~~et~~~n~~t~Ýb~~ui J~~~~~~ tftotio~;"~~~~~t:k:egři~ 
čený v adrese firmou přijal směnku svým 'm~I~~ Ybl tras,at vyzna
Staub-Schranz, str. 119 pozn. 6) Nelze ted J .m o a~skym (srov, 
kládati směnečně významu akce~tui K v.~ POdp~su Kam:la ?ch-a při
Sch-a nelze považovati za v datel " ,J ce re ure~to~e, ze Kamila 
podpisem firmy JUl J & l t :,proto, ze),;ho podpIs Jest teprve pod 
uvésti. že stači ú l' , . d o., a'. ze neuzavlra kontext směnky, dlužno 

~~!~~~~jiike~~~i~~:1j~n~ldr~~~~~j:r,~:~a~~s~~:~~:;1~~i~~~~i::~~){ 
z e em teto uvaze netřeba Se ob' ť t' k .' n. s .. 

možno pokládati žalobn'í směnk ,~ra I, o az, ou, zda by snad bylO' 
dané ve smyslu čl 6 druh' dYt po pnpade take za směnky vlastní vy-

. y o s avec směn. řádu. 

čís. 7694. 

PokUd přísluší rozvedené . 'I' 
dvO'rského rekretu ze dne 4 k ~at nze1cSe na!,ok na slušnou výživu podle 

. ve na 41, C1Sl. 531 sb. z. s. 

(Rozh. ze dne 13. ledna 1928, Rv I 907;'27.) 

, Manželství stran bylo rozvedeno z vin b ' o ' 

zelky proti manželi o placení v' živnéh y o ou m:~:el,u. Zalobu man
s o u d y zamítly o d vol ' Y o 800 Kč meslcne o b a niž Š í 

I t ' . ' a c I s o u d z těchto d· d o ~ • 
up a nUle podle přednesení v zá is ". . II V o· u: Zalobkyně 
ve smy~lu dvorského dekretu z/dnue ~ u~n!m Jednání '~árok na výživu 
Dvorsky dekret zní: Manželce o ro . etna 1841, 'ČIs. 531 sb. z. s. 
nárok na slušnou výživu ponec6' , zvo~u z Qibo~stranné viny nenáleží 
uváživ všechny okolnost; a dů ava se,vsakso'lldcl, by případ k případu 
jimečně přidržel manžela by VOd{ slusnostr, pro manželku svědčící vý~ 
mínky a náležitosti, jež 'dvorr~~ ~t~val slllsno~ výživu manželce. POd
platné manželství: Svazek m1in~els~ ,ret sta~ov~, ,Jso,u tudíž: L Právo
~ dob~ žaloby a vydání rozslldl<u so!ctunesm,lh by(t§1 prervál;, Inusí tryati 
zel StVl rozvedené: Opatření dvorskéh !~e o 406 c. r. sl. 2. Man-

o e retu vztahUje se Jen na pří-
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pady kdy manželství bylo rozvedeno. Náležitost jest splněna. 3. Manžel~ 
ství ;ozvedené z viny obou stran: Připady jiné netřeba řešiti. I?vor~ky 
dekret platí jen, jedná-li se o manželství rozvedené a to ro:,vedene z vm~ 
obou stratJ. Též tato podmínka jest splně;,a. 4;. Je.n. ma?~elc;~ Dvorsky 
dekret řeší jen otázku, kdy výjim,:čně m~~zel pndr~an .byh ,?uze, by p?
skytoval rozvedené manželce sl~~no~. VyZ1VU, .nema ~~~k mlsta pr,: pn
pad opačný, totiž. manžel n:m~ze. zadatr Sl:'S~'0U VyZ1V~ na .;nanz.elce. 
5. Případ k případu po uvázenl vsech pomeru a duvo?u slusnoslr pro 
manželku svědčících, výjimečně: Podle § 1264 ohč. zak a dvorskeho 
dekretuč:ís. 531/41 sb. Z. S. nepřísluší manželce po rozvodu z vrn~ obou 
stran nárok na' slušnou, neb přiměřenou nebo vllbec na výžIvu jakou
koliv proti manželi. Ze zásady té stanoví dVOf:ký d:kr~t úchylk~:, ~a.
tmě se zřetelem k tomu, že v manželské smlouve manze1e pr0.l.evuJ!. vuh, 
že budou žiti v nerozlučném společenství a poskytovatr Sl vzajemne po
moc (§ 44 obč. zák.), že n;anžel jest hla~oLl.ro~in~, ve kteréžto vlast- . 
nosti mu přísluší vésti domacnost, ale take nalezl zavazek, by poskyto
val manželce podle svého jmění slušnou výživu a ji zastupoval ve vsech 
případech (§ 91 obč. zák.), že manželka o.bdrž! jméno manželo.v?, po
žívá práv jeho stavu, jest povinna sledovatr muze do)eh.o by~hste, ~o
máhati, seč jest, v domácnosti a ve ;,ýdělku .(,§.92. obc. ::ak.),. ze m",~ze
lům není nikterak dovoleno, by zruslh osve ujme manzelske spolecen
ství, třeb;;s by byli mezi sebou G tom za jedno, n~chť j.iž tvr?í. neplat
nost manželství, nebo chtějí provésti rozluku manzelstvl ll;e,? 1 Jen ro:~ 
vod od stolu a lože (§ 93 obe. zák.), že i rozvedená l;ranzelka POdrzl 
jméno manželovo že děti zplozené manželem rozvedenym s manze.lkou 
rozvedenou JSOLl dětmi manželskými a nikoliv dětmi nemanželskýmI, an 
svazek manželský dále trvá, třeba že proveden byl rozvod, (Dv. d~k;et 
ze dne 151 .. června 1835, čís. 39 sb. z. s.), že i po rozvodu JSou zavazam 
k manželské věrnosti (§ 90 ohě. zák., plen. rozh. víd. n. s; ze d~e 13. 
března 1900 čís. 3537, ČÍS. 2457 sb. Nowakovy k § 339 tr. zak.), dale se 
zřetelem na ohledy lidskosti, veřejnoprávní a sociáln!, by l;lanželka n~
mocná, k práci naprosto nesChopn.á,. k vjdělk,: nezp.usobll~, ner;raJe\na, 
nebyla vydána na pospas nouzI. blde a zebrote, .take by z:,s.adnr povm
nost manželova živiti manželku nebyla přesunovana na v~reJn0;t. doblo.
činnost nebo na domovskou obec. Úchylka tatG jest však Jen vYJ1mečna, 
jak dokazují slova: »případ k případ.~« a »v~jime.čně«. Sl.ov~ ta z~ame
nají, že nemá dvorským dekretem, znzen~. by~l vseo'~ecne zavazne p~a
vidl o, nýbrž že má býti soudcovskemu u~azenr ~yhrazeno~ by ~o~le ~o?
bitých zvláštností případu podrob'!l pomery a duvody slusnoslr pre.zk0·,j
mání a by podle výsledku, uvážení výminečně ~rčil vYž!vovací pO~111nost 
manželovu. Soud uváží proto OS(Jbrií poměry Jak ~a~zelovy tak 1 ~a~
žel činy, jejich lysické stáří, jejich zdravotní. stav, ]ej1ch schopno~tl vy
dělečné, jejich výdělečnou činno~t .dos~vadnr, lepch ?dbor~ou pruprav~ 
pro životní boj, možnost uplatnem, JejIch majetkove pomery, ale take 
váhu duvodů kteréž vedly k rozvodu, obzvláště posoudí zda ten neb 
onen manžel' jest na rozvratu manželstvÍ převážně vinným. I?ospěl-h 
soud k přesvědčení, že má býti manžel přidržán k tomu, by platrl rozve-
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clené manželce výživné, třeba rozsah vyZlVy té stanoviti jednak vzhle
dem na ustanovení § 91 obč. zák. (slušnou vi'živu podle svého jmění), 
" 796 obč. zák. (slušné zaopatfení, jehož se manželi nedostává ..... ), 
il 1264 obč. zák. (výžiVU přiměřenou podle okolnosti), jednak se zřete
lem na ustanovení dvorského dekretu čís. 531/41 sb. z. s.: »případ k pří
padu a výjimečně slušnou výživu«, což znamená, že výživa ta má býti 
slušná vzhledem k poměrům a k zvláštním okolnostem případu, jim od
povídající, nedosahující však za všech okolností rozsah výživy §§ 91, 
796, 1264 obč. zák.. kdy jedná se o manželství nepřervané,nerozvedené, 
nebo sice rozvedené nikoliv však též z viny manželčiny. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Dovolatelka, uplatňující dovolací důvod podle C1S. 4 § 503 C. ř. s., 
spatřuje nesprávné posouzení právní v tom, že i odvolací soud uznal, 'že 
není důvodů slušnosti, které mluví pro ni, by žalovaný manžel byl při
držen k plnění slúšné výživy. Vytýká odvolacímu soudu, že vidí větš'í 
vinu na rozvodu na její straně, připonští sice, že bylo při rozvodu uznáno 
také na její vinu, že však dlužno se vmysliti do jejího postavení, an se 
manžel opíjel a utrácel peníze, takže se nelze diviti, dala-li se strhnouti 
při domácích hádkách k nadávkám. Uváží-li se tyto okolnosti, její po
kročilý věk a choroba, pro kterou je v{lbec práce neschopna, že jest 
uznati, že, duvody slušnosti mluvi, by použito bylo dvorského dekretu ze 
ctlle 4. května 1841, č'ls. 531 sb. z. s. Dovolatelce nelze přisvědčiti. Po
něvadž při řešení otázky, zda má manžélce podle citovaného dekretu po 
rozvodu manželství od stolu a lože z oboustranné viny manželů přisou
zena býti výjimečně slušná výživa, dlužno dbáti všech poměrů a pro man
želku svědčících důvodu slušnosti, sluš'l především přihlédnouti k vý
sledku rozvodové rozepře, vzíti zřetel na způsob a na stupeň vzájemného 
zavinění, a podle něho posouditi, zda nestala se manželka mimořádně 
~.~ při pad k případu - poskytování výživy nehodna. Přezkumn těchto 
okolností nemuže brániti rozvodový nález, neboť v něm jest jen vyslo
veno, že se rozvod povoluje z oboustranné viny bez zřetele na zpusob 
a na stupeň viny toho a onoho manžela, leda že by šlo o rozvodový dů
vd hlubokého rozvratu manželského (§ 13 písm. h) rozluk. zák.), při 
němž by ani rozvod nemohl býti vysloven k žalobě manžela, který roz
vratem je vinen převážně. To právě dopadalo v souzeném případě, 
v němž manželství stran rozvedeno bylo k manželově žalobě t"ké z dů
vodu hlubokého rozvratu manželského z oboustranné viny a v němž 
v důvodech rozsudků bylo také vysloveno, že žalující manžel není roz
vratel;' tím vinen l?řevážně. Právem proto přihlížel odvolací soud k vý
sledk~m rozvodove rozepře vedle ostatních vyšetřených okolností 11 00-
:,olacl soud neshledal, že podle těchto okolností učiněný závěr prá:vní 
Jest nesprávný, naopak sdílí tento závěr a poukaznje dovolatelku ku 
správným věci i zákonu vyhovujícím důvodilm napadeného rozsudku. 

Civiln! rozhodnuti x. 3 
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čís. 7695. 

Příslušnost podle § 49 čís. 8 j. n. 
»Rozepřemi pro vady dobytka« jest rozuměti jen takové, v nichž vady 

dobytka vystupují jako samostatuý právní důvod, nikoliv však, je-Ii vada 
dobytčete uváděna jako skutečnost odůvodňujíci právní důvod žaloby, 
na př. žaloby pro zkrácení přes polovici obecné ceny. 

(Rozh. ze dne 13. ledna 1928, R JI 384/27.) 

Žalobou, zadanou na okresním soudě, domáhal se žalobce na žalo
vaném zrušení kupní smlouvy ohledně dobytčete, ježto prý dobytče 
(býk) koupené žalobcem od žalovaného nemělo smluvených vlastností. 
Předmět sporu ocenil žalobce na 12,000 Kč. Námitku věcné nepřísluš
nosti s o udp rv é s t o I i c e zam'ítl, maje za to, že tu jde o nárok ze 
správy. Rek II r sní s o II d vyhověl námitce věcné nepříslušnosti a 
odmítl žalobu. D ft vod y: žaloba podle svého rubra a podle svého ob
sahu není žalobou ze správy, pro niž platí ustanovení § 49 čís. 8 j. n, 
Jest to žaloba z náhrady škody pro zkrácení přes polovinu ceny, podaná 
po lhůtě, kterou měl žalobce k fádné žalobě ze správy, Poněvadž pro 
soud jest směrodatným právní dftvod žaloby, jak ho žalobce v žalobě 
tvrdil a který nebyl do konce ústního jednání změněn a předmět sporu 
byl oceněn na 12,000 Kč, jest podle čl. 1. (3) zákona ze dne 8. června 
1923, čís. 123 sb. z. a n. okresní soud k projednání tohoto sporu nepří
slušným a bylo žalobu podle § 43 j. n, již prvním soudem z úřední po
vinnosti odmítnouti. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolaCímu rekursu, 

D ů vod y: 

Stěžovatel neprávem se dovolává plenárního rozhodnutí tohoto nej
vyššího soudu ze dne 27. října 1920, č. j. Pres. 749;e0 sb. čís. 7.33 a 
jeho odůvodnění. Žaloba tato není žalobou ze správy, neopírá se svým 
právním důvodem o vadu dobytčete, nýbrž o to, že dobytče nemá vlast
ností výslovně smluvenýoh, že se totiž pro úplnou netečnost k říjídm, 
jemu předvedeným jalovicím a pro neschopnost ke skoku, vůbec nehodí 
za plemenného býka k chovu, a že proto stěžovatel neobdržel ani polo
vicí toho, co dal ža.lobcí, pročež že je oprávněn - tedy podle § 934 obč. 
zák. - žádati zrušení kupní smlouvy a uvedení všeho v předešlý stav. 
Nárok podle § 934 obč. zák. není nárokem ze správy. Zejména není tato 
žaloba žalobou podle § 933 obč. zák. Dovolatelem vzpomenuté rozhodnutí 
také se zmiňuje o tom, že se se zákonným označením »vady dobytka« se
tkáváme v původním doslovu všeobecného zákona občanského v paragra
fech pojednávajících o správě a to v §§ 924 (zrušeném § 117 lIl. dílčí 
novely), 925, 926 a 927 obč. zák., aže na tom nic nezměnil ani nový 
doslov § 933 obč. zák. Tento, mluvě o »vadách dobytka«, má na mysli, 
jak je zjevno z jeho doslovu a z jeho nadpisu (»Zánik práva ze správy«} 
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pouze správu pro vady dobytka, Sluší tedy »rozepřemi pro vady dobytka« 
(§ 49 6s. 8 j, n.) rozuměti jen takové, v nichž »vady dobytka« vystu
pují jako samostatný důvod právní, a to je právě jenom ve případech 
§§ 925, 926 a 927 obč. zák., nikoli však ve případech, jako je tomu v sou
zeném případě, v nichž vada dobytčete je uvádéna jako skutečnost odťt
vodňující právní dťtvod žaloby, v tomto případě zkráceni přes pOÍovici 
na obecné hodnotě. V takovém případě řídí se příslušnost podle vše
obecných zásad, tedy především podle hodnoty předmětu sporu, a soud 
zkoumá podle druhého odstavce § 41 j. n. svou příslušnost podle žalob
cových údajů, pokud mu není známo, že jsou nesprávné. V tomto pří
padč činí cena předniětu sporu (také podle žalobcova ocenění) 
12.000 Kč, proto je ku projednání této rozepře podle §§ 49 čís. 1, 50, 
prvý odst. j, n. a čl. ll. zákona ze dne l. dubna 1921, čís. 161 sb. z, a n. 
příslušní'm sborový soud prvé stolice. 

číSI. 7696. 

Obchodní jednatel, který .lest samostatným obchodníkem (nikoliv 
obchodním pomocníkem). nemá práva nahlédnouti do obchodnlch knih 
obchodníka, pro něhož obchody zprostředkoval, pokud si to ve smlouvě 
nevymínil. 

(Rozh. ze dne 13, ledna 1928, Rv II 246/27.) 

Žalobu cestujícího na provisi proti majiteli firmy, by byl složen účel 
a předloženy obchodní knihy, korespondence a objednací lístky p r 0-

c e s n ís o udp r V é s t o I i c e zamítl, o d vol a c í s o II d napa
dený rozsudek potvrdil. D II v n d y: Jedná se tu o řešení otázky, zda 
cestující na provisi, jenž není současně obchodním pomocníkem) má 
právo nahlédnouti do obchodních knih obchodníka, pro něhož za trvání 
provisní smlouvy zprostředkoval obchody. Tato otázka není přímo zá
konem upravena. Obdoba předpisu zákona o obchodních pomocnících 
tu neplatí. Neboť žalobce jest sice jednatelem, avšak samostatným ob
chodníkem, bez služebního poměru k žalované straně. Mají tu tedy plat
nos: všeobecné předpisy obchodního zákona o vydání obchodních 'knih 
a predplsy CIV. soud. řádu o předložení listin (čl. 37-40 obch. zákona, 
a § 304 c. ř. s. a čl. 43 uvoz. zák. k c, ř. s.), Podle předpisů civilního 
soudního řádu má procesní odpůrce nárok na předložení listin, Knihy 
obchod~íka nejsou však společnými listinami proti cestujícímu na pro
vIse. Ma tedy Jednatel při takovéto mezeře zákona v otázce nahlédnutí 
do obchodních knih jen ona práva, která si vymínil v základní smlouvě. 
Avšak žalobce se takové smlouvy nedovolává. Dlužno připustiti, že zpra
v~dla J~dn,:~el .nebude věděti, které provisní obchody jeho odpftrce uza
vreL Pn ~nmych obch.odech nemůže ani uvésti, s kým takové obchody 
by:y mavreny. )e pro)~dnatele. neobyčejně obtížné vyšetřiti své nároky, 
avsak obchod111k, Jenz Jest povrnen platrtr provlse samostatnému jcdn2-

3' 
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trii, není podle zákona po~~nel.' slož,iti účty, poněvadž není sprá~cem jed
natele, Při nedostatku zvlastmho zako~a ma Jednatel pouze, pravo k ~a
hlédnutí do listin podle obchodního z"kona a podle C1VlhlIho SO~d:'Iho 
řádu. O takové případy se tu nejedná (srovn, Glaser-Unger, nova rada 
66, 40), 

N e j v y Š š í s o n d nevyhověl dovolání. 

Dllvody: 

Dovolacími vývody nebvlo vyvráceno správné, věci i zákonu vyho
vující odůvodnění rozsud~'l ~ižší;h, sto,lic; k nimž tedy sluší dovolat~le 
v prvé řadě odkázati. Spravne urvadI zCJ1?ena .napadeny ro;su~ek - pn
hlížeje ku svému zjiště,ní, že, dovol~tel Jest SIC~ obc~odn:m jednatel:t;t, 
avšak samostatným obchodmkem, ze v souzenem pnpade nelze pouzIlI 
obdobně ustanovení zákona o obchodních pomocnících ze dne 16, ledna 
1910, čís,. 20 ř. z. (srov. čl. I. 1. odstavec >~Sl;ržební pOI~ěr osob o~na~ 
čených v §§ 1 až 3 upravllje se ustanovemmI, toho,to zakona«)" ~ybrz 
sluší použíti rvšeobecných ust<tnovení obchodmho zakona. o vyda:m. O'?
chodních knih a ustanovení civilního řádu soudního o predlozem IIstm 
(čl. 37 až 40 ob ch. zák., čl. XLIII uvoz. zákona k civ. ř. s. a § 304, c. 
ř. s.). Správnost tohoto právního názoru není vyvrácena dovolaclm 
tvrzením že obchodnímu jednateli, třebas by byl samostatným obchod
níkem, když jeho odměna zál~ží v, provi~i z, ~eškerZc~ jím ujednaných 
obchodů v oblasti jemu přikazane, mUSl bylI umozneno, by zkoumal 
správnost této odměny podle obchodních knih komitentový:oh, )ichž 
předložení se domáhá. ~luví-1i naF.ade?ý. ro~sudek ? neobyccJne ob
ližné situaci obchodního Jednatele pn vysetrem Jeho naroku, nelze z toho 
nikterak do'vozovati, že lim chce připustiti obdobné použití zákona o ob
chodních pomocnících, tedy záko?": zvláštního/.na určit~ os~by obnleze~ 
ného. Uváží-li se, že si obchodm Jednatel ml1Ze takove pravo. s~luvne 
vymíniti a že i jinak může donutiti s~ého komi:e~t~ ku )?ře,dlozenl]eho 
obchodních knih, pozná se, že tvrzem o neobyceJne oblizne SItuaCI ob: 
chodního jednatele nelze vykládati dovolatelovým způsobem. Sporna 
věc byla posouzena v napadeném rozsudku po právní stránce lcel~ 
správně. Proto také ~~bylo zapotře?~,pro:áděti d?volatelem postrádane 
důkazy a není z té pnóny odvolacI nzem neupJnym. 

čís. 7697. 

Jednoměsíční lhůtu ve sm~slu § 231, ~ru~Ý o.dstavec, ex. ř. jest po: 
čítati od pravomocí rozvrhoveho usneseni, mkollv od doby, kdy myhle 
odkázání odporu na pořad práva v rozvrhovém usnesení bylo nah~azoeno 
správným poukazem zakročiti o vy'řízen! .o~poru u, tin~~č~ích organu. 

V rozvrhovém nzení nelze pnsoudlh utraty uspesneho opravného 
prostředku. 

(Rozh. ze dne 14. ledna 1928, R I 2/28.) 
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Rozvrhovým usnesenim ze cine 4. června 1926 byla vymáhajíci strana 
se svým odporem proti přikázání pohledávky eráru na dani z majetku 
v částce 181.893 Kč v pořadí výsadnim poukázána na pořad práva s tím, 
že musí v jednom měsíci po tom, kdy rozvrhové usnesení vejde v moc 
práva, vykázati soudu, že již zahájila sporné jednání, jehož je třeba k vy
řízení odporu, jinak že bude rozvrhové usneseni provedeno k návrhu 
každého oprávněného odporem dotčeného bez ohledu na odpor. V za
hájeném na to sporu vymáhající strany proti československému eráru, 
čelícím k vyřízení shora uvedeného odporu, byl zamítavý rozsudek 
prvého soudu i řízení jemu předcházející usnesením odvolacího soudu 
zru.šeno a rekursu vymáhající strany do usneseni toho rozhodnutím nej
vyššího souelu ze dne 10. srpna 1927, R I 518/;27 nebylo vyhověno 
z toho důvodu, že, pokud odpor směřoval proti výši dávky a tím proti 
správnosti jejího výpočtu, nepatří o věci rozhodovati soudům, nýbrž 
příslušným úřadům správním. Usnesením ze dne 17. záři 1927 poukázal 
soud prvé stolice bernímu úřadu 181.893 Kč. Rek u r s II í s o u d na
padené usnesenI zrušil. D Cr vod y: Přes to, že rozhodnutí nejvyššího 
soudu ze dne 10. srpna 1927 bylo doručeno vymáhajícímu věřiteli již dne 
9. září 1927, a že podle jeho obsahu poukaz rozvrhového usnesení ne" 
vázal vymáhající stranu, by, pokud šlo o odpor protí výši pohledávky, 
tedy o věc patřící na pořad správní, nastoupila k vyřízení tohoto odporu 
cestu pořadu správního, pokládá rekursni soud za to, že lhůta pro po
dání výkazu o tom, že za účelem vyřízení odporu byl nastoupen pořad 
správní, po'Číná teprve dnem, kdy vymáhaj'ící strana byla soudem po
ukázána, by vzhledem k nesprávností poukazu rozvrhovým usnesením 
jí daného nastoupila za účelem vyřízení odporu pořad správní, poně
vadž řečené usnesení dlužno v příčině původní lhůty považovati za ne
úplné, kterýžto nedostatek byl prvým soudem na základě poukazu re
kursního soudu vyzváním vymáhající strany teprve dne 8. listopadu 1927 
odstraněn, takže jednoměsíční lhůtu pro podání výkazu o tom, že za úče
lem vyřízení odporu byl nastoupen pořad správní, dlužno počítati teprve 
od řečeného dne, správně ode dne doručení tohoto vyzvání, vypraveného 
dne 19. listopadu 1927. Neměl tudiž prvý soud před uplynutím· lhůty, 
již za daného stavu věci bylo vymáhající straně znovu přiznati, přistu
povati k poukazu výplaty pohledávky er,;ru na dani z majetku 181.893 
Kč, proti jejímuž přikázání odpor vymáhající strany právě směřoval. 
Poněvadž vymáhající strana vykázala, že za účelem vyřízení svého od
poru nastoupila pořad správní dne 16. listopadu 1927 žádostí k zem
s~ému finančnimu !editelství v Praze, dlužno za to pokládati, že tak 
uC11111a včas, a nemel býlI peníz odporem dotčený před vyřízenim tohoto 
odporu k výplatě poukázán. 

N e j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

Dů VD dy: 

V rO~hodnu~.ze dne lO. srpn,a 19~7, R I 518;27, jímž byla žaloba 
vymahajlclho ventele prolI bernlmu uřadu v S. správně českosloven-
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skému státu o vyřízení odporu proti přikázání clávky z illajetku z nej
vyššího podání odmítnuta pro nepřípustnost pořadu práva, vysloví! Nej
vyš-ší soud, že odkázáním odporu na pořad práva v rozvrhovém usne
sení nebyla banka vázána, by, pokucl se odpor týkal výše požadované 
dávky, o níž rozhodovati přísluší jedině finančním orgánům) nenastou
pí!a k vyřízení odporu správnou cestu pořadu správního. Rekursní 
soud ve svém usnesení tolo rozhodnuti sice uvádí, ale nevyvodí! z něho 
správný důsledek pro otázku, zda zakročení banky u finančních orgánú 
teprve dne 16. listopadu 1927 jest včasné, najmě pokud jest mu přiznati 
účinky v přičině provedení rozvrhového usnesení stanovené v § 231 
ex, ř. Rekursní soud přes ono rozhodnutí má za to, že jednoměsíční 
lhůtu (§ 231 ex. ř.) k zahájení řízení o odporu u příslušného úřadu jest 
po'č'ítati nikoli od pravomoci rozvrhového usnesení, nýbrž od té doby, 
kdy mylné odkázání odporu na pořad práva v rozvrhovém usnesení na
hrazeno bylo správným poukazem zakročiti o vyřízení odporu II fi
nančních orgánů, tedy od doručení usnesení ze dne 8. listopadu 1927. 
Následkem toho pokládá rekursní soud zahájení řízení o odporu u fi
nančních úřadů dne 16. listopadu 1927 za včasné v stanovené jedno
měsíční lhiHč a přiznal mu účinek stavící provedení rozvrhového usne
sení (§ 231 ex. ř.). Podle uvedeného rozhodnutí Nejvyššího soudu 
nevázalo však odkázání odporu na pořad práva odpor vznesší banku 
a nebylo jí na překážku, by nezakrD'čila o vyřízení svého odporu u pří
slušných finančních orgánú a z toho plyne, že nezahájila řízení o od
poru včas, ve lhůtě stanovené podle § 231 ex. ř. v rozvrhovém usnesení, 
zakročivši o vyřízení odporu u finančních úřadú teprve dne 16. listo
padu 1927. Proto nelze přiznati zakročení t0111U účinek podle § 231 
ex. ř. a zakročení to není na závadu proveden'Í rozvrhového usnesení. 

Útraty dovolacího rekursu nebyly přiMeny, ježto jde o rozvrhové 
řízení, v němž použití § 41 pokuQ se týče § 50 c. ř. s. nemá místa (ju
dikát čís. 201, sb. G1Un. ř. 6281, sb. n. s. čís. 3386, 3702, 5367). 

čís. 7698. 

Ochrana nájemců (zákon ze dne 26. března 1925, čís. 48 sb. z. a Jl.). 
Přestavba, přístavba nebo nástavba nevylučují použití zákona 

o ochraně nájemniků jíž samy o sobě, nýbrž jen tCnl<ráte, týkají-li se 
bytů, které tu jsou. Stavbou jsou vyloučeny ze zákona o ochraně ná
jemnLků jen ty byty, které byly přestavěny, nastavěny aneb přistavěny. 

Přestavbou jest též úprava budovy, .ie'l se provádí pro sešlost stavby, 
II niž zdi bytu pro nebezpečí sesutí byly strženy, podezděny a nově 
vystavěny, jelikuž bez provedení těchto prací byl by byt neubyvatelným. 

Soud má si při rozhodovaní povšimnouti všeho, cu vyšlo na jevo 
za ústního líčení, tedy i takových okolnost~ o nichž zvěděl pouze z prů
vodních spis/l aneb ze seznání některého svědka. 

(Rozh. ze dne 14. ledna 1928, Rv 11998/27.) 
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K námitkám žalovaného ponechal pro c e sní s o udp r v é s t o
j i c e výpověď z bytu v platnosti. O d vol a c i s o u cl prohlásil vý
pověd) za bezúčinnou. 

Ne j v y Š š í s o u cl zrušil napadený rozsudek a vrátil věc odvo
lacímu soudu, by ji znovu projednal a rozhodl. 

Důvody: 

žalob~yr;ě odvolává se na ,ustanovení § 31 (1) čís. 1 zákona 
o ochrane najemmkú ze dne 26. brezna 1925, čís. 48 sb. z. a n. a to na 
případ prvn'í zmíněného,u.sta;lOvení, podle něhož z ochrany nájemníků 
]S,O,U vynaty ,domy, ,tako~ I prestavby, přístavby a nástavby domů, pro 
!lez bylo udeleno uredm povolenI stavební po 27. lednu 1917 neboť 
~í~lšího u~tanovení tohoto místa zák,ona nelze použíti na tento' případ 
JIZ proto, ze stavba byla provedena jlZ v roce 1921, tedy před 1. květnem 
1924. Rozhodnou pro spor je podle toho okolnost. zda tu jde o nře
sta:,,~u ve smyslu, zákona čili nic., Zákon o ochraně nájemníků n~má 
bhzslho ustanovem o lom, co se prestavbou rozumí. Nicméně lze tento 
pojem se zřetelem na § 6 obč. zák. vysvětliti jen ze zákona o ochraně 
nájemníků, jelikož by výkladem těchto pojmů podle stavebních rádů 
v růz,ných jedno:liv1~h o~v?dech byl jednotný výklad vyloučen. Jelikož 
záko? o ~chrane ,naj.em~lku :lpravuje jen poměry nájemníkú k bytům 
a ma za učel chrallltJ 11ajemlllky, nelze ani ustanovení § 31 toho tu zá
kona v~jm03ti z rámce"těchto poměrů a z této péče. Z t;ho však jednak 
plyne, ze prestavba, pnstavba nebo nástavba nevylučují použití zákona 

o o~hraně,nájemníkú již san2Y o sobě, nýbrž jen tenkráte, týkají-li se 
bltu, ktere tu jSC:u, j,edna~ ~e stav?ou jen ty byty jsou vyloučeny ze 
z~kona, o ochrane najeml1lku, ktere byly přestavěny, nastavěny aneb 
pn~ta,veny. Ze t,;nto výklad jest správným, potvrzuje úvaha, že výji
mecne ustanov':llI § 31 (1) čís. 1 zákona o ochl'. nájemníků má za účel 
poskytnou tJ meltou premii jen tomu, kdo vynaložením značných ná
kladu p,očet obytných místností zvětšuje a tím čelí bytové nouzi, ní
I«;hv vs~k ta~~ tO!l;U,_ kdo staví, aniž zvýšil nebo podstatně změnil 
mlstnostr, slouzI~: 1l~e1um obytným, kdo po případě jen obnovuje SVOll 
b~dovu .bez zvlastmch konstruktivních změn. Podle toho bylo by za 
pr:stavbu ,~e smys}u § 31 (l) čís. 1 zákona o ochraně nájemníků 1'0-
vaz~~atr tez onu upravu stavby, která se provádí pro sešlost stavby 
u mz :,dl bytu ~ro nebezpečí sesutí byly strženy, podezděny a nově 
vysta~eny, jebkoz bez prove~ení těchto prací byl by byt neobyvatelný, 
leda z~ by se strana spokOJIla s možností, že se áům s bytem sřítí. 
Ta~ova ,0bJvatelno~t vošak nemůže přijíti v úvahu. Žalobkyně tvrdila 
v zalobe, ze obytny dum byl na základě stavebního schválení 8taro
st,:nskéh:> úřad~ . úplně, přestav~n, a vedla o způsobu stavby důkaz 
~v~dky .. zalovany to pop,rel a na dukaz toho, že šlo jen o stavebdí opravy, 
JE", se jeho bytu nedo:ykaly, odvolal se na stavební spisy, jakož i na 
svedoky a zn~lce. Prvm soud zjlstrl prúvodním řízením a ze stavebních 
SpISU, tedy I z protokolu purkmistrovského úřadu sepsaného při ko-
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misionelním šetření dne 18. ledna 1921, v němž se zdůrazňuje, že sta
vební stav domu hrozí stálým nebezpečím a že důkladná oprava v zájmu 
bezpečnosti obyvatelů domu je příkazem nutnosti, jakož i z výpovědí 
svědků, že dřívější majitel domu pro chatrnost domu požádal o udě·· 
lení povolení k přestavbě domu, že mu povolení k přestavbě bylo dne 
27. ledna 1921 uděleno, a že přestavba záležela v tom, že průčelí a po
stranní stěny bytu žalovaného byly strženy pro nebezpečí sesutí, 02to
nem podezděny a znovu vystavěny. Že se dále staly změny a obnovy 
II příslušenství bytu žalovaného a že podkroví, jež dříve nebylo vysta
věno, bylo vybudováno o dvou komorách. Odvolací soud, naprosto ne
clbaje ustanovení § 414 c. ř. s., projevil názor, že nesmí si býti povšim
nuto okolností, týkajících se stavby, jichž žalobkyně výslovně neuvedla, 
jež však za pruvodního řízení vyšly na jevo, tedy zjištění, že stavba 
byla podniknuta pro chatrnost budovy a průčlelí a postranní stěny bytu 
žalovaného strženy pro nebezpečí sesutí, že byly betonem podezděny 
a znova vystavěny. Tento názor jest však pochybený. Soud má si na
opak při rozhodování povšimnouti všeho, co za ústního přelíčení vyšlo 
najevo, tedy i takových okolností, o nichž zvěděl pouze z pruvodních 
spislt nebo ze seznání některého svědka (srov. poznámky min. spr. 
k § 414 c. ř. s. a rozhodnutí čís. sb. n. s. 151). Odvolací soud nesměl 
tedy z formálního důvodu jím uvedeného přehlédnouti výsledek prů
vodního řízení a zjištění na něm založená, nesměl tedy své rozhodnutí 
opírati pouze o ona zjištění, jež odpovídala výslovným udáním žalob
kyně, nýbrž měl - byl-li toho názoru, že údaje žalobkyně o rozhod
ných skutečnostech jsou neúplné, podle předpisu § 182 c. ř. s. působiti 
k tomu, aby skutkový podklad byl podle pravdy zjištěn. Odvolací soud 
se však v důsledku svého mylného pojetí, týkajícího se použití zjištění 
prvého soudu, nevyslovil o tom, zda nechal tato zjištění jen z uvede
ného formálního duvodu nepovšimnutými, jinak je však uznává za bez
vadná, a zda považuje tato zjištění, pokud by byla položena rozhodnutí 
za základ, za dostatečná. 

čís. 7699. 

Věřitel jest ve smyslu poslední věty § 1364 obč. zák.. zodpověden 
i rukojmímu a plátci. 

(Rozh. ze dne 17. ledna 1928, R I 895/27.) 

Žalobce domáhal se na žalovaném rukojmím a plátci zaplacení 
pohledávky. Žalovaný namítl započtením pohledávku na náh!ildu škody, 
ježto se žalobce nedomáhal vČ'as zaplacení na hlavním dlužníku, na 
jehož jmění byl mezi tím v)'lhlášen úpadek, čímž byl žalovaný připraven 
o postižní nárok proti hlavnímu dlu,žníku. Pro c e sní s o udp r v é 
s t o I i c e vyhověl žalobě a neuznal, že jest po právu vz~jemná pohle
dávka namítaná započtením. O d vol a c í s o u d zrušil napadený roz-
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sudek a vrátil věc prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, znovu o ní 
jednal a rozhodl. 

N e i v y š š í s o u d nevyhověl rekursu. 

Duvody: 

Pb rozboru právní otázky nižšími soudy různě řešené, zda žalovaný 
františek T., jenž se zavázal za pohledávku žalobcovu jako rukojmí a 
plátce (§ 1357 obč. zák.), má proti žalobci námitku podle § 1364obč. 

. zák., zda tedy netoliko rukojmí, nýbrž i rukojmí a plátce mUže vznésti 
námitku váhavosti, uplatňuje stěžovatel v podstatě, že pro rukojmího 
a plátce podle § 1357 obč. zák., jenž ho výslovně označuje jako spolu
dlužníka, který ručí mkou společnou a nerozdílnou, platí všeobecné 
předpisy o koreálních dlužních poměrech, jež samy o sobě v poměru 
k věřiteli vylučují každé zvláštní právo, a že ustanovení § 1357 obč. zák. 
mŮže míti toliko ten význam, by ručení rukojmího a plátce proti ručení 
obyčejného rukojmího bylo zostřeno, že tedy již ani proto rukojmímu 
a plátci proti věřiteli nemohou příslušeti výhody, příslušející obyčejnému 
rukojmímu, a že účelem tohoto zákonného předpisu nemůže jen býti, 
by rukojmí a plátce zbaven byl námitky, jíž i proti obycejnému rtIko
jmímu snadno, již mimosoudní upomínkou pohleditvky, lze předejíti. 
K tomu dlužno pod·otknouti toto: Ustanovení § 1357 oM. zák., podle 
něhož ten, kdo, se zavázal jako rukojmí a plátce, ručí jako spoludlužník 
rukou nerozdílnou za celý dluh, nemá toho významu, že by takovému 
závazku odňata byla povaha rukojemství a tento závazek změněn byl 
v takový poměr, jaký je proti tomu, kdo od prvopočátku byl dlužníkem. 
Též t~n, kdo se zavázal jako rukojmí a plátce, zůstává rukojmím a platí 
proneho všechna zákonná ustanovení o poměru rukojemském, pokud 
je lze uvésti v soulad s předpisem ~ 891 obč. zák. Vzdání se podpůr
nosti ručení, jež je v každém převzetí rukojemství jako »rukojmí a 
plátce«, nemě,ní ničeho na akcesOofní povaze rukojemství. Uvedení § 891 
v poslední větě § 1357 obč. zák., na něž poukazuje dovolatelka, může 
znamenati pouze tolik, že to, co ustanoveno jest v § 891 obč. zák., po
už'íti je na »rukojmího a plátce«, že žalobce má proti »rukojmímu a 
plátci« totéž právo volby v zažalování, jež přísluší podle § 891 obč. 
zák. věřiteli proti koreálnímu dlužnÍku. Zákon uvádí toliko § 891 obč. 
zák. a není v zákoně poukazu, že též všechny ostatní předpisy o koreál
ních dluzích, obzvláště §~ 893-896 obč. zák. platiti mají pro upra
ven.~u ~ 1357 obč: zák. povinnost platební, kterouž podle její podstaty 
sl USl. n;ll! za mkoJemství. Tomu, že zákon nezamýšlí prohlášení »jako 
mkoJml« absorbovati zcela prohlášením »jako plátce« a rukojemství 
nahraditi čistě koreálním poměrem závaznosti svědčí i to že § 1357 
b v ·k " o c. za. :achoval označ·eni »hlavní dlužník« a »rukojmí«, dále, že by 

§ 1357 obc. zak. neměl ve spojení s dvorským dekretem ze dne 19. září 
1837, sb; z. s. čís. 229 žádného smyslu, kdyby pominutí závaz.ku jako 
)>rtlkoJlDl a plátce« mělo býti posuzováno podle §§ 893 a násl. obč. zák. 
a mkoh podle §§ 1363 a násl. obč. zák. Při opačném nazírání nebylo by 
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12ké lze si vysvětliti, proč zákon te-nto poměr závazkový zařadil mezi 
psíanovení o utvrzení práva závazků, zejména mezi ustanovení o ruko
jemství a nikoli do druhé hlavy třetího dílu obč'anského zákona o- změně 
práva závazků. Ba bylo by vůbec nesrozumitclno, proč občanský zákon 
vsunul do § 1357 obč. zák. zvláštní druh rukojemského závazku, poně
vadž při úplném na l"Oveň postovení rukojmího a plátce se solidárním 
dlužníkem postačily by úplně předpisy §§ 1344, 1347, 888 až 896 obě. 
zák. Poukaz dovolatele na § 1103 obč. zák., který ustanovuje, že uve
clené tam přenechání vedení hospodářství není pachtovní, nýbrž 8pole
čénskou smlouvou, není pfípadné a nemúže vvvrátiti to, co bylo tu ře
čeno, poněvadž § 1103 obč. zák. přímo vylučuje, by zminěné tam ujed
nání bylo považováno za smlouvu pachtovní, kdežto § 1357 obč. zák. 
udržuje v platnosti závazek jako závazek rukojemství. Rukojmí a plátce 
je v poměru k věřiteli, t. j. ohledně práva z pohledávky mu přislušejí
cího ovšem na roveň postaven hlavnímu solidárnímu dlužníku, liší se 
však od něho již ohledně postižných práv proti hlavnímu dlužníku, jež 
se řídí podle ustanovení platných pro rukojemství a nikoliv podle norem 
všeobecně platných pro solidární závazek a jež též věřitel oproti rukoj
mímu a plátci nesmí zmařiti. Z této úvahy vysvitá též vratkost nejběž
nčjší námitky proti názoru tu hájenému, již užito též v rozhodnut[ čís. 
12.614 a čís. 816 Ol. U., dále v rozhodnutí ze dne 3. března 1926 Ob 
l65 (č. 153 Zentralblatt !lir die jmistische Praxis, červen 1926) k odů
vodnění opaóného náhledu, totiž námitky, že věřitel může sprostiti hlav
ního dlužníka ručení, aniž by to na mčební povinnosti rukojmího a plátce 
něco změnilo, že tedy ani tvrzená váhavost včřitelova nemůže odůvod
niti námitku ve smyslu § 1364 obč. zák., jež by žalovaného osvobozovala 
z platební povinnosti. Neboť, propustí-li věřitel hlavního dlužníka ze zá
vazku, jedná, ovšem v rámci propůjčeného mu práva, předpokládajíc, že 
se to prokazatelně nestane na újmu spoludlužníka, nemá však, a o to tu 
jde, právo nedbalostí dáti dojíti k tomu, že se rukojmí a plátce nemůže 
hojiti na hlavním dlužníkovi, jenž se v mezidobí stal neschopným k pla
cení, neboť také poměr rukojmího a plátce podléhá všeobecnému pří
kazu šetření poctivosti a důvěry, jenž předpokládá, že se v cizích vě
cech vynaloží péče řádného hospodáře (§ 1297 obč. zák.). Také ruko
jmímu a plátci musí tedy příslušeti táž práva jako obyčejnému rukojmí
mu při prokázané liknavosti věřitelově ve vymáhání pohledávky (§ 1364 
obč. zák.). Konečně nelze přehlédnoutí, že podle povahy věci dlužno ro
",znávati mezi právn"ím poměrem oněch spoludlužníků, kteří již při 
vzníku dluhu konkurovali jako spoludlužníci (§ 891 obč. zák.), a práv
ním poměrem oněch, kdož stali se spoludlužníky později, přistoupivše 
k vůli upevnění práv věřitelových ke jsoucímu tu již závazku jako dluž
níci. Tito posléz uvedení poskytli do jisté míry sami věřiteli úvěr a jsou 
plátci cizího dluh·ll. Při placení cizího dluhu poskytuje zákon plátci 
určitá práva (§ 1358 obč. zák.) a vyhražuje mu jistotu, které věřitelé 
sami požívají (§ 1360 obč. zák.). Také »rukojmí a plátce« zaručuje se 
za cizí dluh a musí proto též pro něho platiti tato ustanovení a nelze 
seznati, proč by byl právě on vyloučen z práva uplatňovatí liknavost 
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'ěřitelovu (§ 1364 obč. zák.). Tomuto zde zastávanému výkladu na
~vědčuje ostatně převážně též nauka (srv .. Hasen6hrl ObligatlOnsrecht, 

. § 80 pozn. 118, Ehrenzweig, System des osterrelchlschen allgemel11en 

P "Iva' trechtes § 307 1., Krčmář, Právo obligační str. 238, Krasnopolskl, 
1 ' St"' N' 1 Lehrbuch des 6sterreichischen Priv~tr;chtes str. 233. ,r;,. ~z, ,IPP; 

8 str. 289 a násl. o právech ruko]mlho a platee; opacne mmem odu
~6'dňuje Stubenrauch 1899, 11. sv., str. 715, pozn. 2. toliko. poukaze,;, na 

vrchu zmí'něné rozhodnutí čís. 12.614 Ol. U.) Srv. dale poznamky 
~hmeyerovy ku v posledni době k věci vyšl.ému ,;ozhodnutí vid. ne]vy~
"ho soudu ze dne 6. 'července 1926 Ob. ll. ~72 CIS. 270, Zentralblalt lur 
~:e juristische Praxis, sešit 10/19'26, v němž uznáno je akcessorní ru
čení rukojmího a plátce, konečně Plankův komentář k německému ob
čanskému zákoníku stť. 1398, III. 2, z jehož vývodú při nejmenším vy
svítá, že novější zákonodárstvi po případě soudnictví (judikatura) osvo
jila si tu zastávaný výklad. 

čís. 7700. 

Byla-li ve vyrovnání stanovena sročt1?sy první ~plátk~, v~rovt1aci 
kvoty v určité době 1''0 l' ř i jet j vyrovl1am, jest Ihutu pocltat~ teprve 
od doby, kdy bylo vyrovnáni práv'Úplatně potvrzeno vyrovnacll11 sou-

clem... lh °t' 1 Splátka vyrovnaci kvoty byla zapravena včas, byla-Ii ve u e ~p a-
cena u.poštovního úřadu na šekové konto věřitelovo, jenž dal dluznilm 
za tím účelem složenku poštovní spořitelny. 

(Rozh. ze dne 19. ledna 1928, Rl 1046/27.) 

Vyrovnáním, j~ž bylo potvrzeno vyrovnacím soudem usnesením ze 
dne 3. června 1927,. zavázal se vyrovnací dlužník zaplatiti věřitelům 
35Y2 % kvotu. První splátka byla sročná 3 měsíce po přijetí vyrovnání. 
S o II d P r v n í s t o líc e povolil vymáhajícímu věřiteli usnesením ze 
dne 19. září 1927 exekuci ku vydobyti celé pohledávky, ježto prvr,í 
splátka kvoty nebyla zapravena v třímčsíční lhlltě. Návrh dlužníka, by 
byla exekncezrušena, s o udp r v é s t o I i c e zamítl, rek u r sní 
s o u. cl exekuci zrušil. D ů vod y: VymáhajíCí strana opírá svůj nárok 
o dobu splatnosti první vyrovnací kvoty cInem 3. září 1927 hledíc k to
mu, že vyrovnání bylo potvrzeno usnesením krajského soudu ze dne 3. 
června 1927. Ale tento den nepřichází v úvahu, nýbrž teprve den, kdy 
usnesení potvrzující vyrovnání nabylo právní moci, neboť teprve tímto 
dnem nastávají právní účinky vyrovnání. V tom směru poukázati slu.Ší 
k ustanovení § 174 konk. ř. a § 63 vyr. ř., podle nichž jako den doručení 
platí den, kdy usnesení bylo na soudní desce vyvěseno, a to se stalo po
dle obsahu vyrovnacích spisů dne 7. óervna 1927. Tímto dnem nestalo 
se však potvrzení vyrovnání je.~tě právoplatným, nýbrž teprve uplynutím 
čtrnáctidenní lhůty podle § 176 konk. ř. a § 63 vyr. ř., tedy d"l1em 21. 
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zan 1927. Tento den označuje ostatně i napadené usnesení jako lhůtu, 
kdy první splátka byla sročnou. Poněvadž však o exekuci bylo žádáno 
již dne 14. září 1927, tedy před splatností, stalo se tak předčasně a ne
bylo lze exekuci v té době vůbec ještě povoliti, dokonce už ne pro celou 
pohledávku v době, kdy ztráta lhůt ještě nenastata. K této nesprávnosti 
povolení exekuce sluší hleděti z moci úřední (srovnej Bartsch a Pollak. 
konk. a vyr. řád z roku 1917 str. 289), tím spíše pak k návrhu strany 
povinné. Tato žádala ostatně o zrušeni exekuce podle ustanovení § 40 
eX.ř. právem, neboť vyrovnáním povoleno bylo poshovění splatnosti po
hledávky a také vykázala dlužnice stvrzenkou poštovního úřadu šeko
vého zaplacení první kvoty dne 21. září 1927, tedy včas. Byla proto 
oprávněna zrušení exekuce se domáhati a to se všemi právními účinky 
povolení i výkonu exekuce i ohledně útrat vymáhající straně přiznaných, 
ana tato žádala o exekuci předčasně a nesprávně. 

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

o ú vod y: 

Dovolací rekurs není v žádném směru opodstatněn. Podle obsahu 
vyrovnání mezi povinným.a jeho věřitelstvem při roku dn_e 26._!edn~ 
1927 potvrzeného usnesenlll ze dne 3. 'června 1927 obdrzeh ven tele, 
přednostního práva ~epožívající, ~5)oS % svý~h pohle.dá~ek ~eyech st<;1-
ných čtvrtletních lhutách, z mchz byla prva_ ~pla~t~a .tn meslce .p? pn
jetí vyrovnání. Jest otázkou, co Jest rozumetI prllehm vyrovnam. Re
kursní soud vyslovil názor, že jest to okamžik, kdy bylo vyrovnání sou
dem právoplatně potvrzeno. Stěžovatel názor ten napadá jako mylný, 
míně, že jest to okamžik, kdy byl návrh přijat věřit~li, tedy v p:oje~ná
vaném případě den 26. ledna 1927. Ale nelze s mm souhlaSitI. Nazor 
stěžovatelúv nesrovnává se se zásadami, podle nichž vykládá literatura 
i judikatura význam pojmu soudního vyrovn~ní a :ím_~stanove~í § 4~ 
vyr. ř. V rozhodnuťí čís. 5915 s3 .. n. ~. prohlas.ll neJv~ssl sou~_~yslovne 
»vyrovnací řízení jest v podstate Jednan!m mezI dluzmkem ~ ventel~, vy" 
rovnání samo, jeho potvrzení vyrovnaClm soudem a to pravoplatne po
tvrzení (§ 49 vyr. ř.) je přijetím nabídky dlužníkovy věřiteli a tím sjed
náním smlouvy.« Souhlasně s tímto názorem praví Bartsch-Pollak ll. 
str. 276 »pokud nebylo vyrovnání, mezi dlužníkem a jeho věřitelstven: 
schváleno, soudem, nenastaly jeho právní účinky a nelze o něm mluv;tI 
jako o vyrovnání«. Podobně i Lehmal1n ll. str. 157. Z toho plyne, ze 
přijetí vyrovnání nastává teprve okamžikem,. kdy bylo ~ráv0l'lat?ě ~o
tvrzeno vyrovnacím soudem; od toho okamzlku Jest take pocltatI lhutu 
první splátky. Podle obsahu vyrovnacího spiSl! bylo potvrzující usnesení 
vyrovnacího soudu vyvěseno na soudní desce dne 7. června 1927, stalo 
se proto právoplatným až dne 21. června 1927 a splatnost první lhůty 
nastala teprve dne 21. září 1927. Podav exekuční návrh již dne 14. září 
1927, nebyl k tomu vymáhající věřitel oprávněn, neboť odklad splat
nosti první lhůty vyrovnáním dlužníkovi povolený dosud trval a opráv
ňoval ho, by se podle § 40 ex. ř. domáhal zrušení exekuce. Dovolacímu 
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rekursu bylo již z toho dÍIvodLl odepříti úspěch. Nelze s ním však souhla
siti ani, pokud uvádí, že nastala ztráta lhůt a obživla celá pohledávka 

. z důvodu, že dlužník nezaplatil první kvotu včas, odeslav ji dne 21. září 
1927 poštovním úřadem v P., ježto stěžovatelce byla vyplacena teprve 
dne 23. září 1927. Je zjištěno, že dlužník složil kvotu dne 21. září 1927 
Ll poštovního úřadu v P. na šekové konto stěžovatelky. Tím však za
pravil dlužník splátku včas podle § 1424 obč. zák., ana stěžovatelka 
dala dlužníkovi složenku poštovní spořitelny k vúli splacen'í dluhu a po
štovní spořitelna přijala sporný peníz od dlužníka včas, t. j. 21. září 
1927 (rozh. čís. 3979 sb. n. s.). 

čís. 7701. 

Byla-Ii sprostředkovateli slíbena obci odměna jen pro případ, že 
bude opatřena zápůjčka, nepřísluší mu nárOk na provisi, nebyla-Ii zá
půjčka schválena okresrum zastupitelstvem a to právě proto, že byla 
sprostředkována, by nevzešly obci zvláštní útraty Hm, že použila služeb 
sprostředkovatelových. 

(~ozh. ze dne 19. ledna 1928, Rv I 684/27.) 

Žaloba, jíž domáhal se žalobce na žalované obci zaplacení provise 
za sprostředkoÚní zápújčky, byla obě man i ž š í m i s o u d y za
mítnuta, o d vol ac í m s o ude m z těchto d ů vod ů: . žalující 
strana pokládá se zamítnutím jejího nároku na provisi za stiženu, že 
k sprostředkování zápllj1Jky prostřednictvím žalobce nedošlo jen proto, 
poněvadž okresní správní komise chtěla ho vyloučiti, že však žalobce 
nicméně žalovanou stranu uvedl ve spojení s poskytovatelem peněz a 
tudíž dal podnět k zápůjčce konečně přece poskytnuté, že jest jedině zá
sahu řečené komise připsati, že neuskutečnil sám při 7% súročení uza
vřenou zápůjčku 900.000 Kč'. V tomto směru jest však podotknouti, že 
žalobce musel s tím počítati a, jak vychází na jevo z dopisu ze dne 20. 
května 1925, také s tím počítal, že nemúže obec samostatně přijmouti 
zápůjčku, 'nýbrž že jest odvislá od schválení jmenované komise. Tato 
nebyla srozuměna jmenovitě s tím, že zápújčka měla býti uskutečněna 
sprostředkovatelem, čímž vznikly by zvláštní výlohy. Mimo to liší se 
zápůjčka sprostředkovaná žalobcem od zápůjčky obstarané žalovanou 
stranou samou v podstatných bodech. Jak jest nesporno, byla žalobci 
zápůjčka 9'00.000 Kč od žalované požadovaná odepřena, kdežto žalo
vané straně byla povolena. Žalované straně bylo poskytnuto 7% súro
čení zápůjčky proti 7)oS % súročení sprostředkovanému žalobcem. Spro
středkovatelská činnost žalobcova se nezdařila, poněvadž okresní 
správní komise vůbec nebyla s tím srozuměna, že měla býti uskutečněna 
zápůj'č'ka sprostředkováním žalobce a poněvadž zdály se komisi pod
mínky zápůjčkysprostředkované žalobcem nepříznivými. Měl tudíž prvý 
soud .právem za to, že žalobci nepřisluší nárok na 2% provisi, poněvadž 
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se mu sprostředkování nezdařilo, ježto mu b}la př~slíb~n~.podlc dopisu 
ze dne 13. května 1925 pravise pouze pro pnpad, ze zapL1Jcka bude za
opatřena. žalobce má dále za to, ž~ '~U příslu~í v ,to~!O přípa,dě po ,dl: 
§ 1155 a 1168 obč. zák. (nové znenl) alespon pnmerene odskodnenl. 
Poněvadž však byla žalobci přislíbena odměna pouze pro případ usku
tečnění zápůjčky, žalovaná pak nemá viny na tom, že okresní správní ko
mise odepřela povolení zápůjčky sprostředkované žalobcem, zvláštní od
měna také pro případ neschválení zápůjčky žalobceo; v sprostředkované 
nebyla přislíbena, nemá také podle § 1152 pokud se tyce § 1155 a 11.68 
obč. zák. nároku na takové odškodnění. Podstatného rozporu se spIsy 
v rozsudku není, poněvadž žalovaná strana vý~lov?ě pou~azoval.a :\ ,do
pise ze dne 13. května 1925 na nutnost schvale;1! podlmnek zapL1Jck~, 
tudíž nárok na provisi byl učiněn odvislým impllclte od tohoto schvalem. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

DLrvody: 

Nezáleží na tom, zda podle předpisLl českého obecního zřízení bylo 
třeha schválení okresního zastupitelství jen k platnosti zápůjčky a ni
koliv též k platnosti sprostředkovatelské smlouvy. Odměna byla, jak zji
štěno slíbena žalobci jen pro případ, že zápůjčka bude zaopatřena, a 
k ton;u nedošlo činností žalobcovou, poněvadž zápůj-čka, jím sprostřed

. kovaná, nebyla okresním zastupítelstvem schválena. J.est. sice ,sprá~né, 
že není nezbytně třeba, by sprostředkovatel byl spolucmnym pn dOjed
nání smlouvy. I když zákazník pak p'~ímo dotedná sm!o~vu s druhou 
stranou, přísluší sprostředkovatelr odmena, kdy;, dOjedna!11 sml~~v~ j:,.st 
v příčinné souvislosti s jeho činností. Ndze ,vs,ak dov?1atelr pn~vedcltr 
v tom že příčinná souvislost tu je, ponevadz zal ovana obec dOjednala 
zápůjČku s K-skou spořitelnou, ~ ktero,:ž žalobce vxjedn~ván~ o z~
půj:čku pro obec s úspěchem navazal, a ze takto vyuzlla pn svem pn
mém vyjednávání s touto spořitelnou výsledkLr námahy žalobcovy ve 
svůj prospěch. Bylo zjištěno, že zápůjčka žalobcem sprostředkovaná ne
byla okresním zastupítelstvem schválena právě proto, že byla sprostřed
kována žalobcem, by obci nevzešly zvláštní útraty tím, že použila ža
lobcových služeb. Sprostředkování žalobcem nemohlo tudíž vésti k usku
tečnění smlouvy, naopak jeho činnost byla právě překážkou, by nedošlo 
ke smlouvě o zápůjčce, a proto jest vyloučeno, že jeho čio?ost byla pří
činou nebo spolllpHč:inou, že pak k smlouvě přece došlo. Nasledkem roz
hodnutí okresní správní komise mohlo ke smlouvě dojíti jen přímým vy
jednáváním obce se spořitelnou, jedině tedy činností obce, nikoliv čin
ností žalohcovou, mohl býti a byl docílen výsledek. 

čís. 7702. 

SprostředllJovatelská smlouva. 
Sprostředkovateli nellí zásadně zabrá1léno, by nebyl činným též pro 

druhou stranu, leč že mu to bylo smlouvou zakázáno. 
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Bylo-Ii umluveno, že sprostředkovale! obdrží od.měnu za to, že zjed
nateli přivede uchazeče, který mu věc. odkoupi, nestačí k nároku na od

. měnu, že sprostředkovate! přivedl uchazeče způsobilého učiniti kupní 
smlouvu, nýbrž musel to býti uchazeč schopný zaplatiti kupní cenu. 

(Rozh. ze dne 19. ledna 1928, Rv I 780/27.) 

Žalobě sprostředkovatele protí zjednateli o zaplacení provise bylo 
obě man i ž š í m i s o II d Y vyhověno. 

. Ne j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižškh soudLr a vrátil věc 
prvému soudu, by znovu o ní jednal a ji rozhodl. 

DLrvody: 

Odvolací soud neuznal právem za opodstatněnou námitku, že žalobce 
jednal proti dobrým mravům, poněvadž požadoval odměnu též od druhé 
strany. Sprostředkovateli neoí zásadně zabráněno, by nebyl činným též 
pro dluhou stranu, leč že jest mu to smlouvou zakázáno nebo že svou 
činností pro druhou stranu porušuje způsobem příčícím se pravidlům po
ctivého obchodování zájmy svého zákazníka, což ve sporu nebylo ani 
tvrzeno. Jinak nelze však dovolání upřítí oprávněnost. Podle úmluvy se 
žalovanými měl žalobce obdržeti odměnu za to, že jim přivede kupce, 
který odkoupí jejich dům. Dovolatelé právem poukazují k tomu, že po
dle §914 obč. zák. při výkladu smlouvy nesluší lpěti na slovném znění 
výrazu, nýbrž.že jest vyšetřiti úmysl stran a rozuměti smlouvě tak, jak 
to žádá obyčej poctivého obchodu. Zkoumá-li se smlouva s tohoto hle
diska, nemůže býti pochyhno, že žalovaným nešlo jen o to, by S osobou, 
kterou jim žalobce přivede, došlo ke kupní smlouvě, hotové ve smyslu 
právnIm, nýbrž že jijn šlo o to, by touto smlouvou hylo dosaženo též ho
spodářského ú:č~elu smÍou',y, by žalovaní zbyli se svého domu jen za to, 
že obdrží ujednanou kupní cenu. K tomu však nestačilo, že žalobce při
vedl jim koupěchtivého, který byl způsobilý učiniti kupní smlouvu, 'ný
hrž musel by to býti koupěchtivý, který byl schopen kupní cenu zapla
tití. I když tedy žalobce svou činností dosáhl toho, že se žalovaní s V á
clavem B-em, kterého jim přivedl jako kupce, dohodli o předmětu kupu 
a o kupní ceně, nedostál tím úkolu, ke kterému byl zjednán, a nemůže 
v důsledku toho žádati slíbenou mu odměnu, kdyby bylo pravda, že 
Václav B. pro SVOll nemajetnost již od počátku byl neschopen zaplatiti 
i jen přiměřenou část ujednané kupní ceny. S tohoto právního hlediska 
jest pro správné posouzení věci rozhodujícím, zda Václav B. již v době, 
kdy ujednal se žalovanými kup jejich usedlosti, byl pro svou nemajet
nost neschopen, by splnil svůj smluvní závazek, zaplatiti kupní cenu, a 
zda žalovaní z tohoto důvodu ve svém sporu s Václavem B-em upustili 
od svého původního žádání žalobního na dodržení kupni smlouvy a 
změnili žalobu v žádání o náhradu škody. Ježto nižší soudy, posoudivše 
věc nesprávně po stránce právní, nepřipustily dilkazů v těchto směrech 
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stranami nabídnutých, bylo dovolání podle čís. 2 a 4 § 503 c. ř. s. vy
hověti a podle § 510 c. ř. s. věc vrátiti soudu první stolice, poněvadž 
jest třeba jednání v této stolici, by se věc stala zralou k rozhodnutí. 

čls.7703. 

Podal-li věřitel v době, kdy o jmění dlužníka bylo již zahájeno vy
rovnací řízení, žalobu o zaplacellí celé pohledávky a upravil-li ji po soud~ 
nim schváleni vyrovnáni v ten rozum, by byl žalovaný uznán povinným 
zaplatiti žalobci zažalovanou pohledávku podle provedeného a soudně 
schváleného vyrovnáni, nejde o změnu žaloby ve smyslu § 235 c. ř. 8., 

nýbrž o přeměnu žaloby o plněni v žalohu určovací, již nutno zamít
nouTI, nenf-li tu podmínek § 228 c. ř. s. V tom, že žalovaný popřel ža
lobcovu pohledávku při vyrovnacím stání, nelze spatřovati žalobcův zá
jem na bezodkladuém určení. 

(Rozh. ze dne 19. ledna 1928, Rv I 985/27.) 

o jmění žalovaného bylo dne 4. ledna 1926 zahájeno vyrovnací ří
zení, k němuž žalobce přihlásil dne 16. ledna 1926 pohledávku 53.000 Kč. 
Dne 2.. dubna 1926 podal žalobce na žalovaného žalobu o zaplacení 
těchže 53.000 Kč. žalovaný namítl, že dne 18. března 1926 bylo schvá
leno vyrovnání, podle něhož se zavázal zaplatiti 35% pohledávek, první 
splátku šest měsíců po pravomoci vyrovnánI. Žalobce po právoplatném 
schválení vyrovnání »opravil« za sporu žalobní prosbu v ten smysl, že 
žádá zaplacení zažalované pohledávky podle uzavřeného a soudně 
schváleného vyrovnání. Pro c e sní s o udp r v,é s tol i c e nepři
pustil změnu žaloby a žalobu zamítL O d v o I.a c j s o u d zrušil usne
sení, jímž nebyla připuštěna změna žaloby, a vyhověl odvolání žalobco~u 
potud, že zamítl žalobu pouze pro tentokráte. V onom směru uvedl v d u
vod ech: Soud procesní nepřipustil změnu žaloby. Usnesení o tom jest 
nesprávné ve dvojím směru. Jest nesprávné proto, že rozhoduje o ná
vrhu, který vůbec nebyl učiněn, neboť odvolatel žalobu toliko doplnil, 
nezměnil ji však. Jest však nesprávné j proto, že spatřuje ve vyrovnání 
novaci. Náhled tento jest právně mylný a nemůže obstáti, neboť vyrov
náním se právní důvod pohledávky nemění a novace nenastává, nýbrž 
pohledávka pouze do určité míry zaniká. Nelze proto v prohlášení, které 
odvolatel za sporu učinil: že žádá zaplacení zažalované pohledávky po
dle uzavřeného a soudně schváleného vyrovnání, spatřovati změnu ža
loby ani kdyby byl odvolatel výslovně prohlásil, že takto žalobu zme
ňuje, a soud procesní neměl proto o změně žaloby vůbec rozhodovati, 
a poněvadž se tak přece stalo, nezbylo než usnesení to zrušiti. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalobce. 
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D II v ódy: 

Tím, že žalobce při ústním jednání dne 30. srpna 1926 »doplnil« ža
lobní žádání v ten způsob, že žalovaný jest povinen zaplatiti mu jeho 
pohledávku podle narovnání soudně potvrzeného ve lhůtách tam stano
vených pod exekucí, přeměnil v pravdě původní žalobu o plnění v žalobu 

. určovací. Jinak nelze jeho návrhu rozuměti. Neboť žalobce »doplnil« 
žalobní žádost takto právě proto, poněvadž vyšlo při líčení na jevo, že 
splatnost jeho pohledávky byla soudním vyrovnáním odsunuta a že tehdy 
nebyla dospělá ještě ani první splátka. Dodatek »pod exekucí« nemLlže 
vzhledem k předpisu § 406 c. ř. s. na tom nic měniti. Žaloba nebyla tím 
ovšem změněna ve smyslu § 235 c. ř. s., poněvadž žalobnf žádání bylo 
jen omezeno, aniž byl změněn žalobni dilvod (§ 235 odsl. 4 c. ř. s.). 
Jde-li však o žalobu Llrč'ovací, nutno podle § 228 c. ř. s. zkoumati, zda 
žalobce má zájem na tom, by jeho pohledávka byla zjištěna, než nastane 
její splatnost a tím možnost domáhati se jejího zaplacení. Otázka záimu 
musí býti zkoumána, poněvadž žalovaný uznal sice nárok, jehož určení 
se žádá, neuznal však žalobcovo oprávnění domáhati se žalobou určen:j 
tohoto nároku. Zájmu na bezodkladném určení tu není. Právní postavení 
žalobcovo není nijak ohroženo tím, že žalovaný, jak žalobce tvrdí, po·
přel jeho pohledávku při vyrovnacím stání, a nevyžaduje tpdíž zájem 
žalobcův nikterak, by z tohoto důvodu byla jeho pohledávka samostatně 
zjištěna zvláštním sporem. Žaloba měla proto býti zamítnuta nadobro a 
žalobce nemá proč si stěžovati, l,dyž odvolacím soudem byla zamítnuta 
jen pro tentokráte. 

čis.7704. 

Výhradou prodatelova vlastnictví k prodané věci až do zaplacení 
Kupní ceny, obsaženou v objednacím lístku, jest objednatel vázán, po
depsal-Ii objednací lístek, leč že se tak stalo omylem objednatelovým za 
podmínek § 871 obč. zák. 

Výhrada vlastnictví k prodaným věcem znamená, že vlastnictví pře
jde na kupitele pod odkládací podmínkou řádného a včasného zaplacení 
Kupní ceny a Že prodateli, nebude-Ii tato podmínka splněna, jest volno, 
požadovati věc od kupitele zpět. K tomu, by prodatel směl věc požadovati 
zpět, se nevyhledává, by předcházelo odstoupení od smlouvy po před
choq;ím marném stanovení lhůty kupUeli ku splnění dlužného pln.ění. 

(Rozh. ze dne 19. ledna 1928, Rv I 1213(27.) 

Žalující firma dodala žalované hasicí přístroje, vyhradivši si k nim 
vlastnické právo až do úplného zaplacení kupní ceny. Ježto žalovaná 
kupní cenu nezaplatila, domáhala se žalobkyně vrácení hasicích přístrojú. 
O b a niž š í s o u d y uznaly podle žaloby, o d vol a c í s o u d 
z těchto d ů vod ft: Odvolací soud přejímá zjištění prvého soudce. 

Civilní rozhodnuti X. 4 
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Z těchto zjištění vyplývá, že žalovaná podepsala objednací lístek, 
v němž jest doložka, že zboží zůstává majetkem žalobkyně až do za
placení faktury. Podpis na objednac:ím lístku zavazuje žalovanou podle 
poctivého obchodování, by dodržela podepsané podminky. Není zapo
třebí, by žalovaná byla výslovně ústně upozorněna na tyto podmínky. 
Žalovaná sama netvrdila, že podepsané podmínky odporují ústnímu 
ujednání. Nesporno, že žalovaná dosud nezaplatila účtovanou částku za 
dodané hasící přístroje. Příslu.Ší proto žalobkyni vlastnické právo k ha
sícím přístrojúm. Žalobkyně jest oprávněna, by nakládala s těmito věcmi 
podle své vůle (§ 354 obč. zák.). Žalovaná netvrdila, ačkoli byla právně 
zastoupena, před prvým soudem, že toto právo žalobkyně by bylo ome
zeno smluvním právem žalované. Žalobkyně byla tudíž oprávněna na 
základě vlastnického práva žádati vrácení dodaného zboží. 

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

o ů vod y: 

Po stránce právní neposoudil odvolací soud věc nesprávně, jak za 
to má dovolatelka (§ 503 čís. 4 c. ř. s.). Marně se především brání ža
lovaná firma proti názoru odvolacího soudu, že výhrada vlastnictví až 
do zaplacení faktury, obsažená v objednacím lístku, přišla k místu. Jest 
zjištěno, že žalovaná firma, pokud se týče její majitel, objednací lístek, 
vlastnč svou nabídku objednávky s dotyčnou doložkou podepsal. Ne
bylo ani tvrzeno ani prokázáno, že k podpisu objednacího lístkl] došlo 
následkem omylu žalované firmy ohledně doložky o výhradě vlastnictví, 
způsobeného žalující stranoll nebo že žalobkyně, přijímajíc objednávku 
a vyřizujíc ji, věděla o případném omylu žalované ohledně zmíněné do~ 
ložky (§ 871 obč. zák.). Na žalované firmě, pokud se týče na jejím ma
jiteli bylo (§ 1297 obč,. zák.), by si, podpisuje objednávku, obsah ob
jednacího lístku uvědomil, lístek si přečetL Neu6nil-li tak, nese následky 
toho žalovaná a nelze to počítati na vmb žalobkyni, o níž nebylo tvrzeno, 
natož prokázáno, že nejednala bezelstně. V tom směru není bez významu 
a dlu"no poukázati k tomu, že i v zaslaném účtu byla výhrada vlast" 
nictví a že žalovaná proti faktuře pokud se týče dotyčné její doložce 
námitek nevznesl". Právem tlldíž uznal odvolací soud doložku o vý
hradě vlastnictví mezi stranami za ujednanou a platnou. Co se toho 
týče, zda na základě doložky, když kupní cena nebyla zavČas a vllbec 
dosud zaplacena, jest žalobkyně oprávněna, požadovati na žalované 
prodané hasící přístroje zpět, jest odvolacímu soudu i v tom přisvědčiti, 
že žalobní nárok na vrácení přístrojů jest po právu. Jaký význam a smysl 
s právního hlediska má při trhové smlouvě výhrada vlastnictví až do 
zaplacení kupní ceny, o tom zevrubně pojednává judikát bývalého nej
vyššího soudll Ns. 246, pres. 176/16 ze dne 23. května 1916, uveřejněný 
v Nowakově sbírce čís. 1712. Výhrada znamená, že vlastnictví k pro
daným předmětům přejde na kupitele pod odkládací podmínkou řád
ného a včasného zaplacení kupní ceny a že pro dateli, nebude-Ii tato 
podmínka splněna, jest volno, požadovati věc odkupitele zpět. K tomll, 
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b ' llrodatel směl věc požadovati zpět, netřeba, jak mylně za to má 
aj 'dh' dovolatelka, by předcházelo odstoupen,í, od :'I~louv)' 20. pre .,C OZIm 

. e'm stanovení Ihlity kuoiteli k spInem dluzneho pinem, tohz k za-
mal n' , , 'k . k t k' . ď 'lacení dlužné kupní ceny. Ustanovení § 9,18 obc. za .,]a a. ev ]U 1-
kátu rozvedeno, pokud jinak nebylo u]ednano nebo z okol~oslt neplyne, 

řichází při výhradě vlastnictví v úvahu, neboť nejedna se o ustou
n!;'í od smlouvy, opírající se o předpis zákona,. nýbrž o, oprávněnI vy
PI'V<1jící ze smlouvy. Žalovaná firma nezaplatila kup~l cenu ant ]a~ 
b ~o umluveno, hned po obdrženi faktury ze dne 18. oub~a I 9~5, ,am, .lk zjišťuje odvolací soud, doposud a následkem toho l.est zalobm narok 
~Ja vrácení přístrojů prodaných s výhradou vlastmc!vl po pravu. 

čís. 7705. 
,,'_"_~_~'" '. C'-',Jí1 

'cr adcova manželka mUže se 'na dilkaz toho, že ~devzd~la manžel~ 
věnt dovolávati jen notářského potvrzeni, vydanéh~ v dobe smnovene 
v § 55 úp. ř.; jinaké důkazy jsou tu naprosto vylouceny. . 

(Rozh. ze dne 19. ledna 1928, R 11 6/28.) 

V úpadku Josefa A-a, jehož fi;ma nebyla Rro~okoI9vána, t:řihl~s~l~ 
jeho manželka, dosud nerozvedena ~ neroz~ouc~na, avsak oddelene Z! 
jící, pohledávku 29.750 Kč z toho duvodu, ze pnnesla J.osefu A-o,":1 v':.~ 
nem- 40.000 Kč, z čehož si Josef A. podržel n~ hot?vosh ~9.750 j{"c. Pn 
zkušebn'ín1 roku nebyla pohledávka uznána ant spravceI? uP:'l~kove P?d
staty, ani úpadcem ani věhtelem Dr. Jiřím K-e~", ponevadz sl? o veno 
a nehylysplněny podmínky § 55 konk. ř. Oomahala se pr?to upad~ova 
manželka na popíratelích, by byla zjištěna pravost ]ej!, pohle~avky 
29.750 Kč z d.ůvodu věna, by tato pohledávka byla zal~stena sl~";l1lm 
na soudě kvoty vypa:dající z úpadkového j;něnina zalobkym a. ~y 
správce úpadkové podstaty byl uznán poví-nnym souhl~Slh,?y n~ ,Pru
kaz rozluky manželství žalobkyně s úpadcem byla Jl, vydana castka 
složená na soudě k zajištění její pohledávky. P r oc e s -ll I ~? u, d p r v ~ 
s t o I i c e žalobu zamítl. O d vol a c í s o u d k odvolam zalobkyne 
řízení, pokud se týkalo úpadce, prohlásil z,: z~atečll1é a zr~šil ~apadený 
roz.sudek a uložil prvému soudu, by, vyckale pravomo,cl, vec znovU 
rozhodl. V tomto směm uvedl v d. ů vod ech: Napadeny rozsudek za
ffiítl žalobu proti správci úpadkové podstaty a popírajícímu úpadkovému 
věřiteli jedí-ně z toho důvodu, že dlikaz o přijetí ~ěna manže}em l,~e 
podle § 5 konk. ř. zjednati jen písemným potvrzemm ve forme notar
ského spisu, kterýžto důkaz žalující strana nepod~la. Názor, ten, lest po
chybeným. Ustanovení § 1226 obč. zák. nevylucule kr.ome plsem~eh~ 
neb ústního potvrzení ma'nželova jiné důkazy. ~tanoví P,,:uz,; m~tenelnt 
průvodní moc takovéhoto potvrzení z ~oby pred ,vyh,las~mm uI;a~ku, 
pravíc, že soudce je tímto důkazem pIne vazan a ze hm)e prokazano, 
že manžel věno obdržel. Pozdějším záko'nem ze dne 25. cervence 1871, 

4' 
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'CIS. 76 ř. zák. bylo v § I písm. a) stanoveno, že k platnosti potvrzeni 
o přijetí věna se vyžaduje forma notářského spisu, což značí jen tolik, 
že plný důkaz o přijetí věna ve smyslu § 1226 obč. zák. tvoří jen takové 
potvrzení, které má formu notářského spisu. Tím však není řečeno, že 
jiné důkazy o přijetí věna jsou vůbec nepřípustny. Otázka, zda nastala 
zavedením civilního soudního řádu vzhledem k § 272 c. ř. s. změna 
v materielní průvodní moci soukromé listiny či zda soudce je vzhledem 
k čl. Vll. čis. 2 uvoz. zák. k c. ř. s. na materielni průvodní moc listiny 
vázán, jest vedlejš:í a otázka ta nespadá sem, poněvadž se jedná jen 
o to, zda jsou i dlikazy jiného druhu (zejména svědecké) přípustny, 
a nikoliv o to, zda je soudce potvrzením o přijetí věna ve formě no
tářského spisu vázán, či zda je oprávněn listinu tu volně posouditi. 
V dosavadní možnosti vésti důkaz i jiným způsobem nežli písemným 
potvrzením ve formě notářského spisl! nenastala civilním soudním řá
dem žádná změna. Rovněž tak nic na tom nezmění! ani starý úpadkový 
řád (§ 49) ani nový úpadkový řád, jenž v § 55 převzal ustanovení 8ta- , 
rého úpadkového řádu až na to, že prodloužil lhůtu k vystavení po
tvrzení na dvě léta před vyhlášením úpadku. Ani tato dvě ustanovení 
nevylučovala jiné důkazy o přijetí věna, nýbrž stanovila, že manželka 
se může odvolávati na ustanovení § 1226 obč'. zák. jen tehdy, když 
potvrzení o přijetí věna stalo v listině odpovídající zákonné formě (1. j. 
notářský spis) a když byla vystavena buď v době přijetí věna nebo 
nejpozději dva roky před vyhlášením úpadku. Úpadkový řád zostřil. 
tedy ustanovení § 1226 obč. zák. jedině co do doby vystavení listiny, 
ale opětně nevyloučil přípustnost jiných dCtkazCt. Že tomu tak, vyplývá 
posléze z účelu, jejž sledují ustanovení § 1226 obč. zák. a § 55 konk. ř 
Chtějí zameziti vybájené a snadno opatřitelné potvrzení věna manže
lem. Proto mu vymezují přesně dobu a formu. Má-Ii to býti jakousi 
zárukou věřitelů proti možným úskokům manželovým, není pochopitelno, 
proč by byly nepřípustny důkazy podané naprosto cizímí nepředpoja
tými důkazními prostředky, zejména svědky, když stačí i potvrzen'í 
manželovo, sepsané ovšem v zákonné formě a v zákonné době. (Téhož' 
názoru je i literatura: Tilsch: Der Einfluss der Zivilprozessgesetze 
das materieUe Recht str. 282 a zejména str. 284, Stubenrauch: při § 1226 
obč. zák., Krainz: Systém z roku 1924 str. 144, Ogonovski: Ehegtiterc 

recht str. 229; rovněž i judikatura viz i celou řadu rozhodnutí nejvyššího 
soudu otisknutých při § 1226 obč. zák. Manzova vydání z roku 1916). 
Nelze proto pochybovati, že dílkaz svědkem Rudolfem V-ou o přijetí 
věna manželem, je důkazem přípustným. 

N e j v y Š š í s o u d k rekursu správce úpadkové podstaty zrušil 
usnesení odvolacího soudu v napadené části a nařídil mu, by v rozsahu 
zrušení znovu rozhodl o odvoláni. 

O Ů vod y: 

Podle § 55 úp. ř. může se úpadcova manželka dovolávati ustanovení 
§ 1226 obč. zák. o důkazu, že bylo věno odevzdáno, jen, když listina 
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{) přij'eti věna) zřízená v zákonné formě, byla vydána v době tam b1íž"e 
uvedené. Jest tedy potřebi nejen by byla zachována doba, nýbrž i, by 
byla listina zřízena ve formě notářského spisu (§ 1 zákona ze dne 25. 
července 1871, čís. 76,ř. zák.). Nelze souhlasiti .s ?dvo!acím s,oudem: 
že § 55 úp. ř. klade duraz jen na dobu vystavem lrsh~y: naJI~e, ~dyz 

uváží že v § 49 úp. ř. z roku 1868 slovo »Jen« Jeste nepnchazelo S\e podle s!ylisace § 55 nynějšího úp. ř. slúvko toto zřejmě se vztahuje 
~ k na fonnu 110tářského spisu, tak na dobu jeho zřizení (tak též Bartsch
~ollak, vydání 1916, prvý svazek, str. 402 a vydání 1927, str. 375 při 
§ 55 úp. ř., poznámka 5, a Lehmann, vydání 1916, str. 426, pak roz
hodnutí uveřejněné ve sb. n. s. pod čís. 3746). Úpadcova manželka muže 
se tudíž na důkaz toho, že bylo věno odevzdáno, dovolávati jen notář
,kého potvrzení, vydaného v době, uvedené v § 55 úp. f., jinaké důkazy 
jsou naprosto vylouč'eny. Míní-li od~olací soud, že .nelze s:znati, p;Oč 
by byly nepřípustny dukaz~ poda~e »naprosto"clZlml. nepre~poJaty~l 
důkazními prostředky, zeJmena svedky«, postacl poznamka, ze v pn
padech, o něž jde, zpravidla nevystupují svědci cizí a .nepředpojatí, 
nýbrž naopak netbllžší členové úp~dcovy rO~llly: J~k tomu,Jes! I v, tomt~ 
případě, a že prave, proto nelze vyklad,. pky da:a § 55 up; ~'. oQ~5'lacl 
soud, v sou1ad uvesti se smyslem a ucelem zakona, chramtl ven tele 
před různými pletichami, vyskytujícími se nejčastěji mezi členy úpad
covy rodiny, čítajíc k nim i jeho manželku. Nemusel se tudíž prvý soud 
obírati svědectvím Rudolfa V -a a bylo proto vyhověno rekursu a roz
hodnuto, jak uvedeno. 

čís. 7706. 

Předpisy §§ 828 II 843 obě. zák. upravu.jí toliHio vnitřní poměr mezi 
spoluvlastníky, neprohlašují však prodej celé nemovitosti jedním spolu
vlastníkem za právně nemožný neb O' sobě neplatný. 

Pokud nelze vzhledem k okolnostem mlti za to, že se spoluvlastník 
pro svou osobu nezavázal převésti celou nemovitost bez ohledu na 
spoluvlastn;cké právo po případě opatřiti svolení spoluvlastníka (jeho 
poručníka) pod vlastní zárukou. 

Nebyla-li platně uzavřena kupní smlouva ohledně celé nemovitosti 
ve spO'luvlastnictví prO' nedostatek souhlasu spoluvlastníka, nelze z ní 
dovoditi ani platnost smlouvy, týkající se ideální části nemovitosti spolu
vlastníka, jenž s prodejem souhlasil. 

(Rozh. ze dne 19. ledna 1928, Rv II 94/27.) 

Smlouvou z roku 1916 zavázala se žalovaná, spoluvlastnice nemo
vitosti, že prodá žalobcům celou nemovitost, jejíž polovice náležela 
tehdy manželu. žalOvané. Manžel žalované byl napotom prohlášen za 
mrtva a jeho polovice nemovitosti připadla nezletilé dceři žalované. Do
hodou z roku 1924 zavázala se žalovaná, že se postará o to, by po
ručník nezletilé spoluvlastnice s prodejem souhlasil. Vzhledem k tomu 
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domáhali se žalobci na žalované splnění kupní smlouvy ohledně celé 
nemovitosti aneb ohledně poloviny nemovitosti, náležející žalované a 
náhrady 4.000 Kč pro nesplnění závazku žalované, přičiniti se o .to, by 
druhý spoluvlastník s prodejem souhlasil. Pro c e s n i s o udp r v é 
s t o I i c e přisoudil žalobcům 4.000 Kč, jinak žalobu zamítl. O d v o
I a c í s o u d nevyhověl odvolání žalobdl, k odvolání žalované zamii1 
žalobu i ohledně 4.000 Kč. 

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

D ů vod y: 

Odvolací soud potvrdil zamítavý výrok soudu prvé stolice v příčině 
prvé části žalobního žádání, čelícího v podstatě ke splnění kupní smlouvy, 
ujednané mezi stranami, z toho důvodu, že žalovaná jako pouhá spolu
vlastnice nemohla prodati celý sporný pozemek, ježto jí chybělo dispo
sični oprávnění. Pokládá proto kup s ní sjednaný za neplatný jak s hle
diska pllvodní kupní smlou.vy z roku 1916, tak i s hlediska dohody z pro
since 1924. Zamítavé stanovisko odvolacího soudu je ve věci správné, 
třebaže s jeho odůvodněnim nelze ve všem souhlasiti. Dovoláni má 
pravdu v tom, že k odůvodnění tohoto stanoviska nelze se dovolávati 
ustanovení občanského zákona o spoluvlastnictví (§§ 828, 843 obč. 
zák.). Neboť tyto předpisy upravují toliko vnitřní poměr mezi spolu
vlastníky, ale neprohlašují prodej celé nemovitosti pouhým spoluvlast
níkem za právně nemožný neb o sobě neplatný. Avšak otázka, kterou 
zde dlu·žno řešiti, tkví v tom, zda žalovaná původní kupni smlouvou 
z roku 1916, po případě pozdější dohodou bez výhrady převzala osobní 
závazek, převésti na žalobce knihovní vlastnictví celého sporného po
zemku, přes to, že - jak nesporno - v rozhodné době obě strany dobře 
věděly, že žalovaná byla knihovní vlastnicí pouze jedné ideelní polovice 
sporného pozemku a že druhou ideelní polovicí nemohla vládnouti, po
něvadž vlastnicky náležela jejímu manželi, jímž nesporně k prodeji ne
byla zmocněna, pokud se tý·č'e později její nezletilé dceři, jsoucí pod 
poručnictvím. K této v první řadě rozhodné otázce dlllJžno odpověděti 
záporně, a to z těchto úvah: Z vlastního přednesu žalobců ve sporu 
a ze zjištěných skutečností plyne, že byla smlouva - jak původní kupní. 
smlouva z roku 1916, tak i pozdější dohoda - o celém sporném po
zemkn ujednána za vzájemného předpokladu obou stran, že bude od
'straněna závada oběma stranám známá, -záležející právě v tom, že žalo
vaná nebyla knihovní vlastnicí druhé ideální polovice pozemku, že svým 
manželem k prodeji nebyla zmocněna a že později odprodej polovice, 
patřící její nez\. dceři, byl vázán nejen souhlasem poručníka, nýbrž 
i schválením poručenského soudu. V roce 1916 - jak udali sami ža
lobci - vycházely obě strany z toho, že žalovaná přiměje svého man
žela v případě jeho návratu ke schváleni smlouvy s tím, že mu postoupí 
spoluvlastnictví jiných jí nabytých nemovitostí a tím ho odškodni. Již 
tento shodný předpoklad případného schvále9í smlouvy druhým, ne
přítomným spoluvlastníkem pozemku vylučuje závěr, že žalovaná v roce 
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1916 přes nedostatek disposičního oprávněni v příčině druhé polovice 
nemovitosti bezvýhradně převzala nepodmíněn}' závazek, přenésti na 

. žalobce knihovní vlastnictví celého pozemku. Naopak dlužno uznati, že, 
když se manžel ž,al~vané z vojny již nevrátil! ný'brž byl prohl~šen :~ 
mtva a jeho idealm polOVIce spoluvlastl11ctvI pnpadla nezlehle dcen, 
~nen předpoklad se nesplnil a že v clůsledk,u toho pův?dní, sml':.uv~ 

. roku 1916 byla zmařena, pokud se nepodanlo provedel1l JeJI umozmÍl 
~ím, že by zákonný zástupce n,ezletilé spoluvl~:tnice se svolením por.u
, ského soudu smlouvu schvalil pokud se tyce souhlasJl s kl11hovnl1TI 
p~~vodem vlastnické polovice žalované nenáležející na žalobce. Na tom 
nic nemění, že podle dalšího přednesu žalobců strany v roce 1916 ~y
cházely též z toho, že žalovaná v případě, že její manžel bude pr~hlásen 
za mrtva, převezme jako dědička celou nemovItost. Neboť all1 tento 
předpoklad se nesplnil, an v pozůstalostním řízení sp~luvl"stnický,po~í1 
manžela žalované ke sporným po,zemkům byl odevzdan nezl. dcen HJI
deaardě K-ové najmě když žalobci ani netvrdili, ve sporu nevyšlo na 
je:o a hořejší:ni úvahami je naopak, vyvrác:en.o, že"žalo~wná v ton2t? 
směru převzala záruku. Při tom dluzno zej1nena tez mll! na pamel!, 
o čemž se stane ještě zmínka v dalších vývodech, že zde nerozhodovala 
pouze vůle žalované, poněvadž šlo o' zájmy nezlet}lé, z~t':.upe~é po
mčníkem. Správnosti názoru tuto hájeného nevadl konecne anI sku.
tečlnost že koupený pozemek byl žalobc.ům ihned odevzdán do držby 
a užívání, neboť z toho lze nanejvýše dovoditi, že .strany určitě poč!
taly s tím, že řečené, jím známé závady budou odkhzeny. K tomu sme
řovala dohoda u obecního úřadu před vánocemI roku 1924, kterou bylo 
mezi stranami ujednáno, že žalobci na kupní cenu původně smluven.o:~ 
doplatí 3.800 Kč a že si mohou ponechatí celé koupené pozemky, jez 
měli v užívání ocl roku 1916, při čemž žalovaná prohlásila, že, pokud 
se týče spoluvlastnické polovice dceřiny, věc vypořádá s poručníkem. 
Ani tuto dohodu nelze vykládati v ten smysl, že žalovaná jí bezvýhradně 
převzala neb uznala závazek, převésti celý pozemek do knihovního 
vlastnictvi žalobců a za tím ú:č~elem, by opatřila ohledně polovice jí ne
patřící nezbytné svolení poručníkovo pod vlastní zámkou. Právní vý
znam dohody z prosince 1924 a zejména onoho prohlášení žalované 
záleží v tom, že se žalovaná za souhlasu žalobců u,volila, že ,se o to 
postará, by nepřítomný při dohodě pomčník nezl. Hildegardy K-ové 
jejím jménem s odprodejem souhlasil, že se přičiní o svolení poruční
kovo bez záruky za to. Prohlášení žalované, že si věc vypořádá s po
ručníkem, právem nepokládá odvolací soud za zaručení za výsledek 
p.odle druhé věty § 880 a) obč. zák., a to - nehledíc k otázce, zda 
tento předpj,s zákona zde vůbec dopadá - již proto, že nezáleželo to
liko na souhlasu poruč.l1íkově, nýbrž bylo kromě jeho případného sou
hlasu potřebí hlavně též schválení smlouvy poručenským soudem jmé
nem nezletilé. To si i strany musely uvědomiti a proto není opory pro 
výklad, že žalovaná dohodOU z prosince 1924 převzala neb llJznala po
vinnost, převésti celý pozemek do knihovního vlastnictví žalobců bez 
ohledu na spolnvlastnické právo nezl. dcery, jejiž zákonný zástupce 
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dohodě nebyl přítomen, a že se k tomu cíli zaručila za poručníkova 
svolení, zvláště když za vylíčeného stavu věci neměla příčiny, by se 
snažila získati potřebný souhlas pokud se týče schválení po· případě 
í s vlastní újmou majetkovou, jak tomu chtějí dovolatelé. Na tomto stavu 
věci nic nemění ani zjištění prvého soudu, o nichž soud druhé stolice 
se blíže nevyjádřil, což dovolání rovněž vytýká, že totiž podle výpovědí 
svědků úmysl stran se nesl ke konečnému vyřízení věci a že strany 
k důkazu perfekce si podaly ruce a hostily přítomhé. Neboť tyto sku
teč'nosti a úmysl stran, směřuJící ke konečnému vypořádání celé věci 
nijak nehrání závěru, že se tak přece stalo s výhradou schválení pří
slušnými činiteli jménem nezletilé, když nulnost tohoto schválení ply
nula z povahy věci a také strany si to uvědomily, čehož nejlepším do
kladem je právě již zmíněné prohlášení žalované. K tomu ještě přistu
puje úvaha, že převzetí nepodmíněného osobního závazku žalobci tvrze
ného se zaručením za jeho provedení v oné části, ohledně níž žalovaná 
by si teprve musila zjednati disposiční možnost, pokud se týče souhlas 
třetí osoby, a to, jak dovolatelé tvrdí, pod vlastní zárukou, právě vzhle
dem na případné obtíže a risiko s tím spojené, předpokládá zvláštní 
pohnutku k takovému jednání, která však zde nevyšla na jevo. V této 
souvislostí dlužno ostatně zdůrazniti, že posouditi význam dohody 
z prosince 1924 a právní dosah onoho prohlášeni žalované jest otázkou 
právní, nikoliv skutkovou. První soud zjistil a soud druhé stolice toto 
zjištění, jemuž nebylo odporováno, převzal, že žalovaná opětovně žá
dala poručníka nezl. Hildegardy K-ové, by jejím jménem souhlasil s pro
dejem celých pozemků, že však poruč'ník toto svolení odepřel. Jelikož, 
jak již dovoděno, žalovaná pro svou osobu se nezavázala, převésti na 
žalobce celé sporné pozemky bez ohledu na právo spoluvlastnické, po 
případě opatřiti svolení spoluvlastníka pod vlastní zárukou, a ježto, 
jak zjištěno a mezi stranami nesporno, k souhlasu druhého spoluvlast
níka nedošlo, nutno dospětí k závěru, že orvá část žalobního žádání není 
odůvodněna ani původní kupní smlouvou 'ani dodatečnou dohodou z pro
since 1924. Ale není odůvodněna ani druhá část žalobní prosby, by 
žalovaná vyhoto'vila vkladní Iístinu o své vlastní polovici pozemku za 
2.100 Kč. V tomto smě'ft.r dlužno předesIati, že z nesporného přednesu 
obou stran a ze srovnalého zjištění nižších soudů vychází na jevo, že 
původní kupní smlouva se týkala celéhO' pozemku, že se úmysl stran 
vztahoval k celé nemovitosti a že o prodeji ideální polovice, patřící 
žalované, v roce 1916 vůbec nebylo řeči. Z toho právem odvolací soud 
usoudil, že z původní kupní smlouvy, týkající se celého pozemku, ll('lze 
dovoditi platnou smlouvu ani ohledně ideální polovice žalované (srov. 
rozh. čís. 2564, 6298 sb. n. s.). Dovolalelé opírají závazek žalované, 
podepsati vkladní listinu aspoň ohledně její vlastní polovice pozemku, 
ovšem také o dohodu z prosí-nce 1924, jakož i o další tvrzení, že se 
k tomu zvlášť zavázala, že totiž až po zmíněné dohodě v kanceláři Dra 
M-a najísto přislíbila, že podepíše kupní smlouvu aspoň ohledně své 
polovice, což prý dovolatelé svým právním zástupcem Dr. M-em vzalí 
na vědomí a tudíž přijali, v)"hradivše si další nároky ohledně druhé 
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olovice. Zde nutno si především uvědomiti, že idealn~ polovice po: 
Jl mku je něčim podstatně jiným než celý pozemek a ze proto, kdy~ 
~~pní smlouva ohledně celé nem~;,itosti nepří~la k n:í~~u, ani pů;,odlll 
úmluvoU z roku 1916, ani pozdě]Sl doh?dou, slo v pnclU,e .~d~allll }O-
1 vice patřící žalované, o samostatny zavazek s podstatne ]1nym pred-
o 'tel~ jenž, by mohl býti uznán za platný, musil by vykazovati všechny 
m~ležit~Sti platné kupní smlouvy podle §§ 1053, 1054 obč. zák., že tedy 
na léna za tuto ideální polovici musela býti umluvena určitá kupní cena. 
ze] n ., d '1 t 'd 1 ' Než i kdyby se s dovolatelr a s prvnrrn sou em me o za o, ac o vo aCl 
soud pokud jde o úmysl stran při dohodě z prosince 1924, to vyloučll, 
že ž~lovaná zmíněnou dohodou, týkající se v prvé řadě a podle odvo
lacího soudu výlučně zase jen celého pozemku, prodala žalobcům též 
svou vlastní ideální polovici pozemku, po případě že žalovaná vůbec: 
zejména II Dr. M~a se zavázala, že podepíše kup.ní smlouvu ohledn,ě sv; 
polovice pozemku, -. ndze tU,to u~l~vu uzna,tr za platnou,. pO'llevad~ 
žalobci ve sporu a ze]111ena v nzem pred prvmm soudem am. netvrdlh; 
tím méně dokázali, že za ideální polovici pozemků byla meZl stranamI 
umluvena kupní cena určitá neb i jen podle objektivních hledisek určl
telná. žalobci v žalobě za tuto polovici nabídli 2.100 Kč, navrhnuvše, 
by žalovaná byla uznána povinnou podep~a~i v~~adní Iist!~u .?hle~n~ 
své vlastni polOVIce pozemku protr zaplacenr teto castky, lepz VySl nlJaK 
blíže neodůvodnila. Soud prvé stolice vycházel z toho, že žalovaná br 
byla povinna podepsati vkladní listinu ohledně své polovice pozem~u 
jen proti zaplacení polovice kupní ceny dohodou z prO'srnse 1924 zvy~ 
šené na 8000 Kč za celý pozemek, nikoliv za podmrnek puvodnr kupnI 
smlouvy z roku 1916, dle 'níž kupní cena celkem činila 4.200 Kč. Ža
lobci v odvoláni ovšem vytýkali řÍlZení před prvým soudem vadnost 
z důvodu, že nebylo zjištěno; že doplatek 3.800 Kč byl dodatečnou do
hodou smluven jen za ideální polovici náležející nezl. dceři žalované, 
při čemž se snažili dovoditi, že neměli důvodu, by k původní polovici 
kupní ceny ještě ně.co .připláceli, ana žalovaná ohledně své vlastní po
lovice pozemků byla vázána již původní kupní smlouvou. Avšak právě 
pmto, 'že z této smlouvy, jak dolíčeno, nevznikl pro žalovanou platný 
závazek, nelze přisvědčiti mínění dovolatelů, že nelze vyložiti případný 
slib žalované, ať již obsažený v dohodě u obecního úřadn neb učiněný 
u Dr. M-a, jinak než že se zavázala k převodu vlastní polovice pozemku, 
uznávajíc SVllj původní závazek, tedy proti zaplacení polovice původní 
kupní ceny, nehledíc ani k tomu, že sami žalobci v prvé stolici vych<izeli 
z názoru, že ideálni polovice pozemků má cenu menší než pozemky 
celé. Poněvadž tedy žalující stranou nebylo ani tvrzeno ani dokázáno, 
že za ideální polovici pozemků byla umluvena určitá kupní cena, nelze 
pro nedostatek této podstatné náležitosti trhové smlouvy dospěti k zá
věru, že došlo k platné smlouvě kupní ohledně polovice pozemků ža
lované p'řipsané, to ani tehdy, když se ve směrech nahoře uvedených 
vycházi ze stanoviska dovolání. Nevznikl-Ii pro žalovanou ani z pů
vodní kupní smlouvy ani z dodatečné dohody závazek k převodu celých 
pozemků, vzhledem k tomu, že k sowhlasu druhého spoluvlastníka ne-
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došlo, a že se též žalovaná za souhlas ten nezaručila není od' d' . , lb' I' , uvo nen 
a~1 za o CI up at~ovaní' nárok na náhradu škody pro nesplnění tohoto 
zavazku a byla zaloba I v tomto směru odvolacím soudem zamítnuta 
právem. 

čís. 7707. 

Mezinárodní železniční doprava. 
Č~SkosJovenské dráhy neručí za vyloupení vozu převezeného ze sou

kro~eh~ ~řís~avníh? skladiště na nádraží v Hamburku, dokud nedošlo 
k uJednam nákladm smlouvy. 

.K důk:u:u, že ná~ladní smlouva byla ujednána dříve, než svědčí denní 
~~I~? vypravny .otisknuté na nákladním listu, nestačí, že dráha měla 
JI~ dn~e v ruk?u ~ ~boží í nákladní list. Mezi předáním zboží a náklad
n~h() lIstu mus. bY~1 tak~vá s?uvislost, že jest již možno porovnati zá
sIlku s obsahe!" naklad,?lho !IS!U a na ie~o základě ji převzíti. Kdy na
stan~ .tato ~o>;n~st v prtpa~e, >;e se z.bozl a nákladní list odevzdají že
leznIcI v rulOy cas a na rtlznych mtstech, lze posiouditi jenom podle 
okolnosti případu. 

(Rozll. ze dne 20. ledna 1928, Rv II 195/27.) 

., ~alujíd ,poji~ťovna somáhala, ~e na československém eráru (želez-
11lCl1l spravc) ~ahrady skody z castečného vyloupení vozu naloženého 
v Hamburku. Zaloba byla zamítnuta s o II d yv š ech tří s tol i C 
N e j v y Š š í m s o ude m z těchto ' 

důvodů: 

. Ačkoliv ~e škoda., z č'ástečného vyloupení naloženého vozu, o jejíž 
~~hradu se zal~je; ~[ala, ~ obv,o~u stanice Hamburg-Siid, tedy němec
~ych drah, vymaha zalu]IC1 pO]Istovna náhradu na dráze československé. 
ceskoslovenské státní dráhy byly poslední železnicí jež převzala vy
kradený ~~z s nákladním listem k další přepravě a' k vydání adresá
tov~, ~ fUCl .pr?to ,podle čl. 27 M. Ž. Ú. za škody, jež postihly zásilku za 
cele zele,zl1lcl1l prepravy,. te~y také za škody, jež vznikly již za pře
p:avy r-:el1le,:~em, ale, mcem to_ je~t obmezeno na ručení ze smlouvy 
nak:adm, !ottz p.odle cl~ 30 M.. z. v u. za. škody vzniklé po přijetí zboží 
k preprave. Nel1l vylouceno. ze nemecke drahy JSou povinny nahraditi 
zaz~lovanoll. ško?u, i kdy! v~nikl~ již před ujednáním nákladní smlouvy, 
bud proto, ze ~uz byl jlZ pred hm v JeJIch opatrování, nebo poněvadž 
se k tomu zavazaly smlo~vou se správou Hamburg-Ameríka Linie, ale 
za tento JejIch za~azek .ces~osl~ven·ské dráhy neručí a nelze se jím 
v tomto sporu zabyvatJ. Uspech zaloby závisí na tom, zda vůz byl vy
kraden. před ujed'náním nákladní smlouvy, či po něm. Podle čl. 8 M. Ú. Ž. 
jest,!,akl~dní s~1101lva ujedn~na, jakmile odesílací stanice převezme 
ZbOZl s nakladnIn1 hstem kll prepravě. Více není zapotřebí, ale tyto pod-
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inky musí býti splněny úplně. Nestačí pouhé převzetí nákladu. jenž 
~á b)rti odeslán, 111ezinárod~í železn.iční, ú;1lIuv~ .. ro7ezl1ává v

V 'čl. ~ meZt 

řijetím zboží do prozatimn~ho opatr~vam a pr;jetI,m, ku. prepr.ave. Ne
~tačí o sobě ani předání nakladu draze, ,a11l pre~al1l ,naklad:'lho hstu; 
"eleznice musí převzíti to i ono, a to, kdyz ne soucasne, aspon ~ tak?ve 
z uHI'slosti že j' est možno porovnati zásilku s obsahem nákladl1lhO lIstu so , , v ,,, d' , 
a na jeho základě ji převzíti. Kdt n.astane tato !,lO:n?st v pnp~ e" ze 

'klad a nákladní list od'evzda]l zelezmcl v ruzny cas a na rnznych se na ( , vr d. N ,r v· 

'stech lze posouditi jenom podle okolnostI pnpa u. a znamel1l pn-
I~:í zb~ží ku přepravě jest dráha povinna vytisknouti na ná~~adní list 
Ihned po úplném dodání zbOŽÍ a na žádost odesIiate~e v jeho. pntomnostI 
denní razítko výpravny. Zájem odesílatele, by drah~ ,sp1l1l1a"tuto ,Po
vinnost, jest v mezinárodní železniční dop:~vě v.~h~anen v.dalsltl: pred~ 
pisem čl. 8 M. Ú. Ž., že dráha musí potvrdItI. prljetl ZbO:l ku .prepr~ve 
a čas, kdy se to stalo, stejným způsobem take n: du~hkatu ~laklad~lho 
listu, jenž zůstane v rukou strany. V souzeném pripade byl nakladm l~~: 
orazítkován výpravnou podací stanice Hambmg-Sud teprve dne 1:. zan 
1924, kdežto vůz byl vyloupen již v ~od před tím: tedy. podle na!,lad
ního listu již před ujednáním nákladm s~,louvy. r:'akla~l1l h~t,)enz Jest 
podle čl. 8 M. Ž. Ú. důka:;m o, nákl~d!,l sml.ouve I. o case je~hO~jed
nání svědčí v souzeném pnpade protI zalobml11u naroku. Ponevadz vy
tisk~utí denního razítka výpravny na nákladním listu není hmotněprávní 
podmínkou ujednání náklad~ís!1110u~y, nýbrž jenom )ejím důkazem, ne~ 
muže býti straně upřeno pravo dokazatI jeho nespravnost. ,K plOvedem 
tohoto důkazu, o nějž se žalující strana pOkUSIla, bylo by treba,. bJ tv;
dila a dokázala skutkové okolnosti, z níchž by bylo lze usuzovalI, ze vuz 
s nákladním listem byly ku přepravě přijaty již pře;! krádeží, tedy n~J: 
později dne 10. září 1924 20 hodin, kdy vuz byl prevezen ze skladls!e 
Hamburg-Amerika Linie na kolej č. 28 nádraží Hamburg-Sud. Skutec
nosti, jež žalující strana přednesla a ve sporu byly zjištěny, nepří?~u
štějí takového závěm. Bylo "ice zjištěno, že vůz byl převzat hdml ze
leznÍCe již ve skladišti, ale převzetí to nestalo se za účelem přepravy na
vržené v nákladním listu, nýbrž za úč,elem převezení na nádraŽÍ, kde se 
teprve podle smluv mezí německými dráhamí a soukromými držiteli pří
stavních skladišť děje předání nákladů za účelem další železniční pře
pravy. Bylo sice dále zjištěno, že nákladní list byl odesílací stanici Ham
burg-Siid odevzdán již mezi 17. a 18. hoclinou 10. září 1924, ale nebylo 
ani tvrzeno, tím méně prokázáno, že byla souvislost mezi tímto převze
tím nákladního listu a převezením vozu ze skladiště na nádraží. Nebylo 
zjištěno, že dráha dala vůz převéztí na nádraží proto, že jí byl odevzdán 
nákladní list, ani že svými lidmi převzala vllz již ve skladišti na základě 
nákladního listu, takže by k ujednání nákladní smlouvy bylo doslač:oval0 
již jenom přemístění vozu na nádražní kolej. Nebylo zjištěno, že vozy 
přepravené ze skladiště na nádraží po úředních hodinách, totiž po 19. 
hodině, byly nádražní výpravnou v případě, že jí byly již před tím ode
vzdány také nákladní listy, pravidelně přejímány ku přepravě ještě týž 
den, což se mohlo clíti buď na základě úmluvy, učiněné jednou pro vždy, 
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nebo vyvinuvších se zvyklostí. Naopak nutno ze skutečnosti, že nákladní 
list byl bez námitky se strany Hamburg-Amcrika Linie jako podatele zá
silky orazítkován výpravnou teprve následujícího dne, souditi na zvyk
lost, že se zásilky převezené na nádraží po úředních hodinách, drahou 
ku přepravě podle nákladního Jistu přijímají teprve druhý delL Správ
nost data ll. září 1924 otištěného na nákladním listu jako dne ujednání 
nákladní smlouvy nebyla skutkovými zjištěními nižších soudů, jimž není 
vytýkána ani nesprávnost ani neúplnost, vyvrácena" S úspěchem minul 
se i pokus dovolatelky nahraditi nedostatek potřebného protidůkazu ná
mitkami právními. Vůbec bez povšimnutí musí zůstati vývody, že by 
~~lo proti z~sadě "ct.i a vírl a ?obrým n:ravů~, kdyby dráha byla spro
stena ruče111 za zasJlku, lIZ mela ve svem vyhradném držení a opatro
vání, neboť v tomto sporu, zahájeném proti československé železnici 
nejde, jak bylo již dolíčeno, o ručení dráhy vůbec, nýbrž jenom o jej; 
ručení z nákladní smlouvy. Posudek znalce, jehož se žalobkyně dovo
lává, vyboč~uje, pokud dospívá k jinému právnímu' závěm, než došly nižší 
sou,~y, z ~ezí z~ko!,em mu položených. Právní posouzení sporu ne pří
sluS! znalcum, nybrz soudu. Ukolem znalce bylo jenom udati a vysvětliti 
předpisy a zvyklosti o předávání zásilek z pobřežního skladiště Ham
burg-Amerika Linie k další železniční přepravě, ale právě v této příčině 
neudal znalec nic, co by jeho právní názor dostatečně ospravedlňovalo. 
Přisvědčiti dlužno dovolatelce, že úmluva dráhy se správou Hamburg
Amerika Linie, že dráha bude ručiti za její zásilky teprve od jejich zařa
děni do vlaku, příčí se čl. 30 M. Ž. Ú. a nezavazuje proto žalující stranu 
(čl. 4 M. Ž. Ú.), ale tím neni pro žalobní nárok nic získáno, neboť není 
tím prokázáno, že se nákladní smlouva stala již 10. září. Otázka, zda ná
kladní smlouva mohla býti platně učiněna jenom v úředních hodinách 
nemůže býti pro nedostatek zjištění o předpisech a o smlouvách platných 
pro podávání nákladú Hamburg-Amerika Linií k železniční dopravě bez
pečně řešena. Podle přípisu ředitelství říšských drah v Altoně z 28. 
května 1925 platí zvláštní tarifní ustanovení o železničním nákladním 
provozu v Hamburku a smlouvy s jednotlivými držiteli pobřežních skla
dišť, jež nebyl~" zjiš.ť~vány. ,Pro rozh,odnu!í sporu nemá tato otázka ví'
znamu, ano se zalullcl strane nepodanlo vubec prokázati, že se ujednání 
nákladní smlouvy již dne 10. září 1924, ať v úředních hodinách neb po 
nich, vůbec stalo. 

čís. 7708. 

železruični dopravni řád. 

Ujedná-li úředník dráhy se stranou úst n ě zvláštní způsob aviso
vání, není to pro dráhu závazným. 

Vxd!lla-Ii ~ráha čerstvé ovoce stra~ě. opozděně, ručí za škodu, při
pa~aJlcl na z,kazu ovo~e PO,dobu opozdem. Pro určení podílu p,latí § 1304 
obc. zák. Dukazem, ze zkaza ovoce byla dokonána již při dojití ovoce 
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do konečné stanice, jest povinna dráha. Ustanovení § 86 (3) žel. dopr. ř. 
platí také, když zavinění dráhy nebylo příčinou celé škody. 

(Rozh. ze dne 20. ledna 1928, Rv II 213/27.) 
\ . 

Dne 7. 'července 1925 byl odeslán ze stanice T. na Slovensku vagon 
. třešní žalobkyni do Moravské Ostravy, kam došel dne 8. července 1925 

dopoledne. Třešně byly vydány žalobkyni teprve dne 9. července 1925, 
ač žádala za jich vydání již dne 8. července 1925 odpoledne, a to úplně 
zkažené. Pro c e sní s o udp r v é s tol i c e žalobu o odškodnění 
zamítl. D ů vod y: žalovaná &trana odmítá ručení za škodu z dilvodů 
§ 86 čís. 3 a 4 žel. ~opr. ř. Po.kl1d se týče d~vod? § 86 čís. 3 že~; do~r. ř. 
nejsou ovšem splneny podmmky, za mchz draha v tomto pnpade za 
škodu neručí, neboť podle posudku znalce byla dráha sama povinna zbOŽÍ 
do va"onú klásti a, dával-li koše s třešněmi do vagonu odesílatel, jak 
sdělil dopravní úřad v T., mohl tak učiniti jen pod dozorem a pod zod
povědností dráhy. Na ustan?vení § ~~ čís .. 3 žel. d~pr. ř; nemůže se,!edy 
dráha odvolávati. Právem vsak octmlta draha ručel11 z duvodu § 86 CIS. 4 
žel. dopr. ř., podle něhož Ll zboží, jež podle své zvláštní přirozené po
vahy vydáno jest zvláštnímu nebezpečí zkázy neruč; za škod~, jež ~ to
hoto nebezpečí 1110hla vzejíti. Podle odst. (2) § 86 žel. dopr. r. plal! do
mněnka, že škoda z tohoto nebezpečí vzešla, mohla-li vůbec z něho vze
jiti. Nepochybno a žalobky,!í také uznáno jest, že čerstvé třešně jsou zbo
žím podléhajícím zvláštnímu nebezpeč'í zkázy podle své přirozené po
vahy, pročež zde platí shora uvedená domněnka. Podle výpovědí svědků 
jest prokázáno, že třešně, o něž se zde jedná, natrhány byly třetího a 
čtvrtého července a že odvezeny byly na stanici T. již dne 4. července 
1925, podle nákladního" listu však odevzdány byly dráze k dopravě až 
7. července a došly do stanice Mor. Ostravy až 8. července 1925. Jest 
tedy snadno možno, že třešně došly již do stanice Mor. Ostravy zkažené, 
třebaže při balení do košil byly ještě v dobrém stavu. Podle odst. (3) 
§ 86 žel. dopr. ř. nemohla by se dráha odvolávati na osvobození od ru
čebního závazku, kdyby škoda byla způsobena jejím zaviněním. Břímě 
prilvodní v'té příčině přináleží žalobkyni. žalobkyně pokusila se doká
zati zavině:ní dráhy, avšak důkaz ten se jí nezdařil. Nelze spatřovati za
vinění dráhy ani ve způsobu"avisování, poněvadž podle § 79 žel. dopr. ř. 
jest ponecháno dráze na VlIli, jakým způsobem má příjemce zpraviti o 
příchodu zbOŽÍ, nebylo-Ii mezi dráhou a příjemcem nic jiného ujednáno. 
Ujednání takové tvrzeno nebylo a proto nerozhoduje ani v jiných přípa
dech snad zachovávaný zvyk. Zavinění dráby nelze spatřovati V tom, že 
zboží ihned po příchodu nevyložila z vagonu do skladiště ani v tom, že 
vagon nechala státi na slunci, neboť podle znaleckého posudku zacho
vala se dráha podle platných předpislr v tom ohledu. Nelze dále spatřo
vati zavinění dráhy v tom, že třešně kladla do vagonu krytého, nepro
dyšně uzavřeného, neboť podle posudku znalce nelze třešně jinak klásti, 
než do krytých vagonů a není předpisu, že se dráha musí postarati o ná
ležité větrání vagonů. Jinak má se však věc, pokud žalobkyně vytýká 
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dráze, že nevydala zboží jakmile se žalobkyně (její opravnění zástupci) 
hlásili o vydání zboží. V tom směru má soud podle vý'povědí svědků Š-a 
a Ch-a za prokázáno, že již 8. července asi o Y217. hodině oba tito svědci 
přijeli na dráhu a žádali vydání třešní, že jim však skLadník řekl, že 
třešně pro žalobkyni nedošly, "čkoliv ve skutebosti již od 9 hodin ráno 
zde byly, dále že Š. na druhý den kolem ll. hodiny nákladní list vyplatil 
2, vykázav se jím, žádal opět o vydání třešní) načež mu skladník řekl,_ že 
třešně odvezl Již ráno jistý V,., že už t"m žádné nejsou, že se totéž opa
kovalo když Š. asi za Y2 hodiny opět pro třešně přijel, a že konečně i od
poledne, když Š. spolu se žalobkyni zase pro třešně přijel, skladník opět 
tvrdil, že žádných třešni tu není, a že se jen náhodou na to přišlo že 
třešně zde jsou. načež byly žalobkyni vydány v 15 hod. 30 minllt (dne 
9; ~e;vence 1925). Tím, ~e. dráha opětně odepřela bezdůvodně vydání 
tres111: dOp:;stl~a se 3'avmem a ,byl~ podle znaleckého posudku povinna 
vl.datl ZbOZl Jlz,.kdyz s. a ma~zel zalobkyně dne 8. července odpoledne 
pnJeh pro ZbOZl bez vyplacem nákladního listu a bez ohledu na to, ve 
které denní době zboží došlo, jelikož žalobkyně měla povolený úvěr do 
3.000 Kč. V tomto jediném směru jest spatřovati zavinění dráhy, jest 
však otázkou, zda byla tímto zaviněním dráhy způsobena škoda na třeš
ních, jak ji žalovaná strana sama připouští; zda jest příčinná souvislost 
!!,ezi zkázou třešní a neodllvodněným zdržením jich vydání v době od 8. 
cerv~nce 16ť2 hod:, kdl o vydání po prvé bylo žádáno, až do doby skUr 
tečneho vydam, t. J. 9. cervence 15Y2 hod. Jedná se tu o dobu celkem asi 
23 hodin a bylo by povinností žalobkyně, by prokázala, že právě v té 
době nastala zkáza třešní. Důkaz ten musel by býti proveden přesně a 
nestačí pouhá, byť by sebe větší pravděpodobnost. Avšak dúkaz ten ža
íobkyně neprovedla, nestačíť k tomu, že třešně byly baleny v dobrém 
stavu, jak dosvěclčili svědci, neboť balení to se stalo, jak již nahoře bylo 
uvedeno dne 3. a 4. července, třešně byly dráze k dopravě předány te
prve 7. č;r~e~c; a, došly d.? Mor. Ostravy ~ž 8. červe;lce. Uplynula tedy 
o~ ba~en.l tr~s111 az do 8. cervence" ~o~a .. ~ekolika dnu, zejména pak dle 
vypo~edl ,~vedka Petra M-a byly tresne JlZ v sobotu 4. července t,tloženy 
na nadraZl v T. do vagonu, dmhou však k dopravě převzaty až 7. čer
vence, takže se snadno již v těchto třech dnech, kdy dráha ještě vůbec 
nve~ře,v~a~a, ručení, I?ohly zkazit!. Ani jinak žalobkyně neprokázala, že 
t:esne J~st; v dobr~m stavu dosly do Mor. Ostravy a že jen zdržením 
Jlch,~ydanl nastala. s~oda., Třeba~e!edy doráha zavinila opozděné vydání 
ZbOZl, nebyl? prokazano, ze prave trm zpusobena byla škoda, a nezdařil 
se tedy protrdukaz pratr domněnce § 86 (2) žel. dopr. ř. Z toho důvodu 
právem odmí:á drá~a, ~áhradu š~ody .z důvodu § 86 čís. 4 žel. dopr. ř. 
a bylo proto zal?bnl zoadost. zamltnoutr. O d vol a: c í s o u d napadený 
:?z~ud:k potvr~ll. p, u ,vod ~: Názor žalobkyně, že zavinění dráhy spo
Clva Jlz v tom, ze t~esne, ktere byly 3. a4. července naloženy do vagonu, 
pfev~ala tepr;; 7. ce.rvence ~ dopra~ě, jest lichým. Dráha neměla povin
n~s:l, by zboz:, k~ere bylo sIce nalozeno do vagonu, avšak nebylo od ní 
Jeste k doprave prevzato, hned odeslala nebo nepřevzala. Podle § 61 žel. 
dOpL ř. jest nákladní smlouva sjednána, jakmile výpravna přijala k pře-
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prav~ zbož~ a nákladní list, c~ž se .potvrdí vytištěnim razítka výpravny 
. na nakladn1111 hste. To se vsak podle nenapadeného zjištění prvního 
soudu stalo teprve 7. července, což vysvítá i z potvrzení na nákladním 
listě. Tím padá též správnost názoru odvolatelčina, že dráha převzala rUr 
čení, jakmile zboží bylo naloženo. Také ustanovení § 79 žel. dopr. ř. po
užil první soud správně. Ustanovuje se tam totiž výslovně, že na písemný 
návrh příj emce múže s ním výpravna ujednati zvláštní způsob podávání 
zpráv. Z toho plyne, že zvyklost aneb ujednání mlčky učiněné nedosta
čují. První soud v drlvodech zjišťuje, že ujednání takóvé nebylo tvrzeno, 

. a proti tomu odvolatelka ani nebrojí, připouštějíc sama, že nemuže pro-
kázati, že se ujednání takové stalo výslovně, že však jest nutno toto l1jed
nání předpokládati. Takovýto předpoklad však jest bez významu, když 
nebyl prokázán, poněvadž jinak jest jen pouhou domněnkou. Ostatně 
otázka tato neměla významu, když první soud z jiného důvodu opozděné 
vydání zboží uznal za zavinění dráhy. Zavinění dráhy z důvodu, že byl 
vagon neprodyšně uzavřen, vyloučil první soud na základě posudku zna
leckého, který odvolatelka ani nenapadá. Tím také padá její výtka, že 
dráha nedbala obvyklé opatrnosti. Poněvadž odvolatelka v jiném směm 
právní názor prvního soudu nenapadá, není uplatňovaný duvodnespráv
něho právního posouzení opodstatněn. 

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

D ů vo dy: 

. . Bezdůvodným jest dovolání, pokud brojí proti výkladu, jehož se do
stalo nižšími soudy § 79 žel. dopr. ř. Vzhledem k doslovu tohoto před
pisu jest třeba vždy písemného návrhu strany, by dráha byla povinna. 
uvědomovati ji o došlých zásilkách poslem nebo telegraficky. Jinak má 
dráha právo volby 11 může adresáta uvědomiti poštou. Ani zvyklost ani 
ujednání pouze ústní 'nejsou pro dráhu· závazné. Kdyby úředník dráhy 
:tje~nal jen?m ú~tně z;,láštní z~ůsob avisování, nebylo by jeho prohlá
S~~lp;O d~ah~, ~avaznym, nebol fO'zsah plné moci úředníkovy jest v této 
pnčme Urcen zakonem. Ostatně pozbyla otázka, zda směla V souzeném 
případě dráha uvědomiti žalobkyni o zásilce postou, významu pro roz
hodn~tí ,s~o~u" ano byl~ ~'ynéh.? dúvodu uznáno, že dráha byla povinna 
vydatr tresne zalobkYl11 JlZ 8. cervence v 16Y2 hod., tedy před dojitím 
aVIsa; Za to nelze dovolání upříti oprávnění, pokud napadá rozsudek od
volaclho soudu' z důvodu, že nepřipustil důkaz znalcem. První soud 
~znal, že se dráha dOp'l~sti~a zaviněl1í" nevydavši žalohkyni třešně již 8. 
cerv;nc~ v 16Y2 ho~., "o:brz teprve 9. cervence v 15~2 hoá., přes to však 
zaI?l!1 zalob~l, ponev,adz .. ~al~bkyně .nep:okázala, že se třešně zkazily 
pl~ve v dobeč k~y mely )~Z by:! vydany zalohkyni, ale zltstaly ležeti na 
draze v uzavrenem a nevetranem voze. Přehlédl, že právě o této okol
nos,tl byl žalobkyní nabídnut důkaz znalci z oboru obchodování ovocem, 
Jel:z neby~pro,v~den. N~zorr: o~v?l:cího soudu, že znalecký dtlkaz nebyl 
pravem pnpusten, ponevadz tresne nebyly ohledány soudl1ím znalcem 
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hned při vydá?í dne 9. července, svě~ky byl zjištěn sice jejich stav pti 
trham a balem dne 3. července a 4. cervence mkoliv však při předá ' 
k doprav~ dne :' červenc:, .a ~e proto nelze oč~kávati, že by znalec mo~l 
spolehhve udatI, zda se tresne zkazIly teprve na nádraží ostravském ne
lze pfisvědčiti. Nepochybno jest, že rozklad třešní, i když snad pOč~1 již 
z~ pr:p"ravy, pokra~oval v době, když ležely již na nádraží v Mor. Ostra
ve, Pncmnou souvIslost mezi škodou žalobkyně, vzniklou tím že třešně 
byly při vydání k požívání nezpůsobilé, by bylo lze vyloučiti proto je
nom tehdy, kdyby bylo prokázáno, že rozklad třešní pokročil již před 
tím, než žalobky~ě po 'prvé žádala o jich vydání, tedy před 8. čúvencem 
16Y2 hod., tak, ze se JIŽ tehdy nedaly ani částečně upotřeb':i. Tvrditi a 
dOká:at,i to, bylo věSí ?ráhy. Zjištěno to dosud nebylo, proto musí býti 
~avmem drahy pokladano za příčinu škody. Že tato příčinná souvislost 
Jest, pr~,~?ěpodobn~)el1~m část~čnou, že. totiž ke zkáze třešní přispěly 
take p,ncmr,. z~ nez dra~a, n.crr.1 zodpovednou, totiž přirozená povaha 
čerstv~ch }r:s~1 a. opozdene JejIch odevzdání k přepravě, pro které se 
st~!o, ze tresn,; dosly do Ostravy již č:ástcčně zkažené, nemůže býti pře
kaz~qu, by d!'~~~ nebyl.a .o~sou:zena ~ n"hradě oné části škody, jež při
pada .na .vrub J:JI~lO zaV1l1em. Zakonna domněnka druhého odstavce § 86 
z. d. f., ze .~dyz s.koda m?hla p,o?le okolností vzniknouti přirozenou po
v~hou. zb?Zl, vznrkla z teto pnčmy, platí podle třetlho odstavce téhož 
predp;su Jen?n: po~ud, pokud š~?da nevznikla zaviněním dráhy. To platí 
I kdyz ~a;'l~enr drahy nebylo pncmou celé škody. K posouzen.í, v jakém 
stavu tre~ne p.odle dne a ~tavu .svého trhání, balení a naložení došly do 
Ostravy, Jest treba odborny.ch vedomostí a zkušeností, proto nutIlO o tom 
vysle.chno~tr znalce. r:'a n:~ ?ude, by. podle zjištěných okolnosti po
~oudll .a .~.d~l, zda zkaza. tresm dne 8. cervence v 16Y2 hod. teprve za
ca!a, .Čl JIZ Je;,om p~~racovala,či byla již dokonána, dále by udal po
mer skody pnp~daJlcI na dobu dřívější a následující. Nebude-li moci 
udaÍ! tento pomer, bude ,na soudu, by použil pravidla § 1304 obl:. zák. 

čís. 7709. 

Strážnl přídavek, přiznaný zákonem ze dne 13, července 1922 čls. 
~~O ~b. z. a n .• ~~enům sboru stráže bezpečnosti zřízell!)Ím li státních 
~adů, ne?yl ro~.sll'en na strážníky v obecních službách a mohlo by se 
JIm. ta~oveho pnctavku dostati jen platným usnesením přish1Šné samo_o 
spravne korporace. Nárok na strážni p·řídavek nemůže Obecní strážník 
vyvozovatl z toho, že mu bylo usnesením obecního zastupitelstva z roku 
1920 přiznáno slUžné podle zákona ze dne 7. října 1919, čís. 541 sb. z. 
a n. Na tom nebylo nic změněno ustanovením § 148 (2) platového zá .. 
kona ze dne 24. června 1926, čís. 103 sb, z. a n. 

(Rozh. ze dne 20. ledna 1928, Rv II 736/27.) 
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žalobce, obecní strážník, domáhal se na žalované obci H. placení 
strážního přídavku. Pro c e sní s o udp r v é s tol i c e uznal po
'dle žaloby, o d vol a c í s o u d žalobu zamítl. 

N e j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

Ustanovením § 3 zákona ze dne 13. července 1922, I:ís. 230 sb. z. 
a n. bvl přiznán členům sborů stráže bezpečnosti u státních úřadů zří
zeným' kromě požitků příslušejících státním zaměstnancům stejné sku
piny ještě zvláštní přídavek strážní, započítatelní' do pensijní základny, 
který byl vládním nařízením ze dne 5. října 1922, čis. 295 sh. z. a n. 
(§ 56) vyměřen členům sboru uniformované stráže bezpečnosti ročně 
1.800 Kč. Tento strážní přídavek nebyl však ani tímto zákonem ani PQ
zdějšími zákonnými předpisy rozšířen na strážníky v obecních službách 
a mohlo se jim tohoto přídavku dostati jen platným usnesením příslušné 
samosprávné korporace. žalobce odvozuje nárok na strážní přídavek 
z doslovu služebního dekretu ze dne 22. června 1920, avšak neprávem. 
Byloť tímto dekretem přiznáno žalobci usnesením městského zastupitel
stva v H. služné podle zákona ze dne 7. října 1919, čís. 541 sb. z. a n., 
upravujícího slu.žební požitky státních zaměstnanců, v němž však nebyl 
strážní přídavek ustanoven. V té době nebyly ještě služební poměry 
členů sboru státní stráže bezpečnosti vúbec zákonně upraveny a stalo se 
tak teprve zvláštnim zákonem čís. 230 z roku 1922, poněvadž služební 
pragmatiky platné pro státní zaměstnance nebylo lze bezvýhradně po
užíti na státní stráž bezpečnosti pro její zvláštní organisaci a povahu 
služebních výkonů (srv. zprávu výboru sociálně-politického posl. sněm. 
tisk. 3752 z roku 1922 a zprávu ústavně-právního, sociálně-politického 
a rozpočtového výboru senátu tisk. 1442 z roku 1922). Z důvodové 
zprávy k vládnímu návrhu zákona (tisk. 3723 posl. sněm. z roku 1922) 
lze seznati, že strážní přídavek byl členům státní stráže bezpečnosti při
znán za to, že dřive 'se jim dostávalo t. zv. paušalovaného stravného, 
jež bylo opatřením pouze provisorním. Byl tedy tento příplatek na pau
šalovaném stravném poskytován výhradně jen členům státní stráže bez
pečnosti 'kromě požitků, plynoucích ze zákona ze dne 7. října 1919 
čís. 541 sb. z. a n. a to vzhledem ku zvláštní povaze a obtížnosti služby 
státní stráže bezpečnosti. Byl-li však žalobce usnesením zastupitelstva 
žalované obce ze dne 13. června 1920 zařaděn do kategorie zřízenců 
podle zákona čís. 541 z roku 1919 a podle něho byly mu služební po
žitky upraveny a v dekretu ze dne 22. června 1920 bylo mu jen zaru
čeno, že i v budoucnosti se mu upraví platové poměry podle státních 
zaměstnanců, neplyne ani z usnesení ani z doslovu dekretu nikterak jeho 
právní nárok na mimořádný příplatek, jejž v té době měla státní stráž 
hezpečllOsti, když takový přídavek nebyl mu zvláště vůlí městského za
stupitelstva přiznán, a mylným jest názor dovolatelův, žecplý již v de
kretu ze dne 23. července 1920 byl založen též jeho nárok na tento 
zcela zvláštní přídavek tim, že byl zařaděn do kategorie státních za-
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městnancl!. Také prvý soud mylně usuzuje ze žalobcova dekretu že 
byla mu jím zajištěná při služebních požitcích úplná rovnost se sÚtní 
stráží bezpečnosti, a dovolává se neprávem pro svůj názor ustanovení 
§ 148 platového zákona ze dne 24. června 1926, čÍs. 103 sb. z. a n. 
Us~anovenÍm § 148 druhý od,stave~, platového zákona byly sice pone
ch~~y v pla!nos;1 t. zv. straz,111 pnq,avky, ale jen příslušníkům státní 
straze bezpecnoscl po;Jle vl~d111ho nanze111 ze dne 5. října 1922, čÍs. 295 
sb. ,z. ~ n., nebyla vsak vyhoda tato rozšířena též na strážníky samo
spravnych korporací. 
. Nesejde na t0111, jaké služební úkony žalobce koná žalované obci a 
jsou:lr rovnocenné s výkony státní stráže bezpečnosti nebo četnictva 
ponevadž .. ze zá,k~na Č'í~. 23°1.1922 neplyne jeho nárok na strážní přÍ~ 
dave~, jejZ ;naj1 cl~nove státm stráže bezpečnosti, a žalobce nepwká
zal,. ze I~U ,,;alovana obec takový zvláštní přídavek přiznala, neboť jen 
p~ojevena vule samosprávné korporace mohla by založiti jeho právní 
narok na požadovaný strážní přídavek, tato vůle však ani z doslovu 
dekretu nevyplývá. 

čís. 7710. 

Novela o právu manželském (zákon ze dne 22. května 1919, čís. 320 
sb. z. a o.). 

Sou~las s o ~ozlrn:o.u. pro nepřekonatelný odpor jest neodvolatelný. 
M~zel m,uze udehh souhlas k rozluce pm nepřekonatelný odpor pod 

pOdmmk?U! ze bu?e ro~uk? vY,slove?« jen z viny druhého manžela. 
J?a1-h zalova!l~ manze! )as?e ~ jevo, že si rozluky pro nepřekona

te~,!~ odpor !lepreje, nemuze-h byh vyslovena ze samojediné vioy ža
IUjt~tho manzela, lze rozluku vysloviti pouze tehdy,shledána-Ii vina na 
?eprekonatelném odporu výlučně na straně žalujíclho manžela nikoliv 
t, tehdy, !1,eshledána-li .vina vna žá~étn z manželů anebo byl-Ú nepře
konate!nym odporem vmen zalovany manžel sám neb aspoň měl na něm 
spoluvmu. 

(Rozh. ze dne 21. ledna 1928, R I 4/28.) 

Žalobu manžela o rozluku manželství z dŮVOdu hlubok 'h t 
manželstv' v k tl' 'r e o rozvra II 

. I a ~epre ona e neho odporu pro c e sní s o udp r v é 
s to I I : e za~1HtI. O d vola c í s o u d zrušil napadený rozsudek a 
vrat~1 vee prvemu soudu, by, vyčkaje pravomoci, řízení doplnil a vynesl 
novy rozsudek. 

N e j vy Š š í s ,o u d nevyhověl rekursu. 

D ů vod y: 

žalobce
v 

domáhal se I'Ozluky z důvodu rozvratu a nepřekonatelnéh 
O?P;lIU, avsak ze sa~lojedíné viny strany žalované. Žalovaná ři 'ed~ 
nal11 dne 6. prosmce j 926 prohlásila, »že se připojuje sice k žá~ostl za 
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" ",I l<u av~ak že žádá rozluku ze samo]"ediného zavinění žalobcova«, 
'o" u , v - 927 'd ' lozdějšÍm přípravném spise při roku dne 2~. dubna 1 pre nesener:r 
v lk vyjádřila se tak, že opakuje

o 

.svůj i1ávrh na zamítnutí žaloby, a p!~ 
;okU tom dodala, že »souhlas SVUj ,s ~ozlukou, dne 6. pr?~1I1~e 1921? ude 
lený na dále v platnosti neponech~va, protoze S,I t,:hdaz dusled~u p;o
hlášení toho nebyla vědoma«. Prvy sou~ce zamltl zalobu, protoze vma 
na rozvratu nestihá žalovanou, nýbrž zalobce, a protoze, pokud jd~ 
o nepřekonatelný odpor, žalovaná nedala k rozluce souhlasu .. Odvolacl 
soud v důvodech svého rozhodnutí potvrdIl rozsudek, pokud J de o roz
vrat, takže, poněvadž žalobce stížností na ro;hodnuti }O' nepoda~, tento 
důvod rozluky již jest vyřízen, a zbývá jen duvod n,;prek~~atelneho ~d
poru, ohledně něhož však odvolací soud jest toho, nazoru, z".byl prvym 
soudcem nesprávně vyřízen, ne!,,?!' prý s.ouhl~s zal,:vana pn rOk,u dne 
6. prosince 1926 udělila a nemllze ho braÍ! Jlz nazpet, dluzno pry te,dy 
tento důvod rozluky projednati, pročež rozsudek prvého soudce, zr~sll. 
Stižnost žalované hájí odvolatelnost souhlasu a poukazute ~a nov,e

v 
pred: 

ložený dopis zástupce žalobcova z 18. května 1927, v nemz. s:, !yz, al11Z 
by, jak tam praví, předbíhal stanovisku svému ve spom, Jeste Jednou 
táže zda žalovaná byla by svolna připojiti se k žalobcově žádosÍl o ro~
luku', pokud se týče, jaké podmínky pro to připojení klad~ -:-o~ dovozu)e 
z toho stížnost že sám odpůrce odvo,latelnost uznal. Nejvyssl soud pn
svědčuje sice I;ázoru, že zákonem (§ 13 písm. i) rozl. zák.) vyžadovaný 
souhlas s rozlukou pro nepřekonatelný odpor, byl-Ii jednou udělen, jest 
neodvolatelným, pokud se týč:e, že jednostranné o?v?lán~.ie~t bez pr~v-; 
ního účinku, protože není to jen úkonem procesualmm, Jlmz Je doznam 
skutečnosti, jež ovšem odvolati lze (§ 266 c. ř. s.), nýbrž jest tO' práv
ním prohlášením, jež jest podmínkou odpůrcova nároku na rozluku, tedy 
jednou z konstitutivních jeho předpokladů, tudíž prohlášením materielně- . 
právním, které pohlašujícího váže a nemůže býti jednostranně odvo
láno, leda jen podle § 876 obč. zák. pro vadnost vůle zvrženo. Avšak 
souhlas žalované nebyl tak bezpodmínečným a tudíž tak neomezeným, 
jak jej odvolací soud pojímá. Prohlásila-li totiž žalQvaná, že se sice 
připojuje ik ža,lobcově žádosti o rozluku, avšak žádá rozluku ze samo
jediného žalobcova zavinění, je to prohlášení tak široké, že se vztahuje 
na oba žalobcem uplatňované důvody rozluky, jak na důvod rozvratu, 
tak na důvod nepřekonatelného odporu, jest však s druhé strany súženo 
podmínkou, že rozluka smí býti vyslovena jen z viny žalobcovy, jinak 
že se souhlas neuděluje. Že uznání samovíny žalobcovy má býti pod
mínkou souhlasu, o tom vzhledem k doslovu prohlášení a k povaze věci, 
zvláště k právnímu postavení žalované, jež jen v tom případě bude míti 
právo na »odškodnění" podle § 1266 obč. zák., 1. j. na výživné, bude-Ii 
proti manželi státi jako nevinná proti vinnému, nemůže býti pochybnosti. 
Ale, nemůže-Ii žalovaná k souhlasu býti nucena, nýbrž ho musí uděliti 
dob"ovolně, má-Ii platití, nemůže býti také její souhlas, ať byl jakkoli 
omezen, žádným způsobem rozšiřován, meze, které si sám položil, býti 
překročovány nebo rušeny a podmínky nedbá11O. Otázkou by mohlo 
býti jen, zdali souhlas udělený podmínečně vůbec může přicházeti 

5' 
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v úvahu a nemá-li spiše na věc naZlrano býti tak, jako by vůbec dán 
nebyl. Tak by tomu skutečně bylo v případě, kdyby podmínka podle 
předmětu svého nepatřila k eventuálním otázkám sporu o rozluku, na 
př. souhlas byl 'Činěn odvislým od zaplacení jisté peněžité sumy nebo 
poskytnutí jiného majetkového předmětu, tedy o věci, o níž soud ve 
sporu O rozluku nemůže rozhodovati. Zde však jde o otázku viny na 
rozluce, tedy o otázku, kterou soud rozlukový vždy musí zkoumati do
konce z úřední povinnosti, a proto toto omezení souhlasu manž~lčina 
sluší pokládati za přípustné tak, že sice souhlas sám nicotným a bez
předmětným nečiní, že však připojená mu podmínka musí dojíti splnění, 
má-Ii býti účinným. K lepšímu pochopení tohoto stanoviska třeba uvésti 
toto: Rozluka není dána do vůle stran, strany nemohou se o rozluce 
platně usnésti, dohodnouti nebo smířiti, nemá místa ani uznání nároku 
na rozluku (důvodu rozluky) ani doznání skutečností jako důvod roz
luky uplatňovaných, ani přísaha, ani výpověď stran k vůli důkazu ani 
zmeškání, nýbrž důvod rozluky musí býti objektivně prokázán a proto 
řizení je t. zv. vyšetřovací, čímž právní poměr manželský z disposice 
stran vyňat jest potud, pokud jde o jeho zrušenÍ. Jinak však, pokud jde 
o jeho zachování: tu nejen všecky důvody pro zachování manželství 
svědčící mohou býti doznány neb uznány, na př. tvrzené odpuštění nebo 
pro1:,lče~~ d0V?du rozluky, nýbrž je přípustným i výslech stran, po pří
pade 1 prrsezny. Pokud Jde tedy O zachování manželství, disposice stran 
Jest neomezena, m.a~žel, jenž má důvod k rozluce, nemusí jej uplatňo
vatr, nebo, podal-Ir zalobu, může ji vzíti zpět, může ji omeziti Iibo,volně 
na ten neb onen důvod a důsledně může i ten který důvod omeziti na 
tu kt:~ou s~~tečnost, a všecky jiné skutečnosti jej rovněž zakládající 
VylOUC1tl. Muze1edy zalobu o rozluku omeziti také na tu kterou určitou 
vinu druhé strany, nebo vůbec jen na případ zavinění druhé strany, takže, 
kdyby rozluku jen ze zavinění této druhé strany vysloviti možno nebylo, 
nelze Jl vl1bec vysloviti. Má-Ii ovšem i tato druhá strana důvod k roz
luc.e,. může-Ii i ona žalobci dokázati vinu s jeho strany, nelze jí o'všem 
bramtI, by Jl neuplatnovala, ale, neučiní-Ii toho nemůže se k tomuto 
jejín;u 9ůvodu rozluky ~ř!hlížeti; neboť jen na »~vedené«, t. j. uplatňo
vane duvody rozluky muze soud podle § 10 říz. ve věcech manž. vzíti 
zřetel. Když zákon praví, že, vysloví-li se rozvod nebo rozluka musí' 
vždy i udáno býti, zda a která strana jest na rozvodu nebo rozluce' vinna 
představuje si věc patrně tak, že žaloba zní prostě na rozvod nebo roz~ 
luku a o ~!né,se ,vůbec v. petitu ne:miňuje,. ale"soud pak že, vyslovuje 
rozvod, pnpoJl vzdy I vyrok o vme, tak Jak 11 shledal. Ale praxe se 
vyvlllu;la poně,kud jinak, tak totiž, že žalobce v žalobě pravidelně žádá 
o rozvod neb o rozluku z viny strany žalov«né a podobně strana ža
lovanáv odpovědi na žalobu, pak-Ii ovšem i ona si rozvod nebo rozluku 
přeje. V takovém p~íI;,~dě n~chce pravidelně strana, jak se pak za sporu 
ukazuJe, davatr sve ~a~ost1 o rozluku smysl, že, nebude-Ii moci býti 
vyslov~na z~ samO!edl~e '::llly druhé ~tran~: že si ji vůbec nepřeje, raději 
~ manzels:vl. set;va, nyb;z pravfde1ne stoJl na rozluce i pro ten případ, 
ze se uzna 1 JeJl Spoluvllla nebo dokonce její samovina. Musí se tedy 
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k v Llém jednotlivém případě podle stavu věci peč,livě Zk~~li~lati, ja.~ý 
v . aZ

h 
taková žáciost chce míti J'e-li její doslov taktO neurc1ty. Pakhze 

dosa i , ,. • I" d" "dě 
• v k strana prohlásí zřetelně, že rozluku nezada, eC.Je tne .v pnpa , 
:sa a ni mŮže uznáno býti ze samojediné viny odpůrcovy, Je soud. na 
Z~t~obmezenou žádost vázán a nesmí ji překročiti, neboť Je to v z:'lmu 
tl. hování manželství. A totéž platí o souhlasu s rozlukou pro nepre~o
zac

t 
lny' odpor V souzeném připadě však nemůže býti pochyby, že za

na e· . " I k e I ná jasně zřetelně a bezpochybně dala na Jevo, ze Sl roz u y n -
o,va

e
, nemůž~-Ii býti vyslovena ze samojediné viny žalobcovy. M;-rSl, tedy 

~~~od nepřekonatelného odporu, který již jen ~bývá, býtr vy~e~rovan 
'en po stránce své jsoucnostr, zda tu takovy odpor skutecne Jest, 

n~lbrž i po stánce viny a může rozluka býti vyslovena jen tehdy, shle
'~~_Ii se vina na odporu tom výlučně na straně žalobco,::ě, ~i~oli tedy, 

hledá-Ii se na nikom vina (jalc při odporu prav1delne byva), nebo, 
~e~a_1i by na odporu vinna žalovaná samoje_diná neb asp,oň Spoluv11lna; 
llobci ovšem je volno od žaloby upustrtl. Zalovana totIz se sve stran} 
ž:lobu posud nepodala, nýbrž se pOllze k ž~dosti ža~o?cově o rozlu~u 

dl § 13 písm. i) rozl. zák. přrpoJlla (ovsem J"k receno, omezene), 
po e . " . . P dl t ho 
takže odpadne-Ii žádost žalobcova, odpadne 1 pnpol.enl. o e ~ 
bylo tedy ponechati v platnosti zrušovaCÍ ,v~ro~ od':,olaclho soudu, avsak 
směrnice pro další řízení jsou podstatne ]lne;, nez, dal odv?lacl soud: 
neboť rozluka nebude moci býti vyslo':,ena I kdyz se, neprekonatelny 
odpor zjistí, ale nezjistí se výlučná vina zalobcova na nem. 

čís. 7711. 

Pozemlmvá relomm. 
Dokud nebyly přidělené pozemky odevzdá~y přídělci ~o ~Iastnktví, 

nelze na jeho práva k nim vůbec vésti exekuCI bez svolenI Statniho po-

zemkového úřadu. 
Bylo-li příděle! uloženo obmezeni, že bez svolení Státn~ho po,;em

kového úřadu nezciz! a nezatíží přidělené pozemky, vztahuje se zakaz 
í na exekitční zabavení a vnucenou správu užívacího práva přídělcova 
k přiďěleným pozemkům. 

(Rozh. ze dne 21. ledna 1928, R I 11/28.) 

s o u cl p r v é s t o I i c e povolil exekuci zabavením užívacího práva 
příslušejícího dlužníku k pozemkúm, přiděleným mu Státním pozemk,~
vým úřadem podle zákona o přídělu půdy a dlužníku odevzdanym k UZ1-

vání a k držení a vnucenou správou zabaveného užívacího 'práva dluž
níkova k oně~ pozemkům. K rekursu Státního pozemkového úřadu 
rek u r sní s o tl d exekuční návrh zamítl. 

N e j vy Š š i s o u d nevyhověl dovolaCÍmu rekursu. 
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Důvody: 

Dokavad nebyly přidělené pozemky odevzdány přidělei do vlast
nictvÍ, nelze na jeho práva k ním vůbec vésti exekuci bez svolení Stát
ního pozemkového úřadu, protože jednak není ještě jisto, zda se přidě
lených nemovitostí příděle i vskutku definitivně dostane, jednak by se 
tím znemožňovala případná omezení, jež Státní pozemkový úřad ve 
smyslu pfedpisů § 23 příď. zák. přídělci má uložiti, a mařen by tak byl 
účel zákona, jenž je dán v zájmu veřejném, neboť jde v reformě pozem
kové o reformu sociální. Ostatně v projednávaném případě bylo podle 
zprávy Obvodové úřadovny v I-I. přídělkyni uloženo omezení, že bez 
svolení Státního pozemkového úřadu nezcizí a nezatíží přidělené po
zemky, zabavení a vnucená správa však zřejmě spadá pod pojem za
tížení zde zakázaného, a v rozhodnutích čis. 5891, 6014, 6133, 7148 sb. 
n. s. provedeno, že, co platí o zcizení a zatížení dobrovolném, platí 
nutně v duchu zákona i pro zcizení a zatížení exeku·ční, ježto by jinak 
zákon snadno mohl býti obcházen. Jestliže zabranou půdou nakládal 
vlastník bez svolení Státního pozemkového úřadu, jest tato disposice 
podle § 7 zab. zák. neplatna tak, že nemá proti Státnímu pozemkovému 
úřadu účinku, takže ji tento prostě může ignorovati. Ale protějškem 
k tomu je případ, že disponováno bylo bez svolení Státního pozemko
vého úřadu půdou přidělenou a jsou i tu všecky disposice, k nimž bylo 
třeba jeho svolení, bez jeho svolení v stejné míře neplatny. Tím jest vy
řízena i námitka stížnosti, že se Státní pozemkový úřad zachoval ne
činně ke vnucené správě povolené Spořitelnímu a záložnímu spolku 
k dobytí pohledávky 4.140 Kč, nemůžeť stěžovatelka z tohoto mlčení 
Státního pozemkového úřadu proti osobě třetí vyvozovati nějaká práva 
pro sebe, tím méně, když jest možno, že Státní pozemkový úřad tuto 
vnucenou správu spolku trpí možná právě v zájmu skoncování přídělu, 
na př. kdyby přídělce částku, kterou Státnimu pozemkovému úřadu za 
příděl dluhuje, byl si vypůjčil právě u jmenovaného spolku, jenž chce 
býti pro její řádné splacení zajištěn. Zkrátka, jest to věcí Státního po
zemkového úřadu, jaké postavení v každém jednDtlivém případě zaujme 
a nemůže mu je soukromá strana, ani tedy stěžovatelka, předpisovati. 
O oprávnění Státního pozemkového úřadu k stížnosti proti povolení exe
kuce bez jeho svolení nepřípustné nemůže býti pochybnosti, i jest tato' 
námitka stížnosti beze všeho základu. 

Čís. 7712. 

Ku prozatímnímu opatření povolenÚll odděleného bydliště a proza
tlmní výživy maželce ve smyslu § 382 čís. 8 ex. ř. nestačí, že manžel 
porušil některý z právních statků, jimž zákon předpisy o rozvodu man
želství poskytuje ochranu, nýbrž se vyžaduje dále, by byla manželka 
porušením takového statku ohrožena na své tělesné nebo duševní inte
gritě. Nestačí po případě manželkou nastrojené cizoložství manželovo. 

(Rozh. ze dne 21. ledna 1928. R I 30/28.) 
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Návrhu manželky, by jí bylo povolt,no prozatíl';!'í opatře~í t ~d~:~e~ 
.h bydliště a placení výživného manzelem, s o u I' ~ ve. " 

. ne o ěl rek u r sní s o u d návrh zamítl. D ů vod y: Z~lob,kyne ?prra 
v~h~~ l;a povolení prozatímrlího opatření pouze o ClzOIOZS!V;, ~ ,n~z v s~ 
n~~ nžel se služebnou Martou U-ovou částečně pokouse, as ecne 
JeJl ma 1 ,..' 'oyl J·'I dne 22 června 1927 překvapen. Z hodno-.. ykona a pn nemz . ,. h' , 
Je v . . d . o Mart O-ové slyšené jako osoba přezvedna, vyc aZI na 
věrnyr:h ~, ~Jul ,Y kve'tnu 1927 ve své lékámě chtěl použíti, avšak 
. o ze JI za ovany v , Ik ' ' 
Jev,. ..' 'e 1'0 druhé byla pohnuta svou zamestnavate ou a z~
bez uspesne, a z d b' , ., ď 80 Kc« 

. k 'samotnou slibem "dopadne-Ii rozvod o re, ze JI a , 
~o~ ym by se oddala žal;vanérnu a to v přítomnosti žalobkyně samotne, 

o~~' la uschována pod stolem. I když se tudíž žal~vanÝ,?rovlml p;otr 
~~:inn~sti manželské věrnosti, jest to připisovatr predelvslm b v~asi11lmu 

nluvitelnému chování žalobkyně, která, ačkolrv moh a, za ra,m I po
~~~~kU svého manžela, opomenula toho, naopak nedb:Jlc Ja~ehok~~:~ 
studu přiměla nezkušenou služebnou k tomu, by se ~a~ovanym v " 

t
'k •. , by si J·ak z údaJ·ů Marty O-ové vychaz! na Jevo, pn-

ve ,s y , zreJme, , '·1 d· ď od 
d cizoložství·í samou vyprovokovaným opat~Cl a. rozv~ ,o~y u~ . 

~a I~mb to tudíž ~římo výsměškem každému pravmmu cI·tem a ::as~-
rYt· kd b'y za těchto okolností bylo mluveno o »ohrozem« 

dam mravnos I, y' 'I M t O vé 
žalobkyně, zvláště když její chování i jako zamestna~ate ~y ar ~ -o 
tvoří předmět trestního řízení, které až dosud ne,m p;avoplat~; sko,;
čeno. Po~ěvadž žalobkyně neuplatňovala pro svuJ navrh dalslch du-

vodů, bylo vyhověno rekursu. 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

D ů vody: 

Rekursní soud právem odepřel stěžovatelce povolení oddělen?ho 
bydlišté a prozatímní výživy ve smyslu § 382č·ís. 8 ~x. ř. Ku ,rro::atlm: 
nímu opatření, o něž bylo žádáno, nestačí, že manzel, poru,SlI nektery 
z právních statků, jimž zákon předpisy o rozvodu manzE,jst~1 poskyt,u]e 
ochranu, nýbrž vyžaduje se dále, by ma~žel~a byla P?rtlsemm tak?,veh~ 
statku ohrožena ve své tělesné nebo dusevnl rntegnte. V tomto pnpad~ 
jest sice osvědčeno, že se man.žel stěžovatelčin jed,;ou o c~z?lozstv~ 
pokusil a po druhé se ho skutečně dopustrl., Z~ tO,~vsak s:hazl dr,~hy 
předpoklad prozatímního opatření, t. J. ohrozem stezovatelcl~o .. Stezo
vatelka dala zřejmě na jevo, že jí vůbec nezáleží na sta~ku, JeJz JeJ,1 ma~
žel cizoložstvím portlšil, tím, že vlastním neomlu~lteln~m chovanrm pn
ležitost k cizoložství nastrojila. Neboť jest, osvěd~eno, ~e,. ačkol~v ,:,ohla 
zwbrániti poklesku svého manžela, tak umyslne neucmlla, nybrz vy
čkala až nezkušená služebná s manželem vešla ve styk. A na tom ne
mění' nic, že se, tak stalo jen proto, by případem cizoložství jí samou 
vyprovokovaným opatřila si důvod k rozvodu. 
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čís. 7713. 

Odepřením povinnosti rozhodčích ve smyslu § 583 čís. 2 c. ř. s. jest 
i odepřeni povinnosti zvoliti. si vrchního rozhodčího. Nestačí pouhé 
o p o m e n u t í povinnosti rozhodčích, nýbrž vyžaduje se ode pře ní 
této povinnosti. 

(Rozh. ze dne 21. ledna 1928, R I 37/,28.) 

Návrh, by byla smlouva o rozhodčím prohlášena bezúčinllou, s o u d 
p r v é s t o I i c e zamítl, rek u r sní s o u d prohlásil smlouvu o roz
hodčím za bezúČ'innou. O ů vod y: Podle smlouvy stran o rozhodčím 
ze dne 9. dubna 1924 mají rozhodci zvoliti předsedu, což se shoduje 
s ustanovením § 580 c. ř. s., podle něhož mají rozhodci zvoliti před
sedu. Rozhodci ustanovení v projednávaném případě Antonín P. a Karel 
O. však nezvolili si třetího rozhodčího jako předsedu, nýbrž sami dva 
vyhotovili rozhodčí nález, který nazvali »nález a posudek«. Že však jde 
o rozhodčí nález, vidno z toho, že sami jmenovaní rozhodci v tomto 
nález~ ~ posudku na konec konst,atují, že doručují každému z bývalých 
spolecmku po Jednom vyhotovem tohoto rozhodnutí s příslušnými pří
lohami doporučeným dopisem v otevřené lhůtě, jak civilní soudní řád 
předpisuje. Jmenovaní rozhodci ovšem jako svědci byvše slyšeni udali 
že ani ústně ani písemně jim nebylo nic řečeno o tom, že malí si zVOliti 
třetího jako předsedu, leč' to je nikterak nemůže omluvíti, neboť, pře
vzavše úřad rozhodčích, měli povinnost postarati se o to, by znali obsah 
smlouvy rozhodčí a podle ní se měli zařídití a, když tak neučinilí, bylo 
jejich věcí říditi se předpisy civilního soudního řádu, jehož neznalostí 
se ?mlouvati ne~oho~. ~íditise m~1i zejména vížícím předpisem § 580 
c. r. s. a zvohl! Sl trelIho rozhodcího jako předsedu. Neučinivše tak, 
nesplnili povinnosti rozhodčího úřadu, v čemž dlužno spatřovati po 
rozumu § 583 čís. 2 c. ř. s. odepření převzatých povinností, ježto zákon 
nežávdá, by rozhodČ'i výslovně odepřel splnění převzatých povinností. 
Kdyz tomu tak, lest splněn podle § 583 čÍs. 2 c. ř. s. důvod pro prohlá
šení smlouvy o rozhodčích za bezúčinnou a právem domáhá se proto 
stěžovatel výroku, by rozhodčí smlouva byla prohlášena za bezúčinnou, 

N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu. ' 

Oůvody: 

Stanoví-li § 583 čís. 2 c. ř. S., že smlol!va o rozhodčím má býti pro
hlášena za bezúčinnou, odpírají-Ii rozhodčí plniti. povinnosti převzaté 
přijetím úřadu, lze bez nucení přiznati, že pod povinností ty spadá i po
vinnost, zvoliti si vrchního rozhodčího, kterou jim ukládá § 580 c. ř. s. 
a kterou jim v projednávaném případě ukládala kromě toho i smlouva, 
a lze to přiznati i přes to, že případ takový kryt jest také předpisem 
§ 595 čÍs. 3 c. ř. s., podle něhož rozhodčí nález jest bezúčinným, byl-li 
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'lIšen zákonný nebo smluvni předpis o obsazení rozhodčího soudu 
pOl. , d ,. . d' ' 

bo o ]. eha usnášení a]' est tedy pouze otazkou, z al1 v pro]e navanem 
ne ' " k 'v k 
případě rozhodčí odepřel! zvol:ti si v:~h~lho. v Tato otaz'. a, mUS1 v~a. 
b '.ti zodpověděna záporue, kdyz Jest Z]lstenO" z,: ne~yh mkym vyzval1l: 
bY povinnosti té učinili zadost. Zákon neprav1, ze ]lZ pouhe opomenulI tl které převzaté povinnosti má za následek b~~úč!nnost smlo~~y, nýbrž 
žádá výslovně odepření, což .však pře~poklaQa, ze, ~l }ozhoQC~ povm
nosti své byli vědomi, ale Že]l splllltt pres to nvec~teh, zev tedy umyslven; 
jejich bylo, jednati proti povmnostl. Kon~nym, setr~~lm .:sa~v~ostate~ne 
vysvětleno, že tento úmysl jim v projednavanem pnpavde pnc1~atl nelze, 
že spíše byli toho mínění, ,že zvolení vrchního r~,:hodc1h? ne1:1 ym ulo
ženo za povinnost, nýbrž dano pouze do ]e]lch uvazem, k ce,:,uz ]e sv~dla 
hypothetická forma smluvn!ho předpisu: stanovícího,. že obe strany ]~O~ 
povinny jmenovati rozhodč1ho a, ~eshoanou-Ii s~. na ]e?nom, tedy k~zda 
jednoho, kteří by sí pak zvolili predsecl~.v Doloz~h .dluzno, ze nepravm
kům, jimiž byli i rozhodčí, o něž jde, mu ze se pn ]lch ne,znalosh práva 
zcela dobře jeviti náležítost, zvoliti sí předsedu, pOV1ll~os!t teprve tehdy, 
když potřeba volby nutně nastane, to lest teprv, kdyz se nemohou do-

hodnouti. 

čís. 7714. 

činí-li doba, jež by uplynula do skončení služebního pooměr~ pro
jitltn času nebo řádnou výpovědi, přes tři ~ě~íce, má bezduvodne pro: 
puštěný-zaměstnanec nárok (§ 1162 b) ohc. zák.), by mU,~zda za prv~ 
tři měsíce po 'propuštěni by'la vyplacena i~ned ~ b,:zev.sra:'ky 51 nem~1 
si za tuto dobu· dáti zapoclŤati to, co v te dobe usetni hm, ze sluzby 
nebyly konány, nebo co získal .iiným zaměstnáním. Za dallí! dobuvp!e~ 
tři měsíce přísluší mu plat teprve v ten který den splatnosti a propusteny 
zaměstnanec musí si tu dáti líbiti příslušnou srážku. 

(Rozh. ze dne 21. ledna 1928, Rv I 1059/27.) 

. Žalov,aný angažoval žalobce od 10. března 1925 jako stájového 
jockeye za pevný měsíční plat a denní diety. Oostav dne 21. června 1925 
okamžitou výpověd', domáhal se žalobce na žalovaném zaplacení služ
ného do konce roku 1925 a diet celkem 10.100 Kč. Pro ce sní s o u d 
p r v é s tol i c e přisoudil žalobci pouze l.150 Kč. O ů vod y: Soud 
zjistil výpovědí svědků a znalce, že smlouva s jockeyem neuzavírá se 
na kalendářní rok, poněvadž trainer jockeye na celý lOk nepotřebuje, 
nýbrž na dostihový rok, který začíná dubnem a končí koncem října. 
Koncem října zůstanou ve stáji jen lidé k obsluze koní. Zůstane-li jockey 
dále, stanoví se zvláštní mzda. Vzhledem k tomuto zjištění, jakož 
i k tomu, že žalobce - pk ze smlouvy vidno - byl přijat do služeb 
žalovaného za tím účelem, by jezdíl v dostizích, tyto pak konn koncem 
října, nabyl soud přesvědčení, že žalovaný skutečně přijal žalobce jen 
na dostihový rok. Podle toho přísluší mu mzda za dobu od 1. dubna 

\1 , 
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~!o konc~. říj~~ za sedm mčs!ců po 1000 Kč = 7000 Kč. Dále nesporno, 
ze mu pnslusl plat od 10. brezna do 31. března 1925700 Kč a náhrada 
cest a diet celkem 2.500 Kč a dieta za 2 dny v Karlových Varech 200 Kč 
~~r~em 10.400 Kč. ]e!-to dne 2 LČ'ervna smlouva byla zrušena, nebyl 
J1Z zalovany povmen zal ObCl platrtr dietu v Karlových Varech a proto 
nepřísluší žalobci požadovaná další částka 3.500 Kč. Naproti tomu jest 
nesporno, že žalovaný zaplatil žalobci 5.800 Kč. Kromě toho sluší dle 
§ 1162 b) obč. zák. sraziti to, co žalobce uspořil neb jinak vyděla!. Ža
lobce Jako strana uvedl, že si vydělal za 37 dní v Karlových Varech 
pko Jezdec 1.900 K~, ?áie, že v z~ří celý měsíc zaměstnán hyl ve stáji 
Vltava a obdrzel sluzneho 1.000 Kc a od úrazovky v Praze 450 Kč ná
sledkem úrazu 4. října 1925 utrpěného. Mimo to sloužil žalobce 4 ne
děle u vojska a tudíž celý měsíc své zaměstnání vykonávati nemohl 
1.000 Kč! - 9.250 Kč, čímž zmenšuje se pohledávka žalobcova n~ 
1.150 Kč. O d vol a c í s o u: d k odvolání žalobce napadený rozsudek 
potvrdi!. D ů vod y: Nesprávné právní posouzení věCí spaiřuje odvo
latel v tom, že prvý soud, srážeje mu 1.000 Kč, jež si po svém propu
š~ěni .ze. služeb žalovar:ého v Karlových Varech za 35 dnů vydělal, ne
p~lznava mu dIetu ~a tech 35 d~í po 100 Kč, jak je měl smlouvou ujed
na?y, tedy ~5:~ Kc, a to ?epravem, poněvadž, kdyby nebyl zůstal po 
SVe~l propustem v Karlovych Varech, nebyl by jinde oněch 1000 Kč 
vyd<;lal a n~byl by a~i později dostal zaměstnání ve stáji »Vltava«, kde 
pro z~l?va~eho zachraml zase 1000 Kč, dále že mu nebylo nic přisouzeno 
za ~eslc hstopad a prosmec 1925, ač dle smlouvy přijat byl jako stá
JOvy !~ckey pro ~ok 1925 a nikoli pro dostihový rok 1925, končící kon
cel~ nl.n~, da!e, ze, ač byl,na ,~0.ině.'pouze 28 dní, sráží se mu plat za 
celr meS1C a ze se mu nepnpocltava]1 k dobru za měsíc září, kdy byl ve 
staJ1 »Vltava« v Praze, denní diety 40 Kč, tedy celkem 1.200 Kč a že 
se vůbec nepřihlíží k výlohám, které měl se sháněním nového místa. 
Tyto výtky jsou neodůvodněny, neboť odvolatel vychází z mylného 
předpokladu, že žalovaný byl podle smlouvy ze dne 1. dubna 1 925 po
vmen zan;ěstnati ho při všech dostizích, zejména v Praze a Karlových 
Varech. za1.0~aný jako trainer měl kromě žalobce k disposici i jiné 
Joc~eye a zavlS;lo na Jeho odborném uvážení a úplně volném rozhodc 

n~tr, }da a ktereho. Jockeye vzal z Pardubic do Prahy, Karlových Varů, 
Vldne a pod.,. kteremu z mch tu kterou jízdu při dostizích svěřil a jak 
dlouho ho mImo domov (Pardubice) zaměstnati chtě!. Příslušel tudíž 
žalo'~c! nár?k na jizdné, diety, zvláštní odměnu za konané jízdy a podíl 
na vltezstvlch Jen tehdy a potud, pokud ze svobodné vůle žalovaného 
~y1 lIpotřeben mimo domova pokud tu kterou jízdu od něho dostal svě
renu. P~dle toho :n~1 žalob,;e p;vný ná;ok pouze na měsíční plat 1.000 Kč 
a p? svem propustenl, nem,:l ,v~bec pr~va na diety za další pohyt v Kar
l~~ych Varech, kde zustal Jeste 35 dm na svou pěst, tím méně za měsíc 
z~n 1 ~2? ~ Pr~ze,o kd,: bll ~aměstnán v jiné stáji (» Vltava«). Prvý soud 
vypove.~ n;l svedku }Jlst:l, ze se ~mlouva s jockeyem neuzavírá na celý 
kalendarm ;ok, ponendz t~a!?er Jockeye na celý rok nepotřebuje, nýbrž 
na rok doslIhovy, klery počma dubnem a končí koncem října, kdy ve stáji 
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ůstanoLl jen lidi k obsiuzc kuní, kdežto, z~ůstane-l.i tam j,ockeť v~n:inečně 
z o této době slanovi se zvláštní mzda. Zalobce Je stary zkuseny Jockey, 
1 P , , . t. , , . 
. , tato všeobecná pravidla a nemůze proto namlta 1, ze ze znem 
~~~ouvy, že se přijímá pro rok 1925 jako státový jockey, musel za t~ 

'ť že jest přijat až do konce roku 1925 a ze byl ne]3snou stylIsac~ 
ml1l;Uvy, kterou diktoval žalovaný, uveden jím v omy!. Soud odvolac! 
shllll lává proto smávným, když prvý soud přiznal žalobCI mzdu Jen do 
s el j h d" . , 1925 konce října 1925. Žalobce byl die své o u am na vOJne v s;-pnu, . 
Duze 28 dní, k tomu dlužno přičísti čas, ztrávený cestou k pnslusnem~ 

~ojenskému oddílu a na cestě po sko?čeném,~vičení ~ m~hl proto prv~' 
soud dle přesvědčení soudu odvolaclho, pocltatr cely m~slc, po kte~y 
by byl žalobce pro žalovaného služby nekonal a za ktery by ;:'u :U~l~ 
mzda nepříslušela. Srážky, které uč in i! pr~ý soud z~ :n~dy:, pnslusellcl 
žalobci z důvodu bezprávného, předcasneho proP,USkl:l, JSou u~tano
vením § 1162 b) obč. zák. plně ~důvodněnt.a, mel-II za~obce pn tom 
(vyhledání jiného místa a pod. >. nelakou »reZll«, bylo na nem, aby okol-
nost tu již v prvé stoher uplatn:!. . . , 

N e j v y Š š í s o II d vyhov~l dovolalll za;?bcovu potud, že uznal 
žalovaného povinným zaplatrtr zalobcl 2.650 Kc. 

D ů vod y: 

'Dovolací důvod nesprávného právního poso~zení v~ci podle § 5~3 
č's. 4 c. ř. s. není proveden po zákonu, pokud Je spatrova? v tom, ze 
odvolací soud nedbal toho, že byl dovolatel přijat !a stáJo~eho lockeye; 
že tedy byl přijat na celý kalendářní rok 1925. Temlto vyvo~y napa.da 
dovolání skutkové zjištění odvolacího soudu, že dovolate1 byl zalovany~ 
přijat pouze na dostihový rok, končící koncem říj~a. ,Pokud snad. mel 
dovo1atel na mysli výslovně neuplatňovaný dovolacr, ~u~od. po~l~ Č.IS. 3 
§ 503 c. ř. s., nebyl by ani tento opodstatněn, n;bot rec~ne ,z]lstem ne~ 
odporuje procesním spisům. Míní-li dovolatel, ze nespravne posouzem 
právúí spočíva v této příčině ve výkladu smlouvy, kter~u Ujednal se 
žalovaným, cQž podepírá tvrzením, že v písem~é smlouveJ ~terou dIk
toval sám žalovaný, není ani slova o dostihovem roku, takze bY,tedy 
omyl šel na vrub žalovaného, a že mu proto měl o~volací soud pns~u
diti za listupad a prosinec 1925 po 1.000 Kč, nem am v tomto smeru 
uplatněný dovolací důvod opodstatněn, neboť odvolací s.oud p,odle § m4 
obč. zák. správně nelpěl při v.ýkladu smlouv~ na slovnem z?~n~ vyra:u, 
nýbrž zjistil úmysl stran a. ro~uměl smlouve tak,. la~ to zada".o?ycel 
poctivého obchodu. Nespravno pravl11 posouzem veCl nespoClva ~m 
v tom že nižší soudy nepřisoudily dovolateli za jeho pobyt v Karlovych 
Varech po propuštění ze služeb žalovaného na di.etách 3.500 K~. V t~ 
příčině stačí odkázati na správné důvody napadeneho rozsudku, .ze t~trz 
dovolateli byl přiznán celý smluvený plat :a dobu od nastoup:<;m sluzby 
až do skončení dostihového roku (od 10. brezna 1925 do 31. r1]na 1925) 
po 1.000 Kč měsíčně, celkem 7.700 Kč, tedy i plat za oněch 3~. dnů 
v Karlových Varech a diety za dva dny v Karlových Varech v castce 
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2~0 Kr' _z bČ~~oŽ Odv_olackí ~oucl správně usuzuje, že dovolateli v rámci 
Je O"',S u~e .. nt. o pomeru", zalovanemu více nepříslušÍ, jmenovitě že mu 
nepnslusej1 dIety za on.ech 35 d~ů, ~ Karlových Varech, poněvadž, zů
stal-II dovolatel po svem propustem v Karlových Varech jednal t' 
na ~lastní pěst. Poukazuje~li dovolatel na to, že není mož:lO, by so~~ 
nepnznav I~U dIety, ?dp?ČI!al mu výdělek 1.000 Kč, jehož v Karlových 
Varech dOCI.III a z nehoz SI musel hraditi drahy' pobyt v to t - t' b d--'-- d' m o mes e, 
.'~ ;z JIZ ~_e uvedeno, ze odpočítání těchto 1.000 Kč stalo se, jak bude 
Jes!e dolI~eno, _ nepra~em. T,vrdí-li dovolatel dále, že nebylo vzato 
v uva~u, ze, ,;,el od zalo':,aneho obdržeti za každou jízdu po rovině 
100 K?, za vltezst~I 200 Kc ~ 10% z docílené ceny, přehlíží, že se na" 
p~d~ny r?z~~dek ltmto"domn_elým nárokem dovolatelovým výslovně za
byv~, uvadeJe z~eJa pnpadne, že záleželo na volném rozhodnutí žalo~ 
v~neho, zda chtel dovolatele při dostizích zaměstnati, a že nelze vůbec 
ZJISh~I, . zda by byl dovolate~ vůb~c do~yl nějakého vítězství. Bezpod
statna)est,;, dovolatelov~ vytka, ze, ac byl na vojenském cvi'čení jen 
28 ?n~" sr~zI n;u ,0~volacl ~oud plat za celý měsíc. Napadený rozsudek 
v te pnčll1e"Uv~dI: ze k onem ?8 dnům dlužno připočítati čas ztrávený 
cestou k pnslusnemu vOJenskemu tělesu a cestu zpáteční' nejde t 
o pouho_u domněnku, jak dovolatel tvrdí, nýbrž o skutečnosl ~oUdu zná~ 
mou, Jez dle § 269 c. ř. s. nepotřebuje důkazu. Jinak sluší uvésti, že se 
za platnost! § 3 zakona ze dne 31. března 1925, čís. 61 sb. z. a n. ne
yztah~"le predpls § 1154 b) obč. zák. na povolání zaměstnance k vo
Jenskemu cVIčení _ve ,zbrani, jak již bylo vysloveno rozhodnutím čís; 5729 
sb. n. s., na Jehoz duvody se dovolatel odkazuje. částka 450 Kč kterou 
do':,?Iatel obdržel od úraz~~~ pojišťovny v Praze za úraz utrpěný dne 
~', rIJna 1925, byla mu !"ZSImI soudy odečtena právem, neboť o tuto 
c~stku byl by dostal, od zalo~a~ého_m,éně, kdyby byl zůstal v jeho služ
bach: a dovolatel sam neuvadI urCItych okolností, zejména s hlediska 
d;uheh? _ odstavce ~ 1154 b) obč. zák., jimiž by doličoval bezdůvodnost 
teto, sra~ky. S ~alslmI svynll vývody, že se mu měly po dobu, kdy byl 
zame_stnan ~ s~aJe »Vltava" v Praze, připočítati k dobru diety 40 Kč 
d~nn,e" ktere mel P5'dle sn~louvy dostávati na cestách, když se mu vý
delecnxch 1.000 Kc (u staJe »Vltava«) přičítá k tíži, odkazuje se do
V?lateI Jednak na to, co bylo shora řečeno o jeho domnělém nároku na 
dletr a poby! v Kadavých Varech, jednak na to, co bude ještě uvedeno. 
V techt~ smerech J~st d,ovolání be~důvodným. Leč odvolací soud po
S?UdII v;c p? pra~m, stran~: ne~P!avně, shledav podle § 1162 b) obč. 
z~~. p!n~ ?duvodn,e,nymI srazky, Jez prvý soud dovolateli učinil se mzdy, 
pr~~IUSeJlCI,mu z o~v~d~ bezprávného předčasného propuštění, a to dvě 
srazky po ,.0elO Kc, J~Z Sl zalo_bse ,podle své vlastni výpovědi vydělal 
Jednak ;a 3,~,d~I po ~~em propustem v Karlových Varech, jednak v době 
a~I od J., zan .00 5; ntna 1_925 ve stáji »Vltava«. Podle § 1 I 62 b) obč. 
zak'.,~uSI Sl SIce pr:dc~sne .a bez?ůvodně propuštěný zaměstnanec dáti 
~P?clsh to: co, u~etnl hm: ze sluzby nebyly vykonány, nebo co získal 
Jmy,;, zamestnamm neb u_mysl~lě zanedbal získati. Leč pokud doba, 
ktera by byla uplynula az do skončeni služebního poměru, kdyby se 
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tak bylo stalo projitím smluvené doby nebo řádnou výpovědi, nepře
sahuje tři měsice, může zaměstnanec podle poslední věty § 1162 b) 
obč. zák. žádati celý plat za tuto (tříměsíční) dobu beze srážky. Z toho 
plyne, že, trvá-li smluvená doba déle tří měsíců, ~l1á_bez?~vodně pro
puštěný zaměstnanec nárok, by mu m~~,a z~ prve tn meSlce po pro
puštění byla vyplacena Ihned abeze _sra:k~: ze, Sl t.edy z~ tuto dobu ne
musi dáti započítatI to, co v te dobe usetnl,t,Im, ze s~uzby n,e?ylz k?
nány, nebo získal jiným zaměstnáním. Za dalsI dobu presahuJlcI tr~ me
sice ode dne propuštění přísluší mu plat ovšem teprve v ten ktery den 
splatnosti a propuštěný zaměstnanec musí si tu dáti líbiti zmíněnou 
srážku. (Srv. materialie k III. dílčí novele str. 45-46, EhrenzweIg »Sy'
stem des osten. al1gemeinen Privatrechts«, § 373, str. 458). Jest ~JI
štěno, že žalovaný propustil žalobce dne 21. června 1925. PrvnIch 
1000 Kč, jež nižší soudy žalobci z jeho pohledávání podle § 1162 b) 
obč. zák. srážeji, vydělal si žalobce, jak prvý s?ud zjisti! ~ jeho výpo
vědi za 37 dní v Karlových Varech hned po svem propustem ze slllzeb 
žalo~aného. Tento výdělek spadá tudíž nesporně do oné tříměsíční doby, 
za niž příslušela žalobci celá mzda.' splatná ~eze sráž~y hn:d př!~'fo
puštění. Nižší soudy tudíž poch~blly, sra.~Ivse _tent~.}al:~~~uv vyddek 
z jeho pohledávky proti žalovanemu. DalsI srázka, JIZ mZSl S~U?y UČI
nily žalobci podle § 1162 b) obč. zák., týká 8e1000 KČ',~tere zal?~ce 
podle své vlastní výpovědi vydělal za dobUl aSI od 5. zan ~o 5. nJn~ 
1925, jsa po tuto dobu zaměstnán ve stáji »V1tav~~. Tento vý~;l;k spada 
tudíž jen částečně do doby tří měsiců po pr?p~stel1l, - ~.onc.lcl d;,e 21. 
září 1925, - a lze jej podle toho, co shora feceno, Odpocltah od, zal ob
cova pohledávání jen potud, pokud již nespadá do oné doby. Jezto p,ak 
konec této tříměsíční doby (21. září 1925) spadá přibližně do polOVIce 
doby, v které žalobce podle své výpovědi těchto 1000 Kč vydělal (od 
5. září do 5. října 1925) a ježto by dukaz o tom, kolik z oněch 1000 Kč 
žalobce přesně vydělal do 21. září 1925 a kolik po tomto dni, mohl by 
zajisté býti proveden jen s nepoměrnými obtížemi, určil dovolací soud, 
použiv obdoby" § 273 c. ř. s., žalobcův výděLek za dobu od 5. do 21. září 
1925, - který mu podle poslední věty § I 162 b) obč. zák. nelze za
počítati, - polovicí celého výdělku, tudíž penizem 500 Kč. Podle toho 
dlužno tedy žalobci přisoudili celkem o 1.500 Kč' více, než mu přisoudily 
nižší soudy, nedbajíce zmíněného ustanovení poslední věty § 1162 b) 
obč. zák., pročež bylo v tomto směru dovolání vyhověti a uznati, jak se 
stalo .. V ostatních směrech bylo pak dovolání z důvodů shora uvedených 
zamítnuto. 

čís. 7715. 

K obnově nájmu podle § 1 II 4 obč. zák. se jen vyžaduje, by nájemce 
pokračoval v užívání a pronajímatel tomu nebránit Obnova nájmu na
stává však jen tehdy, když užívá ná.iemního předmětu n á j e m c e, ne
stačí k tomu s.vémocné užívání jeho odvodce, pouhého podnájemnríka. 

(Rozh. ze dne 21. ledna 1928, Rv I 1443/27.) 
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, Žalující spolek pronaja! ~a dobu čtyř let volnou plochu Ve dvoře 
sve?o ?OI;'U Jan~J-o':l, Jenz JI dal do podnájmu žalovanému, Před uply
nutm! ~ty!lete naJemm doby lan )- zemřeL Žalobu o vyklizení kůlny, po
stavene zalov"nym na dvore zalobcova domu pro c e sní s o u d 
P: v é, s t o I i c e zam~t1, maje za to, že nastalo obnovení nájmu mlčky, 
Jezto zal obce nepodal zalobu podle § 569 c, ř, s, O d vol a c í s o u d 
napadený rozsudek potvrdil. 

N e j v y Š š í s o u d uznal podle žaloby, 

Důvody: 

, , Dovolatel napadá odvolací rozsudek pro nesprávné posouzení právní 
Jez~o ~dvolací ~oud ;ná za to, že nastala obnova nájmu podle § 1114 
obc', zak a,§ 56~ c, L s" an po uplynutí nájemní doby již po nájemcově 
smr!l; J,ehoz,p;o~ustalost nebyla vůbec projednána, nájemce pokračoval 
v llZlvam ve Cl Jenom podnájemcem, Dovozuje, že na pozůstalost ná
Jem,ce nemohla přejíti jeh,o práva a závazky, ježto pozůstalost nebyla 
proJed,:ána,a ne~ylo tu JeJlho zastupce, který by mohl zrušiti nájem nebo 
proh nen:uz hy zalabce l~ohl zakm~iti za účelem zamezení obnovy ná
Jmu, Pozu~talost byla pry naJemkym Jen do skončení nájmu smluvenou 
d?bou, t), do 28. červn~ 192~ a, tvrdí-Ii odvolací soud prodloužení 
najmu micky, odporUje pry to nazoru odvolacího soudu o přechodu ná
Jmu n,a po~ůs!~I?s~, Zákon prý předpokládá při obnově nájmu. mlčky 
pok!acOVamu~lvam naJ;,mcem a ~edostatek námitek pronajímatelových, 
takz; t:0dl: zakona o~e strany llmyslem a '"mem, po případě trpěním 
musI pnspeh k obnove, Toho prý není ve sporném případě, ježto ža
lobce ne!,roJevil úmysl prodloužiti nájem, ~ nepodání žaloby podle 
§ 5?? ~' ,L s, n~ to, pry SOUdlh nel~e: A?? pozustalost prý nepokračovala 
v uZlvam, 'nemela umyslu prodlouZlh o naJem a úmysl takový neprojevila, 
Nebylo to dokonce am tvrzeno, Pozustalost prý neměla kolnu v držbě 
d,:vši ji do podnájmu, takže důkazem pro pokračování v nájemním po-: 
meru by bylo pouze vybírání nájemného od žalované, Ta ho však vů
bec n~platila, Obnova nájmu prý předpokládá čin a úmysl a pozůstalost, 
nema]!c zastupce; nemohla am úmysl pojati ani čin vykonati, nejsouc 
toho s~hopn~, Nazoru J1ovolatelovu nelze přisvědčiti. Nesprávným jest 
jeho nazor, ze na pozustalost nájemcovu nemohly přejíti jeho práva a 
:,,~vazky: ~,~~ pozů,stalo~t nebyla projednána, Opak toho byl vysloven 
JI~ v dr~veJ~lm zrusovacl';l u~nesení Nejvyššího soudu, Leč není správ
nym a?l nazor dovoJateluv, ze nedošlo k obnově nájmu mlčky, Zákon 
stan~Vl v ~ I ~ 14 o~č, zák., Ž': se nájem,l1a U1'čitou dobu sjednaný ob
n,ovu!e bud vyslovne neb I micky. Byla-I! ujednána výpověd', obnoví se 
hm; ze, se n~dá, Nebyla:~i ~j~dnána, lín;, že nájemce pokračuje po uply
nub naJemlll doby v UZlvam a prona]lmatel ho při tom nechá, Zákon 
uS,tanovuje tedy zv!áštní způsob obnovy nájmu, který není vázán pod
mlllkaml § 863 obc, zák pro souhlas mlčky projevený, nýbrž vyžaduje 
pro ob~ovu Jenom, by nájemce v užívání pokračoval a pronajímatel tomu 
nebrám!. Tomu svědčí i porady zákonodárců, Nynější doslov zákona byl 
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poclle OHnerových prot?k?1ů (sv~zek ll. stL, 309-:-311,a 416) usnesen 
teprve za porad a tu prave, by' bylO vyv~rovano ,neJlst?te o konkl~dencl, 
bylo stanoveno, že strany map se prolevltI, ,nema-h ,"'pch chovam podle 
zákona znamenah obnovu, JIZ tehdy clen zakonodarne komIse Pratobe
vera chtěl, by se stanovila lhůta, do které si mají strany oznámiti, že 
nechteí obnoviti nájem, Avšak jeho návrh neprošel, ježto komIse byla 
toho nJázoru, že by to sporům nezabránilo, Podle toho bylo ponech ano 
podle původního doslovu ohčanského,zákoníka sou~u, ~yu~áž~l, po Ja
kou dobu musí ve smyslu § 1114 obc, zak, potrvah UZlvam naJemcovo 
a nedostatek obrany pronajímatelovy, § 1114 ohč. zák. stanovil tedy 
nevyvratitelnou domněnku obnovy jako následek pokračování v užívání 
nájemcem a mlčení pronajímatelova, zřejmě ve prospěch obou stran, by 
nepovstal SpOL Pronajímatel může spolehnouti na to, že nájemc,e, ,kte~~ 
dále užívá najatého předmětu a ho neodevzdal a nevyklIdIl, oznaml sVUJ 
úmysl, že obnově nechce, Podobně může spolehnouti na,oznáme?í opač
ného úmyslu i nájemce, Tak Jest každá strana opravnena spolehah na 
mlčení odpůrcovo a na nastavší z toho důvodu obnovu, Aby byla od
straněna neurčitost, v čem lze shledati oznámení opačného úmyslu stran 
a do které doby se tak má státi, ustanovil již stěhovací patent z r. 1858 
to co jest obsaženo v nynějším § 569 c, ř. s" totiž že se nájem obnoví 
je~ tehdy, když strany do 14 dnů nepodají žalobu, Tím byl § 1114 ohč, 

. zák, změněn v ten smysl, že zachování se stran po uplynutí nájmu podle 
§ 1114 obč, zák. jen tehdy je pokládati za opak úmyslu jej obnoviti, 
když se nejpozději do 14 dnů od uplynutí nájmu podá žaloba, Za to
hoto stavu může jak pronajímatel tak i nájemce, nepadávajíce žaloby, 
spolehnouti na to, že druhá strana takovou žalobu podá, jinak že se ná
j,m obnoví, když užívání není pIemšeno nebo když strany se nedohodly 
jinak. Ale jak plyne z § 569 c, ř, s, nastává účinek obnovy jenom tehdy, 
když nájemce .dále užívá, nestačí k tomu svémocné užívání jeho od
vodce, pouhého podnájemníka, protože takové užívání se nemŮže po
kládati za čin nájemcův, neděje-Ii se s jeho svolením, a znamenalo by 
rozšíření výjiméčného předpisu § 1114 obč, zák, a § 569 c, ř, s, na- pří
pad, který není. podobný, Podnájemník není s pronajímatelem ve smluv
ním poměru, jeho činy nelze považovati za činy nájemce samého a pro
najímatel nemůže beze všeho spoléhati na to, že užíváním podnájemco
vým projevuje nájemce svou vůli, že chce pokračovati v nájmu, V ta
kovém případě svémocného dalšího' užívání bez svolení nájemcova tedy 
pronajímatel žalobu nemusí podávati. Tím méně lze užívání podnájem
covo pokládati za čin nájemcův, když nájemce před uplynutím nájemní 
doby již zemřel, jeho pozůstalost dokonce nem~la "nj zástupce, který 
by prohlásil, že nechce obnově, tedy svolení k dalšímu užívání neměl 
kdo dáti, takže pronajímatel nemohl slušně na to, spolehnouti, že mu 
bude žalobou včas oznámeno, že obnova nemá nastati. V takovém pří
padě domněnka obnovy by neodpovídala tendenci zákona, že pwnají
matel mŮže se spoléhati na mlčení odpůrcovo, jež se ve skutečnosti pro
jevuje dalším užíváním. Takového dalšího užívání samým nájemcem 
tu nenL 
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Dekret dvorské kanceláře ze dne 21. srpna 1838, čís. 291 sb. z. s. 
týká se jen zabavení pohledávek, příslušejicích státu jako poddlužníku 
nikoliv exekuce proti státu jako dlužníku. ' 

Proti státu nelze vésti k vydobyti peněžních pohledávek exekuci 
dříve, než věřitel žádal příslušné úřady o poukázání a o výplatu dlužné 
částky, leč že by mu byly příslušné státní orgány odepřely likvidaci 
nebo výplatu pohledávky. 

útrat sporu, k jíchž náhradě byl stát odsouzen, nemůže se věřitel 
domáhati na tom kterém státním úřadu, nýbrž toliko na finanční pro
kuratuře. 

Věřitel státu není oprávněn shrnouti v jednu kvitanci pohledávky, 
příslušející mu proti různým státním pokladnám. 

(Rozh. ze dne 21. ledna 1928, R II 437/,27.) 

Návrhu vymáhajíciho věřitele, by mu byla k vydobytí peněžité po
hledávky proti eráru povolena exekuce zabavením, úschovou a prode
jem movitostí s o udp fV é st o I i c e vyhověl, re k u r sní s o u d 
exekuční návrh zamítl. D ů vod y: Jak stěžovatelka právem vytýká, 
nelze podle dvorniho dekretu ze dne 21. srpna 1838, čís. 291 sb. z. s., 
který podle čl. IX. čís. 5 uvoz. zák. k ex. ř. byl zachován v platností, 
proti eráru vésti exekuci k vydobytí pohledávek, pokud dotyčná pohle
dávka nebyla k výplatě poukázána. Že se to stalo, vymáhající věřitelka 
ani netvrdila, tím méně osvědčila, ačkoliv k tomu podle § 54 třetí od
stavec ex. ř. byla povinna, zejména když se rozhodnutí o exekučním 
návrhu podle § 3 a 55 ex. ř. musí státi bez předchozího ústního jednání 
a bez předchozího výslechu odpůrce. Vymáhající věřitelka uvedla ovšem 
v exekučním návrhu, že pohledávka nebyla zaplacena, ačkoliv zaslala 
ředitelství státních drah řádně- kolkovanou kvitanci na dlužný peníz 
s úroky a útratami, že ředitelstvi žádalo, by byla poslána zvláštní kvi
tance na jistinu s úroky ředitelství státních drah a zvláštni kvitance na 
útraty finanční prokuratuře, k tomu však že není věřitelka povinna pro
to'že stranou povinnou jest ředitelství státních drah v O. Okolno;t tý
kající se zaslání kvitance a postup ředitelství státních drah v O.' při
pouští finanční prokuratura v rekursu, přes to však jest rekurs ospra
vedlněn, protože nelze přisvědčiti vymáhající věřitelce v tom, že nebyla 
povmna k vystavem obou kvitancí podle žádosti ředitelství státních drah. 
Neboť ~ro ;,ýplatu hotovostí u státních pokladen platí zvláštní předpisy, 
podle mchz se ředitelství státních drah řídilo· a říditi muselo; jest za
potřebí poukazu příslušného likvidujícího úřadu, jemuž musí býti zaslána 
k~~~ance. Těmto,p~edpisům mus,í. s.epodro~~ti každý a tudíž i vymáhající 
ventelka a, zdraha-1I se tak uClmh, nemuze právem tvrditi, že žádala 
o poukaz výplaty pohledávky u příslušného úřadu a nemůže žádati 
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uspokojení exekucí ani proto, poněvadž ji neprávem byla odepřena likvi
dace vykonatelné pohledávky a též odepřeno neprávem její zaplacení. 

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

D ů vod y: 

Rekursnimu soudu nelze ovšem přisvědčiti potud, pokud se v sou
hlasu s finanční prokuraturou odvolal na dekret dvorské kanceláře ze 
dne 21. srpna 1838, čís. 291 sb. z. s. (čl. IX. čís. 5 uv. zák. k ex. ř.l 
k odůvodněni názoru, že proti eráru nelze vésti exekuci k vydobytí pe
něžní pohledávky, nebyla-li k výplatě poukázána, neboť tento předpis 
jedná jen o zabavení pohledávek, příslušejících povinnému proti státu 
jako poddlužníku, nikoliv o exekuci proti státu jako dlužníku. Ale přes 
to nutno napadené usnesení potvrditi. Podle stálé judikatury nejvyššího 
soudu, a také již nejvyššiho soudu dřive ve Vídni (srv. na př. repert. 
nálezů čís. 173 uveřejněné pod čís. 361 sb. Nowak a čís. 1465 Ol. U.), 
nelze vésti proti eráru k vydobytí peněžních pohledávek dříve exekuci, 
dokud věřitel nežádal příslušné úřady o poukázání a o výplatu dluž
ného peníze (srv .. rozh. čís. 1294 a 1344 sb. n. s.), leda že by mu pří
slušné státní orgány byly odepřely likvidaci nebo výplatu pohledávky 
(srv. rozh. čís. 568 a 5180 sb. n. s.). Nejvyšší soud nemá důvodu, by 
se uchýlil od dosavadní praxe v tomto směru a odkazuje se na bližší 
odůvodnění v uvedených rozhodnutích. To ostatně vymáhající věřitelka 
sama uznala tím, že se o výplatu obrátila na ředitelstvi státních drah 
v O. a zaslala mu kolkovanou kvitanci. Ředitelství však vrátilo tuto kvi
tanci s poučením, že může vyplatiti jen jistinu 's úroky a že žádá o za
slání zvláštní kvitance, protože pro výplatu útrat sporu jest přislušnou 
finanční prokuratura. Toto poučení bylo zcela správné a měla se vymá
hajicí věřitelka podle něho zařiditi, neboť útraty sporu, k nimž byl stát 
odsouzen, vyplácí finanční prokuratura ze své výdajové pokladny 
(§ 18 a) odst. 4 min. nař. ze dne 9. března 1898, čís. 41 ř. zák.). Nelzeť 
žádati od kteréhokoli státního úřadu výplatu jakékoli dlužné pohledávky. 
Bylo tedy věd vymáhající věřitelky, by se obrátila na příslušný úřad. 
Poukazuje-li stěžovatelka na to, že nebyla povinna nésti útraty vysta
vení a kolkování dalšich dvou kvitanci, že výplata byla věcí vnitřního 
súčtováni mezi ředitelstvím státních drah a finanční prokuraturou a že 
ji ředitelství mohlo vyplatiti aspoň jistinu s úroky, které byly kvitancí 
kryty, nutno jí odvětiti, že si nutnost dalších dvou kvitancí zavinila sa
,;,a, p;oto ž~ v první jediné kvitanci shrnula dvě různé pohledávky; dále, 
ze kazda statm pokladna koná platy jen jí příslušejici a že k vůli vý

. kazu a kontrole ,každá výdajová položka musí býti kryta zvláštní po
tv:zenk,ou,. pr?to~e by vedlo ke komplikacím a nepořádkům, kdyby se 
mely delIlI dve ruzne pokladny o jedinou kvitanci, shrnující různé částkv 
a ko?ečně, že navrhla exekuci nejen pro částku, kterou od ředitelstVí 
statmch drah žádala, nýbrž také pro útratovou částku, kterou od finanční 
prokuratury nežádala, což podle shora zmíněné judikatury není pří
pustno. 

Clvllnl rozhodnut! X. 6 
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K rekursu proti zntšovacimu usnesení odvolacího soudu podle § 496 
c. ř. s. jest oprávněn j odvolatel, jenž se odvoláním domáhal jen změn)' 
rozsudku prvé stolice. 

Rozsudek prvého soudu jest zntšiti podle § 496 čís. 3 c. ř. s" i když 
odvolatel uplatňuje jen odvolací důvod nesprávného právniho posouzení, 
to nooavrhl, nelze-Ii o odvolání rozhodnouti bez doplnění sku!kovéha 
zjištění. 

Otázku ručeni dědiců za pozůstalostni dluhy dlužno řešiti ve sporu 
(} zaplacem dluhu a nelze výrokem o přípustnosti exekuce »jen potud, 
pokud stačí pozůstalostni Jměni« odsunouti tuto otázku do období exe
kučniho. 

Dědic, přihlásivší se s dobrodiním soupisu, ručí za pozůstalosýnj 
dluhy do výše pozůstalostního jmění a nikoliv jen tímto jměním. Roz
hodnou ~ení hodnota pozůstalostního jmění podle inventáře, nýbd 
v době dontčení odevzdací listiny. Soupis pozůstalostního jmění má 

. ten význam, že ho lze učiniti podkladem výpočtu pro ručení dědicovo 
podle § 802 obč. zák., ač-Ii není důvodu k odchylce od soupisu. Věři
telům jest volno, by prokázati, že v době odevzdáni pozůstalosti jest 
stav pozůstalosti pro ně příznivější, než podle inventáře, dědicové pak 
mohou prokázati, že se stav pozůstalostniho jmění do téže doby zhoršil. 
Změny z doby po odevzdání pozůstalosti nemohou kromě případu § 815: 
obč. zák. míti vliv na rozsah dědicova ručení. 

Pokud! jde o to, že se odevzdací listinou uskutečňuje převod pozů
stalostního jmění v právní držbu dědicovu, má odevzdací listina účin
nost již doručením osobě k tomu od dědiců označené,' nikoliv teprve 
uplynutím čtrnáctidenní re\mrsní lhůty od doručení odevzdací listiny. 
Lhostejno, že došlo později k řizení podle § 179 nesp. říz., třebas bylo 
toto ukončeno uSl1esením, jemuž byl dán název »dodatek k odevzdllci 
listině«. 

Předpis § 459 obč. zák. nevztahuje se na případ, zníěnHa-1i se vnitřní 
hodnota zástavy bez jakékoliv souvislosti s opatrováním zástavy vě· 
řitelem. Zástavní věřitel není sám od sebe povinen předložiti zastavené 
válečné půjčky k výměně. 

(Rozh. ze dne 26. ledna 1928, R I 875/27.) 

Banka A. poskytla v roce 1917 Anně W-ové zápújčku 9.000 K na 
lo.mb~rd válečn'ých půj,ček An?a W-~vá zemřela v roce \918 a jejími 
dedlcl stah se Krome ]1nych I zaloval11 k Jedné patnáctině pozůstalosti. 
Válečná půjčka zůstala v zástavě banky A., jejíž právní nástupkyní se· 
stala banka Č. Žalobu banky Č. proti žalovaným o zaplacení poměrné 
části zápůjčky pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e Zamítl a neuznal 
pohledávku namítanou započtením po právu. D ů vod y: Právni pod
klad spočívá podle názoru soudu v § 802 obč. zák., podle něhož dědic 
přihlásivší se s výhradou inventáře, ručí pozůstalostním věřitellI111 je~ 
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'I~e hodnoty 'I)ozústalosti v dobe jejího odevzdání. V tom směru zní 
do V) s -' j k' ode . 't 'lená ]"udikatura. Odevzdáni poznstalostl stane se c nem, uy -
I us a .. d' 2" b' 1919 . laCl' listina nabyde právní moci, v' tomto pnpa e o. rezna - _ . 
VZl , Id'" d'd' d te' dob" 
T . to okamžikem přechází pozusta ost o Jmem e Ice a o J 1111 ' ..... " 
. .. dědic pozůstalostní111 věřitelům již svým vlastnul1 lme11l111, ovsem 
I~I~I do výše hodnoty pozůstalosti v době jejího .odevzdaní. A hodnot~ 
] I '26 března 1919 neb"la žádná. Podle dopISU m1l11sterstva f111anCl 
tato (ne ' J ..' 1918 ~ 
odhadnuty byly válečné půjčky rakouské v ~ob.e od 17_ unor~ az 
do měnové rozluky 19. února 1919 na prumer~ou .k.urS?V111 .ho~n~tu 
60 Kč za \00 K nominále. Po tomto datu nemely JIZ valeč~e p~]cky 
hodnoty a tudiž ani pozůstalost, jak odevzdána byla Z111?CnenoCI zalo
vaných, neměla hodnoty a nelze proto žal?vatl .o zaplacem P.ozus~~lost~ 

'h dluhu ani dědicové obdržel! bezcenne papuy. V souzencm pnpade 
111 o , . h d t·t· . pa nastala sice možnost po odevzdáni pozůstalos:1 Zo.o no I I cenn~ -
piry válečné půjčky, jednak úpisem IV: stat?l pUJčky podle za~on~ 
4\7/20, jednak ještě později výn;ěnou p~dle za~ona .216/'24. AI11 te a~l 
oné příležitosti nebylo však vynzlto, takze nym ne111 tu h?dnoty pozu
stalosti. Soud nevzal za předmět své úvahy okolnost,. zda zalova:l1 opo
menutím zhodnocení půjček zpusobili žalující straně ,koclu tn?.' .ze ho~
notu pozltstalosti, v době odevzdaní bezcenné, neobnovl.h vy~zl'Ílrn m?'z
nosti poskytnuté výše citovanými zákony. Nebyl? to am v d~vodech :a
loby, ježto žalující žalovala pou~e o zaplacoem dluhu., Pres to vsak 
i v tomto směrn má za zjištěno Jednak pozustalostn11111 SpISy, jednak 
přísežnou výpovědí žalované strany, že tu ne.~ylo z JeJ.Ich .st;any ?PO
menutí. Notář František M., ježto mu bylo svereno reahsovam pozusta
losti žádal jednak »Postasparcasse in \Vien«, jednak ministerstvo Í1~ 
nan;í v Praze o zhodnocení půjček, ale bezúspěšnh A i žalovaní samI 
starali se o to, by pozůstalost byla zhodnocena, ja~ pr~kázál:Ov Je Je]1c~ 
výpovědí a pozůstalostními spisy. Na druhé strane. ovsem, Je.zt? Je~n~ 
se o lombardní zápůj'čku, byly tu určité povinno str na strane zalup Cl, 
Jde tu o povinnost zástavního věřitelc podle § 4~~ obč: zák.,. pod:e 
něhož věřitel je povínen věc bedlivě opatrovatr a rucI za to, utrpl-l! vec 
škodu_ Ježto žalující je bankou, ~ěla s! býti spíše n~ž žalovaní soukrom;
níci vědoma ÚlOžnosti zhodnocem pozustalostL ŽaluJlcl strana sIce tvrdl, 
že učinila zadost své povinnosti tím, že ve smyslu vládního nařízení 
čís. 276/,24 zaslala notáři M-ovi formulář H I. Okolnost tato není pro
kázána svědeckou výpovědí M-ovou. Je to tedy pouze skutkové nepro
kázané tvrzení strany a je otázka, zda tím žalující splnil všechny své po~ 
vinnosti zástavního včřitele_ Skutková tvrzení žalující strany, že válečné 
půjčky měly pro žalované přece nějakou hodnotu, ježto je. mohli pro: 
měniti, je podle názoru soudu nesprávné. Nelze tu mluvlÍ1 o hodn?te 
ve smyslu § 802 a 82\ obč_ zák., ježto tu je míněna hodnota reálm a 
nikoliv nehmotná naděje na možnost zhodnocení. Soud vycházeje se 
stanoviska, že dědic rnčí po odevzdání pozůstalosti již svým vlastním 
jměním ovšem jen do výše hodnoty pozůstalosti v době jejího odevzdání, 
žalobní návrh zamítl. Pohledávka žalující strany 9.605 ~č za pozůsta~ 
loslí nebyla hodnotou pozLIstalosti v době jejího odevzdání vůbec kryta, 

o' 



-- Čís. 7717 -
84 

JezlO hodllota ta v této době nebyla žádná a ani později pozůstalost 
hodnoty nenabyla. Pokud jde o započtením namítanou pohledávku na 
náhradu škody, ježto banka jako zástavní věřitel nepřihlásila válečné 
půjčky 9.000 K k výměně, nebylo. tvrzení žalující banky, že vykonala 
zadost své povinnosti tím, že zaslala notáři M-ovi formulář Hl, vyvrá
ceno a proto soud nemohl uznati, že nárok žalovaných v tomto směru 
jest odůvodněným a započtením namítanou pohledávku neuznal. O d
vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu, 
by, vyčkaje pravomoci, dále jednal a znovu rozhodl. D ů vod y: Dů
vod nesprávného právního posouzení věci spatřuje žalobkyně přede
vším v tom, že prvý soudce založil rozsudek na nesprávném výkladu 
§ 802 obč. zák., že totiž přihlášený dědic s dobrodiním inventáře ne
ručí za dluhy pozůstalosti do výše hodnoty pozllstalostního jmění podle 
inventáře, nýbrž jen tím jměním, jež skutečně z pozůstalosti obdržel 
a jež se rovná hodnotě jmění pozůstalostního v době, kdy odevzdací 
lístina nabyla moci práva. Než tato výtka žalobkyně není oprávněnou. 
Podle § 802 obe. zák. dědic nastoupivší pozůstalost s dobrodíním práv
ního soupisu jest zavázán věřitelům a odkazovníkům jen potud, pokud 
stačí pozůstalost na pohledávky jejich i jeho, jež by mu snad kromě 
práva dědíckého náležely. Do odevzdání pozůstalosti nemohou ovšem 
věřitelé pozůstalosti vymáhatí své pohledávky za zůstavitelem přímo na 
dědici, nýbrž jen na pozůstalosti a teprve, když dědici byla pozůstalost 
pravoplatně odevzdána, ručí každý dědíc sám za břemena, nepřesahující 
podstatu dědictví, ovšem jen podle poměru svého podílu dědického 
(§ 547 a 821 obč. zák.). Z posléze citovaného ustanovení plyne, že 
rozhodnou je tu podstata dědíctví v době jeho odevzdání, neboť teprve 
tímto okamžikem jmění pozůstalostní přechází do vlastníctví dědice, 
jenž od té doby za závazky pozůstalostní jest práv i svým vlastním 
jměním, ovšem jen s obmezením § 802 obč. zák. Podle přirozené po
vahy věci, jakož i se zřetelem na ustanovení § 821 obč. zák., pak se 
zřetelem na ustanovení §§ 786 obč. zák. a 167 a 168 nesp. říz. dlužno 
ovšem při vyšetření výše hodnoty pozůstalostního jmění, do níž dědic 
ručí za závazky pozůstalostní, bráti za základ hodnotu jmění pozůsta
lostního v době pravoplatného odevzdání pozůstalosti a nikoli v době 
soupísu tohoto jmění. V tomto směru posoudil tudíž prvý soudce věc po 
stránce právní správně a shodně se stálou judikaturou nejvyššího soudu. 
Zda již byla pozůstalost realisována a cenné papíry do ní náležející 
zpeněženy, jest nerozhodno, rovněž jest nerozhodno, zda se dostalo ža
lovaným výtěžku z realisovaného pozůstalostního jmění. Pokud odvo
latelka nesprávné právní posouzení věci spatřuje í v tom, že prvý soudce 
vzal za zjištěno, že pozůstalost v době, kdy odevzdací listina nabyla 
právní moci, neměla žádné hodnoty, ač v tomto směru bylo prý dle 
tvrzení odvolání přihléánuto k tomu, že titry válečných půjček v době 
odevzdání pozůstalosti nebyly bezcenné, ježto bylo je lze zpeněžiti úpi
sem IV. státní půjčky republiky československé, nebo výměnou za od
škodňovací dluhopisy ve smysiu zákona čís. 417 z roku 1920, pokud 
se týče čís. 216 z r. 1924, dlužno vlastně ve výtce, že prvý soudce vzal 
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""VtV'no že pozůstaíoS1 v době odevzdání neměla žádné ceny, spa
za ZJIS e , . • . .. h dOk o V't té nelze (' ti výtku nesprávného ocenem proveaenyc u azu; y ce._ 

o lO:~. oprávnění neboť pro své zjištění nemá soud prve stoltce ve Spl

upr; InáležitéhO ~odkladu. Opírá-Ií prvý soudce své zjištění, jak z napa
~ec \0 rozsudku patrno o obsah dopisu ministerstva financí ze dne 
4~~~pna 1926, č. j. 84.885/26/11 B/~ bl přehlíží,_že závěr, že. vále~~~ 

o·-ky ]·sou nyní bezcenny zbudovan Jest na predpokladu, ze Ihu,) 
pnJc ' ,. ·t k < t . soudce vůbec k ·e·ich zhodnocení marně prosly, kterouz? o .oIno~ PIvy .. _. 

Jl. t·II ac'koliv svědek Josef R. potvrdIl, ze valečne pUJcky v nommaluI nez]Is , .. . b···· .• I . 
hodnotě 9.000 Kč odevzdala žalu]IcI stran~ e~"m.u ~r.a~u ďa uce e,n 
výměny za 3% odškodňovací dluhoPISY vcas; oneva z e. y pro ~o~ 
souzení pro spor. rozhodné ?tázky; n:ěl~-Ii pozustalost v 90be odevzdam 

•. kou cenu a Jakou nem tu nalezltcho podkladu, takze soudu odvo
nel" '.. . . I dl § 496" ? lacímu nebylo možno rozhodnoutI v:,. ~CCI s~me, by o po e . CI~.: 
a 3 c. ř. s. napadený rozsudek ZruSltI a vratltI vec soudu prve stohc., 
by dále jednat a znovu rozhodl. , 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhovel rekursu ani té ani oné strany. 

D ů v o cl y: 

Především jest se obírati otázkou, zda právo rekursní pří~lušii ž3'
lobkyni, k jejímuž

o 

odvoíá;tí byl rozsudek zruše;t. Právo toto Jest)I pn
znati již z toho duvodu, ze navrhovala Jen, zmenu .:ozs~dk.u, takze z.ru.
šením rozsudku prvé stolice nebylo pine vyhoveno Je]I~u odvolanI: 
Odvolací soud, zrušuje rozsudek podle § 496 čÍs. 2 a 3 c. r. s., spravne 
dovodil že v odvolání jako odvolací důvod uplatňována byla ne SIce 
výslovn'ě, ale v podstatě i vadnost řízení podle § 4?6 čís. 2. c. Ť. s. Pokud 
žalovaní brojí proti tomu, že vysloveno bylo zruselll take pod!:, § 496 
čÍs. 3 c. ř. s., jest podotknouti, že i bez ~ávrhu stra~y enhhzetI l:st 
k tomuto nedostatku, up!atňuje-:i strana duv.o~ nesprav~eho .p"r~v~Iho 
posouzení, a t? z toho duvodu, ze bez doplne~I. skutk.oveh? zpstelll na 
základě kusého skutkového děje nelze o odvolam a o zalobe vubec roz
hodnouti. Jde. o otázku ručení dědiců za dluhy pozústalostní. Ja~ již 
v rozhodnutích čís. 4925 a 6152 sb. n. s. dovozeno, Jest tuto otazku 
řešili ve sporu o zaplacení dluhu, takže nelze vyřknutím přípustnosti 
exekuce »jen potud, pokud stačí jmění pozůstalostní« odsunouti tuta 
otázku do obdobi exekučního, jak míni žalovaní. 

Pokud jde o věc samu, jest všeobecně v právní vědě í v praxi uzná
váno, že dědic, přihlásivší se S dobrodiním soupisu, ručí za dluhy pOZů
stalostní do výše pozÍlstalostního jmění a nikoli jen tímto jměním. Co 
do otázky, jak hodnotiti jest jmění pozůstalostní pří tomto ručení, jest 
souhlasiti s odvolacím soudem pouze v tom směru, že dědic, přihlá
sívší se k pozůstalosti s dobrodiním soupisu, neručí podle § 802 obč. 
zák. za dluhy pozůstalostní do výše hodnoty pozůstalostního jmění 
podle inventáře, jak míní žalobkyně, nýbrž· dle výše hodnoty, kterou 
má podstata dědictví v době odevzdání. Jde-Ii o několik dědiců, platí 
dále ještě předpís § 821 obč. zák. Jak jíž v rozhodnutí čís. 7074 sb. n. s. 



- Čís. 7717 _. 
86 

dovozeno, lÍenÍ soupis jmění pozůstalostního sám O sobě konečným úče
lem pozůstalostního říze,ní a lze jej za pozůstalostního řízení doplňovati 
Cl opravovati. Rozhodujícím jest odevzdání dědictví, jímž se podle § 797 
obč. zák. provádí převod pozůstalosti v právní držbu dědicovu čili, t. zv. 
universální sukcese. Až do tohoto odevzdání platí právní stav v § 547 
a 550 obč. zák. uvedený. Tím nestává se ínventář pro otázku ručení 
za dluhy pozůstalostní něčím naprosto bezvýznamným a neprávem míni 
žalobkyně, že by za tohoto názoru měl zákon správně mluviti o dobro
cliní odevzdací listiny a nikoliv o dobrodiní soupisu. Soupis má ten vý
znam, že jest jej učiniti podkladem výpočtu pro ručení dědicovo podle 
§ 802 obč. zák., ač není-Ii dftvodu k odchylce od něho. Musí býti přede
vším věřitelům, kteři se (s výjimkou v § 95 prvý odstavec nesp. říz. 
uvedenou) ku zřízení soupisu ani nezvou, dovoleno, aby, uplatňujice 
svůj nárok, mohíi prokázati, že v době odevzdání pozůstalosti jest stav 
pozůstalosti pro ně příznivější, než jak ukazuje inventář. S druhé strany 
zase dědicové mohou prokázati, že se stav pozůstalosťniho jmění do 
téže doby zhoršil. Břimě prl1vodní v onom připadě tíží věřitele, v tomto 
dědice. Neprokáželi-li te-n neb onen, co uplatňuje, zůstane při hodnotách 
v soupisu uvedených. Změny, které nastaly po odevzdání pozůstalosti, 
nemohou - kromě případu § 815 obč. zák. - již míti vliv na rozsah 
dědicova ručeni. Tento názor sdílí i nejnovější právní nauka, tak ze
jména Krasnopolski V. díl vyd. 1914 str. 291, Krainz-Ehrenzweig 11/2 
vyd. 1924 str. 290 a násl., Mayer-Harting V. kniha str. 274 a Dr. Emil 
Svoboda (české právo ročnik ll!. str. 105 pozn. 18 a 20), jenž výstižně 
poukazuje též k tomu, že činiti jest rozdíl mezi ručením za dluhy POZl1-
stalostní a ručením za správu pozůstalosti před jejim odevzdáním, a dále 
též za ÚČ'inky- svolávacího řízeni. Poněkud odchylné mínění zastával 
Dr. Wróhlewski (aster. Zentralblatt JilT die juris!. Praxi s ročník XXIlI. 
str. 367 a násl.). Za to nelze souhlasiti s nižšími stolicemi v tom, že 
dobou odevzdání rozuměti jest teprve dobu, kdy uplyne čtrnáctidenní 
lhůta rekmsní, čítajÍC od doručení odevzdací listiny. Uplynutí této lhl1ty 
požadUje zákon je~l v )e_~iném případě. Podle § 177 nesp. říz., na nějž 
poukazuje § 12 tehoz nz., nelze, dokud odevzdání není pravoplatné, 
provésti knihovní zápisy. Pokud jde o to, že se odevzdací listinou usku·· 
tečňuje převod pozůstalostního jmění v právní držbu dědicovu, má ode
vzdací listina účinnost JÍž doručením osobě k tomu od dědiců označené. 
Nejvyšší soud vyslovil tuto zásadu již v rozhodnutí Č. 5969 sb. n. s. 
a neshle~á~á. důvodu, by ~e od ní odchýlil v souzeném případě, kde 
od;v.zd~C1 hstllla ?yla dorucena k rukám osoby ode všech dědiců k při
jetr je]lmU zmocnene a kde rekurs protI odevzdaci listině vůbec nebyl 
podán. R,.ozhoclným te:Jy jest den doručeni, t. j. 22. února 1919, nikoli 
den 8. brezna 1919. ZalovanÍ sice namítají, že toto doručeni k rukám 
Dr. oM-a je proti nim bezúčinné, ježto jejich zástupce při projednávání 
pozustalostr Rudolf F. nebyl oprávněn přenésti plnou moc na Dr. M-a 
vůbec, pIi nejmenším ne potud, pokud jde o doručení odevzdací listiny. 

. Zmo.cn1h-1i však podle plných mocí ze dne 23. a 27. března 1918 Rů
dolia F-a k tomu, by »vůbec vše učinil, co ve věci té pro ně za nutné 
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a rospěšné uzná«, byl Rudolf F. podle § 1007 ?~č., ~ák. opráv?ěn, by 
1'. 'nem jich připojil k dohodě o tom, kOl11u ma oytr odevzdacl hstma 

'~l~;~~~na. Nezávažné jest, že došlo později k jednání podle § 179 nesl'; 
" I když toto řízení bylo v tomto případě ukončenousnesemm, Jemu,: 
~zi dán název »dodatek k odevzdaci listině«, šlo přec Jen o p~ovedel11 
o~atření týkajících se tohoto jm~ni,. nikoli ? ?devzdání p~zustalos:1 
ve vlastním slova smyslu, o proveoem umversalJ~l, sukce~e, ~ozQ nade VvSl 

pochybnost patrno z poslední věty § 17,9 nes? .r~z. Z leh?z. duvod~, ze 
'I ha pozl1stalostního soudce v podstate konCI ]lZ odevzdamm pozusta-
uo . ' 'tlt'h d losti nemá pro tento spor významu a11l USllťsel1l pOZllS a os m . o SO~ ~ 
ze dne 20. května 1927, jímž válečné půjčky, do pozůstal?str patncI, 
byly prohlášeny ::a bezce~né a o jich inventářní cenu zmensen byl do-
datečně stav pozustalostmch aktrv. , 

Z řečeného jest patrno, že také zpeněžení pozůstalosti, kt;r~ se n;elo 
státi po odevzdání pozůstalosti, jest pro tento spor nezavazn~. Ovsem 
ke ztrátám, jež vzešly tím, že realisace nebyla provedena nebo z~ nebyla 
provedena řádně, bylo by popří1'.a~ě přihl!žeti v ;ámc1 p~hle9avky ~a
mítané ku započtení. Podle tvrzem zalovanych vzesla pry ]1m .skoda trm, 
že prý žalobkyně při klesání ceny válečných půjček nežáda~a.o sv~lem 
k prodeji podle čl. 311 obch. zák.; podle rozsudku uplatn,u],,; ~ry ~e 
škoda z nepřihlášení zastavených titrů válečné pŮJčky k vymene. Na
mitkou touto se odvolací soud neobíral, ač by mohla v novém řízení před 
procesním soudem přijíti v úvahu. Proto se podotýká: jakjižv rozho~
nutí čís. 4147 sb. n. s. dovoz"no, vztahuje se § 459 obč. zak. len na pn
pady, kde se zastavená hmotná věc ztratila, nebyvši_ dostatečně °ratro-
vána věřitelem, nikoliv však na případy, kde se Vl11trm hodnota zastavy 
bez jakékoliv souvislosti s tímto opatrováním změnila. Kromě toho v čl. 
311 obch. zák. jde jen o právo zástavního věřitele a podle výslovného 
předpisu § 14 zákona ze cine 30. září 1924, čís. 216 sb. z. a n. ~č!',Il., 
třetí odstavec prováděcího nařízení čís. 276/1924 jest zástavl11 ventel 
bez ohledu na to, o jaký lombard válečných půjček jde (viz rozhodnutí 
čis. 6062 sb. ll. s.), povinen předložiti zastavené válečné půjčky k vý· 
měně na příkaz dlužníkův. Žalobkyni nebyla tedy zákonem uložena ini
ciativa v tomto směru; to se stalo zúmyslně, ježto jen vlastníkům vá
lečných půjček mohlo býti ponecháno na vůli, zda se chtějí podrobiti 
podmínkám§ 2 a násl. zákona čís. 216/1924, podle nichž může býti 
vlastník přidržán i k přísaze o svých majetkových a výdělkových pomě
rech. V tomto sporu žalovani netvrdí, že takový příkaz dali a že se své 
strany učinili, čeho k výměně bylo třeba, a ani neuplatňují dobrodini 
§ 15 téhož zákona. Použití tohoto dobrodiní, třebas. teprv za sporu 
(§ 406 c. ř. s.), 'nelze spatřovati v jejich dopise ze dne 9. března 1926, 

. jímž nahídli žalobkyni veškeré své dědické podíly na zaplacení zažalo
vané pohledávky. Ostatně není v rozsudku prvé stolice blíže uvedeno, 
které to byly činnosti žalovaných, jimiž prý se starali o zhodnocení vá
lečných půjček. ježto prvý soudce vycházel z právního názoru, že jest 
den 26. března 1919 závažným pro posouzení hodnoty pozůstalostní 
podstaty, a ježto neměl ujasněno, koho a o čem tíží břímě průvodní (pO" 
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dle spisů vyzval žalujicí stranu k. průkazu dnešní hodnoty válečných 
půjček) a ježto ani ohledně pohledávky k započtení namítané neměl 
správný právní názor, trpělo řízení prvé stolice vadou podle § 496 čís. 3 
c. ř. S., pročež právem druhá stolice zrušila napadený rozsudek. I bude 
doplniti podle § 182 c. ř. s. řízení, pokud jest třeba, by věc po právní 
stránce posouzena býti mohla s hledisek soudem třetí stolice právě uve-
dených. . 

čís. 7718. 

Urážka (rekursního) soudu výtkou zbytečného protahování vecl a 
působení zbytečných obtíží a nákladů; jest lhostejno, zda pachatel měl 
urážlivý úmysl a co mu bylo podnětem k činu; porušení povinné úcty 
nemusí dosahovati stupně urážky na cti. . 

Uložil-li pořádkovou pokutu soud rekursní, jde další pořad na nej
vyšší soud, nikoliv na vrchní zemský soud. 

(Rozh. ze dne 26. ledna 1928, R I 18/28.) 

Rek II r sní s o u d uložii právním zástupcům pořádkovou pokutu 
podle § 86 c. ř. s. D II vod y: Poukazy z 28. června 1927, 30. září 
1927 nařídil rekurs ní soud prvému soudu, by v exeku'ční věci odstranil 
celou řadu závad v provedeném dražebním řízení, zejména závad v do
ručení usnesení napadeného stížností, při čemž 'Projevil názor, že jest 
zmatečným doručení dlužnici přímo na roístě jejího právního zástupce, 
jenž se již dříve vykázal řádnou plnou mocí, a dal dále prvému soudu 
poukaz k odstranění závad v uspořádání spisů. Na to Dr. B. jako vyká
zaný plnomocník vymáhající věřitelky a Dr. V. jakožto vykázaný zmoc
ně,ne,c Mě~tské.sp,ořitelny v K učinilI, aniž byli k tomu vybídnuti, spo
:ecne poda11l, J!mz podalI zpravu a doklad o splynutí Společenské spo
ntelny okresu r-skeho s Městskou spořitelnou v K., polemisovali s výt
kou rekursního soudu, týkajíci se zmatečnosti doručení dlužnici, tvrdíce 
že d?ručení straně přímo s obejitím advokáta, vykázavšího se její plno,; 
mOCI, Jest v »procesu exekučním« úplně správným a zákonným před
pisům vyhovujícím, a dodali, že předpokládají, že tímto vysvětlením 
bude připomínkám rekursního soudu vyhověno a že vzhledem k tomn 
že stížnost eráru týká se výhradně zamítnutého přikázání částky z dávk~ 
z nlaJetku a mkoII snad nějakých formálních vad v doručování neb ne
úplného snad ~spořádání spisů žádají, by byly spisy co nejdříve před
lozeny rekurs11lmu soudu ke konečnému rozhodnutí o stížnosti, by roz
vrhové usnesení konečně jednou nabylo právní moci, a aby jim nebyly 
zhyt.ečným prota,hováním tét~ ~ěci zpftsobovány nejen zbytečné potíže 
a naklady, nybrz I matenel111 skoda. Poněvadž v tomto podání v celé 
jeho. souvislosti jeví se ,:,řej!l1é porušení povinné úcty urážlivými naráž
kal~.1 na .obsah P?ukazu "rekursního soudu" byla p,r,ávním zástupcům, 
kten samI cltovane prohlasem podepsalI, ulozena poradková pokuta po
dle §§ 86 a 220 Co ř. s. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursům Dr. B-a a Dr. V-a. 

-- čís. 771 9 - 89 

Důvody: 

Jest při svědčiti rekursnírnu soudu, ·že. stěžovatelé porušili obsa~e11l 
)oslední věty svého podání ze dne 2. lIstopadu 1 927 ~ov!11nou uctu. 
k soudu urážlivými narážkami, neboť nelze obsahu te~o, vety ~e ,sP?Je11l 
s ředcházející polemikou rozuměti jinak, ~e~ že. stez~vatele, cml f<;
ku~snímu soudu výtku zbytečného pro~aho~~11l vec~ a ?usob';~1 ~bytec.~ 
n' ch obtíží a nákladů. Jest lhostejno, zaa stezovatele m;h urazhvy, umysl 

y .' bylo p'odnětem k tomuto podání, neboť, dom11lvalI-h se,. ze JSou 
a co JIm ., " I ' 
t o neodůvodněné prú!ahy, mohli se domáhatI napravy pns usnou ce: 
u (§ 78 orO" zák) a porušení povinné úcty nemusí dosahovalI stupne 

stou, b" D d t' I'" "dkovou 
trestného činu proti bezpečnosti cti. o a I s U~I, z,: por~, ' 

okutu uložil zemský civilní soud jako soud rekursm" takze ~alsl porad 
Jde podle § 3 j. n. na nejvyšší soud a mkoII na vrchm zemsky soud, Jak 

jest uvedeno v rekursu Dra V-a. 

čís. 7719. 

Obchodní pomocníci (zákon ze dne 16. ledna 1910, čls. 2,0 ř. z~.). 
Zavázal-Ii se obchodní pomocník, že pro případ vystoupel11 ze. sluzby 

(nenastoupení služby) zaplati zaměstnavateli p~vně smluvenou .náhradu, 
'de o smluvní pokutu, náležejíci k nárokům zamestna~,atel: pro!t zal1l;est
~anci podle § 31, třetí odstavec zákona. I v tmuto pr:p~?e .dlu~~ narok 
uplatniti v propadné lhůtě § 34 zák., k niž dluzno přihltzeh z uradu. 

(Rozh. ze dne 26. ledna 1928, Rv I 578/27.) 

žalující firma, továrna na sukna, domáhala se na žalov~,ném vZ,or
kaří 30.000 Kč, k jichž zaplacení se žalovaný zavázal pro pnpad sveh~ 
vystoupení ze služby po případě nenastoup<;ni služby. Pro c e ~. n I 
s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl. D u vod y: Ze sI2,I~vl1l .lI
stiny ze dne 8. srpna 1 925 vyplý~á, Ž':' žalo~,aný ,měl ve sluzbac~ ~a
lující strany s.estavovati vzorky a ze n;el v p:lpad,e ,nemOCI neho jIneh.~ 
zaneprázdnění zastupovati ředitele .:a:odu zaluJ;:: fIrmy. Jde tudlz 
o služby žalovaného v podniku žalujI CI strany vY,sslho druhu, ~ tu slu
žební poměr mezi stranami, upraven Jest podle cl. 1. a § 1 zako~a ze 
dne 16. ledna 1910, čís. 20 ř. zák. Jde o smluvenou konvenClonel~1 ~o
kutu pro případ nenastoupení služby žalovaným. A nespor-no jest, :e :a
lovaný službu dne 1. října 1925, jak bylo ujednáno, nenasto~pll ~ ze za
loba o smluvenou konvenciondní pokutu pro nenastoupenI sluzby po
daná byla podána dne 9. července 1 926. Po~le § 31 p:oslední odstavec 
cit. zákona jest zaměstnavatel oprávněn domahalI se nahrady pro nena
stoupení služby na tom, kdo nedostál služebnímu závazku. Pod!e § 3~ 
cit. zákona musí se to státi v době še,sti měsíců, kdy služba mela bylI 
nastoupena. To se v souzeném případě nest~lo .~ ;,elze tu~íž ža~obní 
nárok uplatňovati po lhůtě § 34 cit. zákona. ZalujIc':. shana ,~rdl, ze tu 
jde .o nárok na smluvní pokutu ve smyslu § 1336 obc. zak. a ze ustano-
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vení § 34 zákona o obchodních pomocnících nelze užíti, poněvadž po
kuta byla mezi stranami smluvena pro nenastoupení služby. Než usta
novení §§ 34 a 31 zákona o obchodních pomocnících jsou přesná a po
kuta smluvená určitým penízem nemůže nic měniti na těchto ustanove
ních. Byť strany smluvily, že v případě nenastoupení služby zaplatí se 
určitá peněžní pokuta, přece tato pežitá pokuta musí býti uplatňována 
podle ustanovení zákona o obchodních pomocnících ve lhůtě tam sta
novené, to tím spíše, že ustanovení § 34 úmluvou stran zřejmě nebylo 
vyloučeno. Nebylo tudíž Heba dále rozebírati otázku, zda služební po
měr mezi stranami byl zrušen dodatečnou úmluvou mezi žalobkyní a 
manželkou žalovaného. O d vol a c í s o u d napadený rozsudek po
tvrdiL O ů vod y: V podstatě stačí odkázati na lOzsudečné důvody 
prvého soudu, jež odvoláním ani vyvráceny a111 otřeseny nebyly, i jest 
na odvolací vývody dále podotknouti: Žalobkyně i žalovaný vycházejí 
z předpokladu, že služební smlouvu jest posuzovati podle zákona o ob
chodních pomocnícich ze dne 16. ledna 1910, čís. 20 ř. zák., jakž také 
prvý soud správně učiniL Stanovisko zákona v připadě, že jedna ze 
smluvních stran od smlouvy bez důležité příčiny ustoupila, jest různé 
podle toho, učinil-li tak obchodni pomocnik či zaměstnavatel. V tomto 
případě stihají zamestnavatele následky prvých dvou odstavců § 31, 
jež - jsouce podle § 40 předpisem donucovacím - nemohou býti smlou
vou v neprospěch pomocníka ani změněny ani vyloučeny, kdežto ve tře
tím odstavci stanovené závazky od smlouvy odstoupivšího pomocníka 
nejsou povahy nutkavé a mohou zvláštní smlouvou v jeho prospěch býti 
změněny neb i vyloučeny (§ 40, v němž § 31 (,3) není citován). Tim 
vyšlo se vstříc hospodářsky slabši straně smluvní, obchodním pomoc
níkům. Ve smlouvě ze dne 3. srpna 1925 jest w činiti se závazky žalo
vaného pomocníka ve smyslu třetího odstavce citovaného § 31, podro
benými volné disposici smluvních stran pokud se týče pokuty 30.000 Kč, 
však dohoda o tom, že výše tato nepodléhá soudcovské arbitráži (sni
žení), příčí se donucovacímu předpisu § 38 i mohl by soud pokutu sní
žiti přes opačné ustanovení smlouvy (§ 40). V otázce, zda pro případ 
odstupu od smlouvy stranou žalovanou převzatá pokuta 30.000 Kč, jest 
pouhým odstupným ve smyslu § 909 obč. zák. či smluvní pokutou, sdili 
soud odvolací správný názor soudu procesního, že právním důvodem 
žalobního nároku jest smluvená konvenčni pokuta. Odvolatelka sama 
označuje peníz 30.000 Kč jakožto propadlou smluvní pokutu a také po
užitý obrat "Ponale« jest technickým výrazem pro konvenčni pokutu 
a nikoliv pro odstupné. Smlouvou nevyloučený, pokud se týče v platnosti 
zachovaný třetí odstavec § 31 zákona o obchodních pomocnících při
znává zaměstnavateli nárok na náhradu škody, pod nějž jest podřaditi 
v hlavě 30. upravený nárok na placení konvenční pokuty (§ 1336 obč. 
zák.), nikoliv však odstupné, jež s náhradou škody nemá co činiti, ný
brž jest alternativním plněním na.místo nedodržení smlouvy (§ 909 obč. 
zák.). Šestiměsíční lhůta § 34 zákona o obchodních pomocnících vzta
huj.e se .v'ýslovn~ na všechny tři příp,ady§ 31, tedy i na případ, o nějž 
tu Jde, I Jest Ihutou propadnou, k 111Z soud z moci úřední by musil při-
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'v. , r odle nenapadeného zjištění prvého soudu žalo?~yně 
hl1zetl, a poneva( z, P, k 1 t °la jest s ním vyloučena a nemuze se 
v oné lhůtě žalob~ll ~aro neup a 111. ' b' ského zákona o promlčeci 
·dovoláv.ati pOd?Urnehob,ust~~o)ve~~y~ z~~~n o obchodních pomocnících 
lhůtě třl roku (9 1489 o c. za . , .. § 42) 
má pro projednávaný případ úch~lné ust~n~vel1l ( . 

N e j vy Š š i s o u d nevyhovel dovolam. 

Důvody: 

. . dl' d" od nesprávného právního po-
Dovolání, opřene~:u Jen o, ov)o~~;ze u;řiznati oprávnění. Nižší soudy 

souzení věCI (§ 503 CIS. 4 c. r. s. , e s o'ení s obsahem žaloby, že 
dovozují správně z doslovu smlouvy v ,P J' k a nikoli o odstupné po
jde o smluvní pokutu ve smyslu § 13~6 obc.:.a '1' k důvodům je'ich roz
dle § 909 obč. zák. a stači v tom smeru pou aza I ..,' ~anželk' 

dk' Oovolatelka se sice snaží vyvodItI opak z vYJa~renr ) 
su u. . .. f kd ž byl tento k JeJlmu dotazu, co 
žalovaného k majiteli žalupcllrmy, Y • hl"1 - bude žádati 

t . es tli že žalovaný službu nenastoupl, pro aSI, ze . . , 
se s an~, J , ... l' službu nenastoupí a pokutu zaplat!. Lec 
smluvm pokutu, -- ze Jeli ml z, ~. . kd b b la prokázána. 
z této okolnosti nebylo by lze ješte usuzovau,.1 ~ y Y 1 § 909 
že bylo smluveno se žalovaným jen altt.rn~tl~!1l pl~~f~b~~~~n~~ou případ 
obč zák., poněvadž ze smlouvy nevyp yva, z:. se z . b kon-i . 30000 Kč které ostatně sama oznaclla Jako pe~ale .ne o 
~~~č~~e;lokuiu, výsl~vně vzdala nároku na dodržení ~I~zebnr sml~~~;á 
J I· 'k 30000 Kč podle své právni povahy konvencl1l pokutou, . . . e- I vsa . , . 'k d .. ". -Iuva ma len 
není ničím jiným než ekvivalentem utrpene s o y, Je]lz U11l " d'.' 
ten v'znam, {e se věřitel v připadl' nesplněni smlo~vy.:avmemm lUZ= 
níkov~m sprošťuje důkazu, že škoda nastala, I o Jep vysl (SIV. K~asno t 
polski str. 117), jde-li tedy o nárok na náhradu škody, nu~no p~vmnos, 
k jejímu zaplacení řaditi k nárokům zaměstnavatele protI zame~t.na~c~ 
u raveným § 31 třetí odstavec zákona ze dne 16. ledna 191?, ;IS. 
/úk. (srov. k tomu § 42 tohoto zá~ona), jí~hž. uplatnění. podleh~ P?,dle 
§ 34 téhož zákona propadné lhůtě se~tImeslčm,. ke ktere Je;;t pnhl,rze.t~ 

.. - d I' Pr'l' tom J'est IhosteJ'no ze Jde o narak smluvm, nebol. za z mOCI ure ,n . J. ".. h 'č ' 
kon jednak n~rozeznává, jednak sr;rlouv~u nastalo Jen w:clte o ral1len~ 
jinak již po zákonu (§ 31 uvedeneho zakona! pro zan;estr;avatele ply. 
noucího nároku na náhradu škody. Poněvadz }alov,any ;nel nastoupItI 
službu dnem 1. října 1925 a žaloba byla podana az 9; cer~ence 1926, 
uznal odvolací soud právem, že jest žalobkyně se svym narokem vy-
loučena. 

Čís, 7720, 

Pravovárečná měšťanstva jsou právnickými osobami ve smyslu § 26 
obě. zák., t. j. účelovým .jměním neosobním, odděleným. od souk~omého 
majetku a výhradně sloužícím ku provozován! ~b~hodnlho P?d;nik~." 

Podíl na pravovárečném pivovaru zabezpecuJ'e Jeho vlastmkum ucast 
na výtěžku z pivovaru, ale neukládá jim povinnosti,lcteré by je obme-
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zovaly ve volném výkonu vlastnického práva k domu, s nímž jest podíl 
spojen, aneb jiných práv, zaručených jim platným právním řádem. Nelze 
najmě platně stanoviti, že ti podílníci, v jichž domě jest hostinec, ne
odebírající pivo z pivovaru pravovárečného měšťanstva, nemají účasti 
a jsou vyloučeni ze zisku pravovárečného měšťanstva. 

(Rozh. ze dne 26. ledna 1928, Rv I 833/27.) 

žalobci domáhali se na žalované firmě »Pravovárečné mě,šťanstvo 
v K.«, by bylo uznáno právem, že usneseni valné hromady (změna 
stanov) žalovaného pravováreč:ného měšťanstva (Měšťanského pivo
varu) v K. ze dne 27. května 1925, jimž bylo stanoveno, že »ti podílníci, 
v jichž domě se nalézá hostinec a tento hostinec neodebírá pivo z pivo
varu žalované strany, nemají účasti a jsou vyloučeni z podilu na zisku 
žalovaného pravovárečného měšťanstva«, jest proti žalobcům neplatné, 
že žalovaná jest povinna uznati,. že, nehledíc k tomuto n'eplatnému usne
?ení, žal~bc~ ~,aji I~árok na podíly na zisku (dividendy), připadajicí na 
jejich varecna prava. Pro c e s n i s o udp r v é s t o I i c e uznal 
podle žaloby. D ů vod y: Dlužno především řešiti otázku, jaké právní 
povahy jest žalované pravovárečné měšťanstvo jako takové a podle 
j~krch zák?nných předpisů se řidi vzájemná práva a povinnosti podíl
mku lJavzajem a k celku. Pokud jde o první část této otázky, vychází 
SOU? z ustáleného názoru, že pravovárečné měšťanstvo jest považovati 
::a dOvolenou společnost, za právnickou osobu ve smyslu § 26 obč. zák. 
Zalované měšťanstvo jako korporace jest na venek samostatným práv
ním a hospodářským podmětem, nabývá práva zavazuje se samostatně 
jednotlivf.členové z jeho jednáni pfimo prá~ nenabývaji ani závazk; 
n.ejsou. S;IZenl., l\ejde t~ v~a~ ny:~ již o útvar veřejnoprávní, byť i histo
llcky ~al~v~n~ pr~~ova:eel1e vr::~sť~nstvo vzniklo z původních privilegií 
a oproavnelll, jez nyvalym mestanum K-ským jako takovým- přislušela 
z aktu vrc~nostenských. Veřejnoprávni ráz pravovárečného měšťanstva 
Jako . tako~eho . odpadl v dalšim právnim a zákonodárném vývoji. Právo 
p~opl11ačnr, t. J. vyhradné právo v určitém okrsku pivo vařiti a kořalku 
palrtl a to I ono prodávati, bylo v čechách zrušeno zákonem ze dne 
30. dubna 1869, čis. 55 z. zák. Od té doby zřiz,ováni pivovarů se po
v~lovalo volně podle řádu živnostenského (§ 1 (2) citovaného zákona), 
Zavazek hospodských, bráti nápoje od bývalých vrchnosti neb od toho 
kdo měl právo propinačni, byl předmětem výkupu při vyvazení pozemk~ 
podle zakona ze dne 11. května 1869, čis. 87 z. zák. Pravovárečné mě
s~an~t~o, vy~onávajic živnostenské oprávnění pivovarské, nyní volné, 
zu~ta~a. nadale j~n . sOCletou práva soukromého, podle něhož se řídí 
p:avlll jeho P?me; jak na venek tak i uvnitř mezi jednotlivými podíl
llIky. Jest t~dlz vU,bec nerozhodno, z jakého důvodu tato nynější sou
kromopravlll spolecnost hlstoflcky kdysi vznikla. Soud proto nepokládá 
za !lUtno, ?y se v této souvislosti bliže zabýval historickým vývojem, 
jen,z ~d puvodu • vedl k dnešnímu útvaru pravovárečného měšťanstva. 
Pra\llll jeho pomery jest posuzovati podle občanských zákonů nyní plat-
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'ch To platí však v plné míře i o druhé části otázky o vzájemný~~ 
nY'vech podílníků plavovárečného měšťanstva, jehož žalobCI JSou tez 
~;:ny. PodHnictví na žalovaném p~avová~e~ném v~l~šť~nstvu, vzmklo 
z přenesení historického oprá~něni ]ednotlrvych mestanu 15-~kych:. va
řiti a prodávati pivo, na spolecny podmk. HI?tone tu, )~~ recen?,. jm~k 
nerozhoduje. členy žalovaného měšťanstva JSou ?yn,ej~1 vlastmcl ';1e-. 
šťanských domů, s jichž vlastnictvím bylo 0':0 .0pravr:e~1 sp?je~? Pravo 
várečné a právo spolurnajetnictvi na spolecnem jmem pnslusl pr~vo
várečnikům podle jejich podílu. »Právo várečné« zbývá jen jako ,hIstO
rické označení oprávněných domů, Ve skutečnosti, samo o, so?e pko 
zvláštní oprávněni při volnosti živnosti pivovarské jinak nema vyzna?,u. 
Důraz spočívá dnes na spolumajetnictvi společ:I:~ho, jmění., Toto, ovs,em 
u pravovárečného měšt'anstva iest rázu zcela zVlastmho. Vzajemna prava 
jednotlivých podílniků zvláštníín zákonným př;dpisem pří:n0 posud ~pra~ 
vena nejsou. Takovými předpisy nejsou zejmen~ amp;lvllepa a n~n~enr 
magistrátu z dob starých, jež měla, pova!'u predplsu ~erejnopravm~h, 
a jež sama sebou pominula zrušemm prava propl~ač'111h?'v~ ost~tnlc1: 
zařízení vrchnostenských a nastoupenim platnostr nynejslch zakonu 
občanských. V dnešnim ústavním zřízení tín,r mén,ě bylo by lz~ na. hIsto
rická oprávnění a privilegia z aktů monarchlstrckych se odvolavat!, Rov~ 
něž nelze se dovolávati § 5 obě. zák. Nejedná se tu o n,abyta prava ~~I 
o účinky předchozích jednání. Není vůbec nabytých prav protr p~zdej
šímu zákonu ie neuznávajicímu. Avšak ani jiné nyní platné zakony 
soukromoprá~,n'i na útvar pravovárečného společenství se přímo nehodí. 
Nelze tu zejména použiti veskrze ustanovení ?bch?dního .zákona? ve
řejných společnostech. Není tu smlouvy o znzem spolecnostr (cl. 85 
a násl. obch. zák.), podílníci neručí svým jměním za závazky pravo
várečného měšťanstva atd. V obchodním rejstříku krajského soudu jest 
žalované měšťanstvo zapsáno pod firmou kupce jednotlivce, firmu za
stupují representanti, řádem ustanovení. Avšak ani společens,tví vI,ast
nictví podle § 825 obč. zák. v pravém slova smyslu tu nem. Zda se 
ovšem, že by i pravovárečné měšťanstvo bylo lze poclřaditi pod po
všechné ustanovení § 825 obč. zák., který nerozeznává, z jakého důvodu 
vlastnictví k téŽe věci nebo totéž právo vice osobám nedílně náleží. Také 
ustanovení § 826 obč. zák., odkazujíc při posuzování práva povinností 
na pramen společenství, by nebylo pojmově neslučitelné s povahou 
pravovárečného měšťanstva. Pf es to podmět pravovárečného měšťan
stva jest tu rozdílným od jednotlivých podílníků. Tito se mění, pravo
várečné měšťanstvo však jako takové zůstává samo stále týmž samo
statným podmětem. Je to jmění účelové, jeho nositelem jest korporace, 
nikoli jednotliví spoluvlastníci o sobě. Také representant se určuje jinak, 
než při pravidelném spoluvlastnictví, neplati tu předpis o rozdělení spo
lečeného majetku atd. Zbývá tudíž jediná možnost, posuzovati právo 
várečné jako soukromoprávní společnost sui generis, korporaci práva 
soukromého ve smyslu § 26 obč. zák. a to nejen na venek. Podle tohoto 
zákonného ustanoveni dlužno řešiti i vzájemná práva jednotlivých po
dílniků k celku, a zejména i otázku spornou. Podle § 26 obč, zák. vzá-
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jemná práva členů dovolené společnosti jsou určována smlouvou) nebo 
účelem a zvláštnimi předpisy o nich vydanými. jelikož tu není smlouvy, 
kterou by byly při založení společnosti upraveny vzájemné poměry po
dílníků žalovaného měšťanstva, ani zvláštních předpisů, nutno i vnitřní 
poměry žalovaného měšťanstva ve smyslu § 26 obč. zák. posuzovati 
jedině s hlediska jeho účelu. Ze společenského složení plyne především 
pro správu majetkopráv~í zásada většiny. jinak nelze správu společného 
majetku ani upraviti. Podílníci podle zásady většiny rozhodují též o tom, 
v jaké formě se má díti rozhodování ve věcech společného majetku. 
Tak tomu bylo vždy, jak obě strany v celku souhlasně uznávají. Z této 
zásady vyplynuly i úmluvy, usnesení o representaci a o společné správě. 
To jsou stanovy, jež možno měniti opět podle zásady většiny. Takovými 
stanovami nyní platnými pro správu majetku žalovaného měšťanstva 
jest řád z roku 1899 většinou ve smyslu dřívějších stanov z roku 1884 
přijatý a schválený. Tvoří tudiž tyto stanovy lonná!ně legální základ 
pro úpravu vnitřních poměrů žalovaného pravovárečného měšťanstva 
i pro otázku platnosti sporného usnesenÍ. Otázku platnosti a tudíž zá
vaznosti usnesení ze dne 27. května 1925 pro žalobce třeba však řešiti 
ze dvou stránek. jednak I. formálně, zda se nepřičí řádu nyní platnému, 
pokud se týč.e zásadě většiny; 2. věcně, zda neni proti právní účinnosti 
tohoto usneseni závady, hledic k materielnímu jeho obsahu, t. j. zda 
neodporuje zákonu, dle stanoviska tu zaujatého účelu žalovaného pravo
várečného měšťanstva ve smyslu § 26 obč. zák. K čís. 1. Pokud jde 
o formální platnost usnesel;í ze dne 27. května 1925, soud vychází z ná
zoru, že tím, že »návrh na změnu stanov« jako bod 8. jednání v ozná
mení O valné hromadě byl uveden, bylo by vyhověno podmínce, že podle 
§ 5 řádu by se mohla valná hromada í o takové změně nebo o doplňku 
stanov platně usnášeti. Není třeba, by navrhovaná změna stanov byla 
blíže specíalisována. které posavadni usnesení a v jakém směru má býti 
změněno. Jest věcí podílníků, by se předem u předsedy nebo v kance
láři podniku. informovali o povaze zamýšlené změny ve lhůtě mezi svo
láním a konáním valné hromady. Řád pravovárečného měšťanstva nemá 
povahu přísně upravených a rozčlánkovaných stanov, jak tomu jest na 
příklad u akciových společností, kde ovšem § 40 regulativu pro akciové 
společnosti žádá pokud možno určité označení. Ostatně změna stanov 
podobného znění mohla by spadati i pod usnesení o rozdělení čistého 
zisku a vyplácení dividendy, jež rovněž byla na programu pod čis. 5. 
Rovněž by nevadilo, že nebylo usneseno, který bod stanov se změňuje,. 
neboť ono usnesení učiněné ve formě dodatku ke stanovám by nepo
strádalo určitosti. Také ne, že nebylo usneseno, co se má státi s podíly 
nevyplacenými; to bylo by věci eventuelního dalšího návrhu a usnesení. 
I kdyby se společné jměni o ně rozmnožovalo, nebylo by to proti dobrým 
mravům, neboť motiv konkurenční ve společném podnikáni obchodním 
jest běžným, ve čl. 96 obch. zák. při veřejné společnosti dokonce vý
slov.ně zákonem uznaným. 

V dalším dovodil prvý soud, že usnesení valné hromady ze dne· 
27. května 1925 jest neplatným proto, že nebyla zachována osmidenní. 
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Jl' °lt~ předepsaná řádem ku svoláni valné hromady. Pro případ, že b~ 
~~1t~ názor neobstái, uvedl prvý soud k odůvod~lěni t.o~o) zoe us~es~n~ 
~alné hromady jest nepři~ust~é.a p,r?,ža.lobce ndez~vazn~~ě~id~;I~~~I::~o 

. h toto' Způsob rozdelova11l vytezku z po 111 u a ]. . 
n~c) '. ~ e'ho měšťanstva mezi podílniky není určen ani smlou~ou a,nt 
plavovalecn . t ď . z prednesu 
vláštními předpisy. To žalovaná strana a11l ne Vf 1, a a~l . , 

z tl' va' Podle souhlasného udání stran rozdeloval se ZISK stran o nevyp y. ' I § 6 ,. 2 
"dy usnesením většiny pravovárečného měšťanstva ve smys II Cl!'}; r 

;~clu od případu k případu, podle toho, zd,a a j~k~ byl přeb~tek. Nen~-,~ 
však ani smlouvy, ani zvláštních předpISU,. zbyv~_ \ pro zp~sob_ ro~,,:o 
I ., v)"te"z"ku' společného podniku žalovaneho mestanstva, ]akoz vub 
ovam . o b- 'k' ď ' J'ako 
ro úpravu vnitřních poměrů podílnikú, podle § 26 o c. z~ .); 1I1e 

p I dUj"lc'l za' konná norma tohoto zákotlného ustanovem: ucel pravo
roz 10 _ . o, I I - 'h pod-

. - e'ho měšťanstva ]'ako dovolené spolecnostl. Vce spo ecne .o 
varecn . k I" m'l11l Pro 
niku pravovárečného měšťanstva se č~~e,mJ la

o 
v vy l~eno, , ~ . " '''.1 

d b přítomnou věcně i právně rozhodu]lclm mu ze ovsem bylI Jen ,uce 
n ~n~'ší jak se časem vyvinul, nikoli dřívější účel hlstoncky, kt~;y se 
} dn~š~Í111 právnim řádu neuznává. původně bylo zákl~der:' ,a u;elcm 
ravo.várečného měšťanstva v K' J využíti, výsad~~ho, opľa~n~nt .~ereJ~o

p. 'ho od pano\'níků měšťanům K-skym zvlastmml pnvIlegll udele-plavn,,·· , ,- . T t 
'h vařiti a čepovati pivo v obvodu mesta presne stanovenem ... en o 

ne o, " "d" d· tl' , h domech mesťan-" I po původním varem»po stn e« v je no IVyc ,_. 
~~Ých byl v pozdější době, hlavně z důvodů fiskálních opet predplsem 
veřejnoprávnim přenesen na společný pOdn;k'.n". plv?var ~ sl~dovnu. 
účastníky byli ti majitelé měšťanských dO,mu, ]Imz ~. t~ dobe pravo va= 
řiti pivo příslušelo. Takto bylo podIll1lctVI na spoleenem pIvovaru spo 
jeno s vlastnictvím těchto oprávněných domů. Domy ty JSou ~.~edeny 
v § 3 řádu a na vlastníky domůynýc~. ~právněni to _ sej~ž ,nerozSlfovalo; 
Oprávněni k podílnictví sp?]ene s ~rcltyml do~y prenaselo ~e pak bu?_ 
universální nebo singulárl1l sukceSI, I na dalsl je]lch vlastlllky. Vy:uc 
nost oprávnění vařiti a prodávati pivo v ?bvodu mě~t~ byla odstr~ne~a: 
jak shora uvedeno, zrll,šením v t. ,zv. p~av pro~macmc~. Pravo~arecn~ 
měšťanstvo vposavadmm slozenl a zpusobu zustalo ,~Ice na dale, EO 

vaha jeho se však změnila, a tím .zm_en.11 s~ I ]eh~ u?el. Bylo-II dn~e 
jeho účelein využíti výsadmho opravnen,1 ~ere]nopravmho, bylo, na (~ale 
jeho účelem toliko společné provozovam poclmku plvov~rskeho, ~IV
nosti nyní volné, na základě čistě soukromopravmm: jedmym ]eh~, u~.~~ 
lem v době nynější jest hospodářské těžení, z podmku, z _d~by dnve]s.1 
již trvajíciho, vydobývání hmotného prospechu ze . spolecne vyroby .a 
z prodeje piva a rozdílen! v'ý~ěžků z tohoto P?dmkam spol~čnou spra
vou jeho docílených podlllllkum pro ]e]lch ucely soukrome ~odle ~o
měru jejich podílů. :? jest podl_e dnešní~o st~vu,v .podst~te, pr~vyn; 
účelem žalovaného mesťanstva. Pn tom ovsem zustava]l zvlastm znamkl
tohoto útvaru, lišící je od jiných společností výáělkovýc~, ~p.:avených 
přesně zákonem občanským neb obchodním. Usneselll vetsmy byť 
i formálně správné lze považovati za zákonné ve smyslu § 26 obc. zak. 
a tudíž věcně závazné pro přehlasovanou menšinu jedině potud,pokud 
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! 
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I 
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i věcně zapadá do rámce nynějšího účelu žalovaného měšťanstva. Tím 
způsobem lze i věcné rozhodnutí otázky zjednodušiti. Je-li účelem ža
lovaného měšťanstva dnes jen těžení uŽ1tkú ze společného průmyslo
vého výdělkového podniku, ovšem též z majetkových hodnot z jeho 
dřívějších výtěžků na střádaných (vlastnictví nemovitostí atd.), ve pro
spěch podílníků podle jejich podílů, nevyžaduje tento účel žalovaného 
měšťanstva a není podmínkou jeho plnění, by se jednotliví členové ve 
výrobě a prodeji piva osobně súčastnili, ani by prodej se děl v pravo
várečných domech. Vždyť právě výroba i prodej po odstranění vaření 
piva »po střídě« na společný pivovar byly přeneseny. A podle tohoto 
nynějšiho účelu se musí říditi i oprávnění většiny, činiti podle platného 
řádu usnesení pro všechny podílníky závazná. Autonomní správu pod
mku nutno podle zásady většiny uznati, avšak jen v mezích nynějšího 
účelu. Nevadí, že žalovaná strana právem namítá, že napadeným usne
sením se neukládá vlastníkům odebira ti a čepava ti ve svých domech 
pivo z pivovaru žalované strany, stačí, že se jim odepírá podíl na užitku 
proto, že cizí pivo ve svých domech čepují. A byť i bylo možno se sta
noviska obchodního uznati hospodářský význam konkurenčního zákazu 
- wčkoliv o tom, že by se tím pravovárečné měšťanstvo chránilo proii 
zřejmé škodě, nelze dobře mluviti, nejvýše zmenšuje se tu zisk o částku 
jíž by se docílilo, když Se určité množství píva žalované strany v do~ 
mech žalobců prodalo - oprávněnost tohoto zákazu z vylíčeného ny
nějšího účelu žalovaného měšťanstva nelze odvozovati. Z tohoto ny
nějš!ho účelu povinnost prodávati pívo v pravovárečném domě pro po
drlmky mkterak nevyplývá - tím méně pak povinnost, neprodávali ve 
svém domě pivo jiné. Podíl se stal majetkovou hodnotou sám o sobě 
s nímž vlastník dom~ jako s aktivem může počítatí, jej prodati, ať jiŽ 
s domem nebo bez neho. Je pramenem důchodů neodvislým od jakého
koliv o~,obního spol~působe~í. a počínáni si, podobně jako u jiných 
h?spodarsky obdobnych dnesl11ch forem společného podnikání (akcio
v,;,ho, a pod.). P;avovárečné měšťanstvo není účelem samo pro sebe, 
nyb;z .len ovoce]eho e:{lStence má připadatí podílníkům. Že není podle 
dne~l1!~o ,stavu ja,ke~~hv spolupůsobení - ať positivní či negativní _ 
opravnenych podrl11lku na společném podniku účelem žalovaného mě
šťanstva, plyne i z toho, že vlastník pravovárečného domu může si zří
diti dokonce i SVllj pivovar, aniž by se to se strany žalovaného měšťan
stva pok!ádalo. za důvod k odepření užítků, jak ukazuje příklad žalobce 
L-a. A prece vyroba piva v temž místě ko.nkurenci zajisté zvyšuje v míře 
~alek~ větší. Konečně stejnou logikou by se mohlo dospěti k tomu, 
:e poskozuje odbyt .P':,a, a tim prospěch podníku pravovárečného mě
sťanstva.1 ten:; pod1l11lku, který jen pije jiné pivo a snad i pak by bylo· 
lze st';'jny!~ zpusobem odepření užitků odůvodníti. Nerozhoduje, že ža
lov~ne mesť~nstvo v letošní valné hromadě dodatečně vykládá napa
d,;,ne us~,:,~enl v ten smysl, ž,;, užitky z nemovitého majetku pravováreč
n,;,ho_ mestanstv~ (v.lastmctvl domu a pod.) žalobcům se neodepírají, 
?ybr~ je!, ,vlastl1l, dlVldenda z,podniku pivovarského. Pokud by se užitky 
I ze jmel1l Jlnakeho - domu a pod. - podílníkům odpíraly, odporo-
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valo by to přímo ustanovení § 839 obč. zák. V usnesení samém rozdílu 
takového nenÍ. Celé toto usncsení i, pokud by se obmezovalo Jen na 
užitky z podniku pivovarského, 0odp~ruje ~ynějším~ účelu žalova~ého 
pravovárečného ,měšť~HStva. hm: ze zalobcum ~deprra. steIny podll, n~ 
užitcích, jaky pnznava podrll1lkul11 ostatl1lm. ~uvod plO .toto ~depr';'l1l 
v usnesení uvádě.ný neien- že není zákonným predplsem vyslovne uz,nan, 
nýbrž, poněvadž nevýplývá z účelu žalo~anéh~ pravovárečného n~ě
šťanstva, dokonce přímo odporuje zákonnemu predplsu § 26 obč. zak. 
Ostatně použije-li se na to podle § 7 obč. zák. obdoby § 839 obč. zák. 
_ tu zajisté i pro společný podnik pivovarský velice blizké a přirozené 
_ přísluší nárok na užitky společné věci neb oprávnění podílníkům 
bez jakýchkoli výhrad ze zákona. Podobně podle čl. 109 obch. zák. 
11 veřejné společnosti úplné vyloučení ze zisku v zásadě odporuje prin
cipu společnosti (Staub Pisko l. str. 361). Ani dle zásady § 1295 obč. 
zák. nelze ohledy konkurenčnímí usnesení takové odůvodniti. Ať již 
jakkoli se posuzuje toto usneseni, ve svých důsledcích obmezuje podíl
níky ve volném užívání vlastnictVÍ jejich nemovítosti. A přece podíl 
pravovárečný jest toliko spojen jako oprávněni s vlastnictvím domu a 
neobsahuje pro dům nebo pro vlastníka vůbec žádných povinností. Ne
bylo by také rovnosti mezi podílníky těmi, kteří mají hostinec ve svém 
domě a ostatními, u nichž usneseni a jeho důsledky vůbec v úvahu ne
přicházejí. Žalovaná strana nemůže se na odůvodnění us,nesení ptíčícího 
se nynějšímu úč.elu pravovárečného měšťanstva dovolávati ani podoh
ných ustanovení nebo vrchnostenských nařizení z doby dřívější. Právní 
podklad takovýchto nařízení tvořil závazek propinačnÍ. Ten, jak řečeno, 
odpadl. Tím sama sebou oclpadla i působnost nařízení a úředních opa-
tření ,na jeho základě vydaných. Nyní řídí se výkon práva povinností 
podílníků pravovárečného měšťanstva toliko usneseními podílníků sa
mých podle stanov autonomně platně učiněnými. I tyto stanovy dočasně 
platné se mění a dřívějším pi'ijetím nových pozbývají účinnosti. Ph 
tom však i usnesel1i dle stanov formálně platné učiněná věcně mohou 
býti pro členy.závazna jen potud, pokud i věcně zákonu vyhovují, t. j. 
jen pokud se srovnávají s nynějším účelem této dovolené společnosti 
ve smyslu § 26 obč. zák. Poněvadž pak, jak vyličeno, napadené usne
sení vybočuje z rámce nynějšího účelu žalovaného měšťanstva, po
strádá i věcně zákonného podkladu a žalobci, pokud je jinak neuznali, 
nejsou vůbec povinni, se mu podrobiti. Takové uznání nelze spatřovati 
u žalobce C-a ani v té okolnosti, že k předsedovi žalovaného měšťanstva 
povšechně prohlásil, že na dividendu nárok nečiní. Že by se byli žalobci 
nebo vůbec jejich právni předchůdci nároků na užitky do budoucností 
platně vzdali, ani z tvrzení žalované strany nevyplývá. Smlouva taková 
vůbec se neuvádí, povšechné uznání závaznosti usnesení většiny nestačí. 
Závazek žalobců odebírati pivo z pivovaru žalovaného měšťanstva, z li
stiny příloha čís. 7 nevyplývá, ostatně o ten se v tomto sporu nejedná. 
Soud proto s těmito dalšími okoÍnostmi, žalobci ostatně popřenými se 
dále nezabývá. Poněvadž soud vycházeje z uvedeného právního názoru, 
pokládá napadené usnesení formálně i věcně za nepřípustné, uznal podle 
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žalohního návrhu ve zněni za jednání žalobcí upraveném, kteréžto znění 
smyslem vystihuje hospodářské i právní důsledky neplatnosti a právní 
nezávaznosti napadeného usnesení. O d vol a c í s o u d napadený roz
sudek potvrdil. D li vod y: Především dlužno uvéstí, že jde o žalobu 
určovaCÍ a že jest proto nejdříve uvážiti, zda jsou pro ni dány před_ 
poklady § 228 c. ř. s., třebaže soud stolice prvé se otázkou tou zvláBtě 
nezabýval. Soud odvolací je toho názoru, že podmínky žaloby určovací 
jsou zde splněny. Žalobci nemohou žalovati o plnění, ana žalovaná 
strana sama v odvolání uvádí, že nenastala doposud splatnost podílů 
na zisku a že výše podílů těch je něčím nestálým, závislým na různých 
okolnostech a skutečnostech. žalobcí mají tedy právní zájem na tom, 
by co nejdříve jich právní poměr k žalované straně ve příčíně podílů 
těch byl zjištěn. Jinak řešil prvý soud ve věcí samé právem především 
otázku, jaké právní povahy jest pravovárečné měšťanstvo jako takové 
a podle jakých zákonných předpisů se řídí vzájemná práva a povinnosti 
jednotlivých podílníkú mezi sebou a k celku. Prvý soud správně uvedl,. 
že - pokud jde o prvou část otázky, považovati jest pravovárečné 
měšťanstvo za dovolenou společnost, za právnickou osobu ve smyslu 
§ 26 obč. zák., že jest to korporace tvořící na venek samostatný právní 
a hospodářský podmět, který nabývá práv a zavazuje se samostatně, 
kdežto jednotliví členové z jednání jeho přímo práv nenabývají ani zá
vazky nejsou stíženi. Náležitým zpúsobem dovodil pak prvý soud dále,. 
že nejde tu o útvar veřejnoprávní, byť i historicky žalované pravo
várečné měšťanstvo vzniklo z původ nich privilegií a oprávnění, jež bý
valým měšťanúm K-ským jako takovým příslušela z aktú vrchnosten
ských. V tom směru odkazuje se na správ,né důvody napadeného roz
sudku a jest přisvědčiti soudu prvé stolice, že netřeba se blíže zabývati 
historickým vývojem, který od původu vedl k dnešnímu útvaru pravo
várečného měšťanstva, a že jeho právní poměry jest posuzovati podle 
občanských zákonů nyní platných a že to platí i o vzájemných právech 
jednotlivých podílníků pravovárečného měšťanstva, jehož členy žalob
cové jsou, a jež určována jsou podle § 26 obč" zák. smlouvou neb Úče
lem a zvláštními předpisy o nich vydanými. Správně uvedl prvý soud, 
že - jelikož tu není smlouvy, kterou by byly při založení společnosti 
upraveny vzájemné poměry podílníků žalovaného pravovárečného mě
šťanstva, ani zvláštních předpisů - nutno i vnitřní poměry žalovaného 
měšťanstva ve smyslu § 26 ohč. zák. posuzovati jedině s hlediska jeho 
účelu, jímž bylo toliko společné provozování podniku pivovarského, 
živnosti nyní volné, na základě čistě soukromoprávním a wzdílení vý
těžků z tohoto podnikání společnou správou jeho docílených podílníkům 
pro jejich účely soukromé, podle poměru jejich podílů. Že řád z roku 
1899 tvoří formálně legálni základ pro úpravu vnitřních poměrů žalo
vané strany i pro otázku platnosti sporného usnesení, prvý soud řádně 
dovodil. 

V dalším nesouhlasil odvolací soud s názorem prvého soudu, že usne
sení valné hromady bylo proto neplatné, ježto nebyla zachována osmi
denní IhLtta předepsaná řádem a uvedl dále v důvodech: Jinak má se. 
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. de o otázku právní účinnosti usnes;ní valné hr.?em~~; ;:~~= 
věc" p~kUdyJ Tu sdílí i soud odvolací názor pryeho 'SOUJd~: zJ'ak bylO již 
vane s ran '" _ ". t' pro žalobce nezavazne. e- 1, . " 
. ení to věene nepnpus ne a . čného měšťanstva dnes Jen te-
s edeno účelem žalovaného l'!ravovar\ v' dělkového podniku a též 
~:ní užÚků ze společného /~um~~~o~e j~h/výtěŽkŮ dřívějších (vlast
z majetkových hodnot !las r~ any d'l íků podle jejich podílů, nevyža
nielví nemovitostí) ve ~~ospe~?ť P~t~~ by se jednotliví členové ve vý
duje tento účel žalovane o n:es .~n t 'Ú ani by prodej se děl v pravo-
robě a v prodeji piva os~bne s~cas n~ to i ze 'mění jinakého - dom~ 
várečných domech. o Pokun bl. UzrkYodporovalo Jby to přímo ustanovem 
a pod. - podílníkum se o~plra y: 'ak s rávně uvedl prvý soud, se 

839 obč zák. V usnesem samem, j p.. kud by se obmezo-§ . o V' • Celé toto usnesem, I po ., 
rozdíl takový vubec nec!!1I·.

k
. ského odporuje nynějšímu ucelu 

valo jen na užitky, z y~dlll U,f!VOV~a tím,'že žalobcům odepírá stejný 
žalovaného pravovarec!1eh,~ m.es~an~dí1níkům ostatním. Důvod pro toto 
podíl na užitcích, j.aky p';!Z1!ava p není zákonným předpisem výslovně 
odepření v .usneselll uvade~y netenl 'ho pravovárečného měšťanstva 

.' 'vadž z ucelu za ovane - I' uznán, nybrz, pone., .' 'ed isu § 26 obč. zák. ze usnesen, 
nevyplývá, dokonce pnmo °h~P~!Uj:o~~ur~nčními odůvodniti, prvýs~,:d 
o něž tu j~e, ,nelze am ~ .e /. ko dovodil náležitě, proČ s~ nemuze 
rovněž spravne dovodl}, s~e]3e. ~ tyčného usnesení dovolávatI am po
žalovaná strana na. oduvo ne11l o . h nařízení z doby dřívější. Po
dobných ustanovem neb vrchnost~nsk~~ května 1925 neodpovídá účelu 
nčvadž, jak vylíčeno, usnese111. z~ . J1(' .:. ákol1ného podkladu, a žalobci 
žalovaného měšťanstva, postrada !Ivecl~~~inni se mu podrobiti. Správně 

. - pokud je neuzn~h - nejsou ~'~I~e~elze s a!řovati u žalobce C:a ar~ 
uvedl prvý soud, ze takov,; duznda . z'alova~ého měšťanstva povse. chne 

. k I ť' e prý k pre se OVl .. .. h . . v te o o nos I, Z. . č" . ku že se žalobci neb jeJlc pravn~ 
prohlásil, že ~a dl:'ldem~~t~e ~111 ~~~~uc~osti platně vzdali, ani z tvrze111 

. předchůdcI naroku na U~I . Y o 
žalo\Tané strany nevyplyva. , . . 
. N ej vy š š í s o u d nevyhovel dovolam. 

. D ů vod y: 
. .. d r"ť že z předložených sta-

'Po věcné stránce se d?volání sndazl 200 Idclu.bl'l_a 1843 a z »podmínek« 
.' lne mOCl ze ne . I, i 

rých smluv, zejmena zPl . t ,. o že žalované měšťanstvo neuči-
z~ dne 12. Iistopad~ ,183 d jes27zr~~~tda 1925 usnesení nové, nýbrž jen 

. mlo ve valne hroma e ze ne '. . '1 I' t zachovávané pra-
opakovalo usnesení staré, vlastne obnOVl O po e a .... I ě od 
vidlo. Závěr dovolatelův však nen} správ~ý: I:rotože PO~I]~ uJ'o~ ~řed 
statnou okolnost, že li~tin7' o něz ,se, opua" JSou ~esme dárství ~o ne-
zákonodárstvím o zrusem propmacmho prava. Zak~n~ o • Č 
mohlo zůstati a nezůstalo beze vlivu na závazky pOd!llll,ku, prav:ovare -
něho měšťanstva, odebírati a čepovati pivo z ,pr~v~varecneh? ~I~O~:~~, 
pokud závazky ty plynuly právě z oněch zrusenyc prop!11a;mc .,' 
To vyciťuje správně také samo dov?lání. Snaží s~. proto .nazor o o~~;= 
pustnosti napadeného usnesení valne hromady opntJ o zavazek p ,. 

I 
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níků, plynoucí ze smluv, najmě ze smlouvy, již pravováreč.níci v K. uza
vřeli podle listin v dovoláni bliže naznačených. Avšak z obsahu těchto 
listin, pokud jím je pravovárečným podílníkům bráněno čepovati cizí 
pivo, neplyne, že tento zákaz kotvil v soukromoprávní dohodě a že ne
kotvil ve veřejnoprávní ochraně propinačních práv, bránících mimo jiné 
zejména také volnému čepování cizího piva. Výkladu, že jde o úpravu 
práva čepovati cizí pivo, která je založena na veřejnoprávních před
pisech o propinačním právu, není ani závadou, že v listině příl. 7 -
plné moci ze dne 20. dubna 1843 - je citována XVI. a XXVII. hlava 
občanského zákona, z čehož dovolání usuzuje, že pro žalované pravo
várečné měšťanstvo platí tyto předpisy obč. zák., zejména jeho § 1186. 
Neboť citace ta je ve zřejmé souvislosti s guberniálním nařízením ze 
dne ll. dubna 1834, čís. 10.705 (sbír. prov. zák. pro čechy sv. XVI. 
str. 340 Č. 105), jehož se »plná moc« výslovně dovolává a jehož je pa
trnč jen provedením. Řečeným nařízením nemělo však býti - jak pře
svědčivě doličuje Dr. Otto Peterka v díle »Die biirgerlichen Brau
gerechtigkeiten in B6hmen str. 190« nás!. - vysloveno, že pravová
rečná měšťanstva jsou společnosti, jež je posuzovati podle XVI. a XXVII. 
hlavy obč. zák., nýbrž bylo jen zdůrazněno, že jsou soukromoprávní 
útvary, jimž je zL!Staveno, jak použijí svých práva je uchrání, což se 
mimo jiné na příkl. může státi i podle všeobecných zásad naznačených 
hlav obč. zák. Že v souzeném případě žalované měšťanstvo listinou 
pří!. 7 nemínilo se sorganisovati podle těchto hlav obč. zák., plyne jak 
z jejího nadpisu »plná moc«, tak i z jejího obsahu (odst. 7), podle 
něhož jí jen měl býti zjednán orgán, který by zachoval pořádek ve 
správě a v účtování. Ostatně není dovolání důsledným, odůvodňujíc svůj 
názor listinou pří!. Č. 7 a v ní obsaženou citací XVI. a XXVII. hlavy. 
Nedůslednost jeho vývodů ]e zřejma z toho, že, dovolávajíc se této 
listiny, ihned zase samo vylučuje správnost názoru, že .tu jde o společ
nost a společenství podle XVI. hlavy, hájíc názor, že může jíti jen 
o společnost a společenství podle XXVII. hlavy. Pokus, tento závěr 
ospravedlniti smlouvou ze dne 4. září 1785 při!. 15, pokud se týče ze 
dne 27. září 1788 (příl. 13) selhává, protože listiny ty jsou starší než 
ona (pří!. 7), která se právě XVI. hlavy dovolává. Nelze proto z citace 
těchto hlav obč. zák. nic vyvozovati pro právní povahu pravovárečných 
měšťanstev. Potud by ovšem bylo lze dáti dovolání za pravdu, že zákaz, 
čepovati jiné pivo než z pravovárečného pivovaru, odpovídá ustano
vením §§ 1184 až 1186 obL zák. v jehoXXVlI. hlavě. Okolnost ta však 
nedovoluje závěr, že proto musí jíti o právni útvar podle této hlavy a 
že tudíž napadené usnesení valné hromady odpovídá platní'l1l zákonům. 
Naopak je nutno zkoumati, o jaký právní útvar tu jde, a pak teprve 
podle jeho povahy usuzovati, zda se usnesený zákaz, třebaže řečená 
místa zákona takový neb obdobný zákaz znají pro právní útvar podle 
XXVII. hlavy obč. zák., podle zákona směl také státi valnou hromadou 
žalovaného měšťanstva. V příčině té -- co do právní povahy pravo
várečných měšťanstev - nelze upříti, že s,e mínění o ní valně rozcházejí. 
Jedni pokládají je za osoby právnické, korporace podle § 26 obč. zák. 
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. _ ,- Dr Ulbrich) iiní za společenství majetku podle občanského zá
U>lo"11 i 6 a 17 ji;'(za výdělkový spolek podle zákona ze dne 26. Ilsto
kon<) 'IS' '2 c", '203 ř zák pokud se. tkne ze dne 16. listopadu 1867, 
Padu !), L. . 0' Id" . 
./, 134 ř. zák.) a jiní, zejména praL Randa, Dr. Vo ,an .za vere~·nou 
~~~~hoclni společnost a tak dále. Stači tu str~čně pou~a~atr na h0]110U 
literaturu v »Publikacích prvního sjezdu českych pravl11ku z roku 190.4« 

, • e' 11· ]';z' cll'le Dr 0(+0 Peterky »Dle burgerhchen Braugerechtrg-a ve Zllllnen 1, . l • v' t kt 
keiten in BOhmen«. Avšak to n,ení př~~~no~, ?y »~ obpSnt~,fll s fU ~r~ 

I akteru tohoto historickeho, vy]1mecneho utvaru«, pk dovolam 
a'r~:tr znovu byl rozebírán dějinný vzni~, pra~ováreČn)rch 111ěšťanste~~ 
ten -e v podstatě nesporný (srov. rozh. CIS. 6,,26 sb. n .. s. a t~m .Z111l 

• ]1 1'ltel-,tuI'u) neboť přes veškeré pochybnosti, ktere O pravl11 po-
nenOL ti , .. I . hl' d ť' e e pravovárečných měšťanstev v nauce pamtJl, ne ze pre e 110U 1,. Z . 
vaz 'axi takových pochybností není a že ustálená soudm praxe poklada 
v r~~ovárečná měšťanstva za osoby právnické (korporace) ve. smyslu 
p 26 obč. zákona, t. j. za účelové jměni .nr;osobní o~ soukrorr~eho ma
§etku oddělené a výhradně ku provozovanr .obchodnlh? podl11ku .slo~
kící (srov. důvodovou zprávu k - tehdy pnpravov~ne -. osnove za
konao přeměně pravovárečných 111ěšťanstev v akclOve spolecnosl! po~l,e 
výnosu ministerstva spravedlnosti ze dne. 30 .• listopadu 1923, ClS. 
31.919/123). Dovolací soud nehodlá v souzenem pnpade o~u.strtr .stano-

isko ustálené praxe pro lože není právního útvaru v domaclm z.ako,~o
~árství, jehož pravidla by se be~ P?d~tal!:ý~h výjimek aneb nevltan~ch 
důsledků dala použiti na pravovarecna mestanstv~, a s hh,dl~ka potre? 
prakse nemá účelu zkoumati, zda zapadali do ramee prav.mc~ utvaru 
domácímu právu cizích, na příkI. do rámce reálné obce ~odle nemecko
právního pojmu družstevního, (Peterka str. 197). !"em~h P?dle .toh~ 
právní útvar pravovárečných měšťanstev dosud. v . zadnem }akon,: am 
v jiných předpisech výslovně upraven a nelze-h, lak nahore dohce~lO, 
anÍ z_ předložených smluv usuzoval! na Jeho pr~vm povahu a na prav,~ 
a povinnosti jeho členů ve vniHním poměru k nemu a meZI sebou! Sl~Sl 
dáti ta pravdu nižším soudům, že práva ta jsou. -podl,: § 26 obc. z.ak. 
.jako jedině rozho.dující zákonné normy - ~rcov.an~ ucele.m spo:n~ho 
útvaru. Účel tell vystihly nižší soudy v podstate spravne. T~ke dov~lanl ~e 
ve svých vývodech o jeho vymezení neodchyluje podstatne od ]e]1c~ ~a
zoru. Ale neprávem usuzuje z něho příp~stnost nap~deneho ~on~urencl1i~o 
zákazu. Jeho vývody nijak nevyvrace]1 .. ~_ podstate sp;:avne duvo~y ~IZ
ších soudů, k nimž se poukazuJe. Pncllo by se pnmo naz.nacenerr;~ 
účelu, kdyby vlastník domu, s ':ímž je pr~vovárečný p.o~íl spo]~n, k v~h 
léto výhodě měl býti obmezovan ve volnem vykonaval1i ostatl11ch prav, 
jež mu z vlastnictví domu plynou, zejména i v práv~" dů~. pr?najati 
za libovolných, jemu nejprospěšnějších podmínek p.o pnpade.l nekomlt, 
kdo v něm čepuje cizí pivo, a kdyby pro odpor, JI111 kladeny pro,!I t~-
111UtO obmezování vlastnictví, měl pozbýti právě onoho prava, ]ehoz nej
výhodnější zužitkování pravovárečné měšťanstv? má za ú~el. Že .žalo
vané měšťanstvo pro svůj názor o přípustnostr konkurencmho zakazu 
a ztráty nároku na dividendu nemůže těžiti z obdobných zákazů starých 
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listin, bylo - v souhl~su s nižšími soudy - již nahoře odůvodněno tím 
že se všechny tyto zákazy zakládaly na propinačnim právu a s jeh~ 
zrušením zanikly. Správnosti nižších rozhodnutí neni ani na závadu že 
ve svých důvodech poukazují mimo jiné k tomu, že účel žalovaného ~ě
šťanstva nevyžaduje, by se jednotliví členové ve výrobě a v prodeji 
piva osobně súčastnili. Tím nepraví, jak dovolání míní, že by napadené 
usnesení valné hromady ukládalo nedovolený závazek k odebírání piva, 
nýbrž poukazují jen k tomu, že stejný význam jako uložení takového 
osobního závazku má odepírání podílu na užitku proto, že někteří po
dílníci pivo cizí ve svých domech čepují. Zdůrazňují nižší soudy takto 
právem správný názor, že podíl na pravovárečném pivovaru zabezpe
čuje jeho vlastníkům účast na výtěžku z pivovaru, je-li jaký, za všech 
'Okolností, ale neukládá jim p'Ovinnosti, které by je obmezovaly ve vol
ném vykonávání vlastnického práva k domu, s nímž onen podíl je spojen 
anebo jiných práv, jim podle platného právního řádu zaručených. Ne
právem hledá dovolání oporu pro svůj názor také v předpisu čl. 128 
(170 a 200) obch. zák. o vyloučení společníka z obchodní společnosti, 
jenž jedná proti jejím zájmům. Uznáváť dovolání samo, že podílníka 
vyloučiti z pravovárečného měšťanstva vůbec nelze, a jinak se z těchto 
usta.novení. nedá ",ic ~suzovati pro ~Iadné ř;šení otázky, zda lze jeho 
podIl na zisku prohlaslÍl za propadlY, zeJI",ena, když domácí zákono
dárství takového opatření jako odvety za neplnění společenských, spo
lečenstevních neb podobných povinností nezná. 

Čis.7721. 

Při stan'Oveni hodnoty podniku (§ 1409 'Obč. zák.) nepřicházi v úvahu 
peníz, tvořici odstupné za najaté místnosti. 

Jde o »zapraveni dluhu« ve smyslu § 1409 obč. zák. převzal-Ii pře
jímatel podniku dluhy předavatelovy dohodou s věřiteli podle niž dal 
jednomu z věřitelů směnku, s druhým pak ujednal, že bude spláceti dluh 
jednak v hotovosti, jednak ve zboží. . 

(Rozh. ze dne 26. ledna 1928, Rv I 865/27.) 

Žalující firma domáhala se na žalovaném majiteli továrny zaplacení 
dluhu z důvodu ručení podle § 1409 obč. zák. Pro c e s II í s o u d 
p r v é s t o I i c e žalobu zamítl, o d vol a c í s o u d uznal podle ža
loby. 

N e j v yš š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu. 

D ů vod y: 

Dovolání nelze upříti oprávněnost, neboť odvolací soud neposoudil 
věc po právní stránce správně. žalobkyně opírá žalobu o ustanovení 
§ 1409 obč. zák., podle něhož žalovaný jako přejímatel podniku Karla 
B~a odpovídá za jeho dluhy náležející k podniku. Tomuto nároku odpo
'·uJe dovolatel námitkou, že jest zbaven tohoto ručení, poněvadž. za
pravIl na takových dluzích Již tolik, kolik činí hodnota převzatého pod-
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·ku Řešiti bylo tudíž otázku hodnoty podniku a další otázku, zda tato 
~~dl;ota jest vyčerpána dluhy .~~:ovaným za!,rav~ný;ni. Podle znal~c

. kého posudku položily soudy 11Izslch stolIc pn urce11l hodnoty pod11lku 
a základ 60.000 až 70.000 Kč. Poněvadž však znalec udal, že v ~om 

Zest obsaženo 20.000 Kč, jež znalec počítá jako odstupné za, najaté 
J ístnosti pokud se týče jako nájemní hodnotu těchto místnosh, ode
~etl proc~sní soud prvé stolice tuto ~část.ku od hodnotY~P?dnikuc.kdežto 
odvolací soud nepovažuje toto odectem za opravedln~ne a urclI h?d
uotu podniku na 70.000 Kč. Při tom vychází z názoru,. ze hod~o~u P!a~va 
nájemního dlužno pojmouti. do c;lkové hodnoty pod11lk~, s 11l~Z preslo 
nájemní právo z dosavadu;ho ~n~Jemce Karl~ B-a n~ z~lo~aneho. To
muto názoru nelze však pnsvedcltl. Jest ovsem sprav~e,. ze v~hlede~ 
k zákonné úpravě nájemného nájem~,í hodnota pronaJaty~~. mls~nosh, 
pokud se týče hodnota nájemního prava bude zpray~dla y~SSI, ne~. sku
tečně placené nájemné a že tudíž nájemní právo~ mu ze mlh ?ro naJemce 
značnou hodnotu majetkovou. Jest však vylouceno, by naJemce zpe
něžil tuto hodnotu v ten způsob, že si dá něco poskytnouh za postou
pení najatých místností, neboť by ose to příč!lo ~~tanovení § 29, . (2) 
zák. o ochraně nájemníků. Z toho duvodu nepnchazl ~O.OO? Kč pn :.ta
novení hodnoty podniku v úvahu a procesní soud prve .stollce odpocl,tal 
tedy právem tuto částku. Z to~o ~yplývá správná h~~:?ota pO~11lku 
50.000 Kč. Pokl.ld se týče druhe otazky, m~JI soudy 11lzsl,:h stolIc, za 
zjištěno, že žalovaný do dne žaloby z~plahl, n~bo vsto?plv~a ~ISto 
dll.lžníka Karla B-a, převzal k placem pohledavky v uhrnne častce 
58.139 Kč 45 h. žalobkyně hájí zásadu, že mohou přijíti v úvahu pouze 
dluhy, jež přejímatel podniku do dne žaloby skuteč~ě již zaplatil, ~a ~: 
tudíž dlužno odečísti ze sumy zaplacených dluhů častku 4.500 Kc, Jil 
dovolatel zaplatil Svépomocné záložně v K. teprve 20. října ~925, jako~ 
i částku 17.592 Kč 80 h z pohledávky Josefa V-a, ponevadz tato nem 
ještě úplně zaplacená. Tomuto názoru žalobcově nelze vš~k jJřisvědčiti. 
Obecný zákoník občanský používá v § 1409 výrazu »benchhgen« (za
praviti) a nikoliv výrazu »bezahlen«. Zjistily-li soudy nižších stolic, že 
dovolatel dohodnuv se s těmito dvěma věřiteli, převzal dotyčné dluhy 

. Karla B-~ ku' placení a že prv,nímu vydal na zbytek 4.500 Kč směnku, 
kdežt.o s· druhým ujednal, že bude spláceti dluh jednak v hotovosti, 
jednak ve· zboží, což se také dálo, dlužno v tom spatřovati zapravení 
dluhu ve smyslu cit. zák. ustanovení, poněvadž dovolatel nyní ručí těmto 
věřitelům se svým jměním bez omezení na hodnotu převzatého podniku. 
Dovolatel zapravil tudíž skutečně na dluzích náležejících ku převzatému 
podniku již tolik, kolik činí hodnota podniku. žaloba postrádá právního 
podkladu a bylo proto dovolání vyhověti a obnoviti rozsudek soudu 
prvé stolice, aniž bylo třeba obirati se ostatními důvody dovolacími. 

čís. 7722. 

o rekursu do rozvrhového usnesení okresního soudu, jímž bylo roz
děleno nejvyšší podání, docílené v soudui dražbě nemovitostí, jež ná-

I 
I 

I 
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ležely do úpadkové podstaty, rozhoduje v druhé stolici shorový soud 
nadřízený bezprostředně exekučnímu soudu. Lhostejno, že dražební a 
rozvrhové řízení prováděl okresní soudce, jenž byl zároveň úpadkovým 
komisařem, a že rozvrhové usneseni bylo vydano v »úpadkové věci« 
a v úpadkových spisech. 

(Rozh. ze dne 26. ledna 1928, Nd I 5/28.) 

Ne j v y Š š i s o u d rozhodl záporný spor o příslušnost mezi kra i -

ským soudem v Chebu a vrchním zemským soudem v Praze v otáz~e 
rozhodnutí o rekursech v rozvrhovém řízení v ten rozum} že uznal pří
slušným krajský soud v Chebu. 

Dtlvody: 

Jde o dva rekursy, podané do rozvrhového usnesení okresního soudu 
jímž bylo rozděleno nejvyšší podání, docílené v soudní dražbě nemo~ 
vitostí, jež náležely do úpadkové podstaty. Jak krajský soud v Chebu, 
tak vrchní z~mský soud v Praze prohlásily se za nepříslušné. Krajský 
soud odkaZUje na § 176 konk.ř. a na to, že dražební i rozvrhové řízení 
prováděl přednosta okresního soudu jako úpadkový komisař. Vrchní 
zemský soud odkazuje na §§ 119 a 120 konk. ř. a § 3 j. n. Jest mu dáti 
za pravdu. Podle § 119 (2) konk. ř. jest při soudním prodeji věcí ná
ležejících do úpadkové podstaty šetřiti obdobně předpisů exekučního 
řádu s odchylkami v tomto § uveden.ými (které tu nepřicházejí v úvahu) 
a podle téhož § 119 (3) konk. ř. vykoná prodej i rozvrh výtěžku mezí 
oddělné věřitele exekuční soud (srv. také § 49 (2), § 120 (2) a § 125 
(4) koni<. ř.). Exekučním soudem rozumí zákon onen soud, který jest 
podle předpisů exekučního řádu (§ 17 ex. ř. a další) povolán k výkonu 
exekuce. Z toho jde, že i rekursy do usnesení v dražebním a rozvrho
vém řízení řídí se předpisy exekučního řádu (§§ 65 a 78 ex. ř.) a že 
pořad soudních stolic jde podle § 3 j. n. v druhé stolici na sborový soud, 
bezprostředně nadřízený exekučnímu soudu. Jest Ihostelno, že dražební 
a r~z~rhové řízení pr~vá9ěl okresní soudce, který jest v tomto případě 
take upadkovym konllSarem (§ 79 (I) koni<. ř.) a Ihostej.no, že roz
vrhové usnesení bylo vydáno »v úpadkové věci« a v úpadkových spi
sech, neboť nehledě k tomu, že podle § 232 j. ř. a vynosu ministerstV<l 
spravedlnosti ze dne 27. června 1899 Č. 14.284 (Schauer pozn. 3 k § 232 
j. ř.) mělo býti dražební řízení provedeno pod značkou rei. E ve zvlášt
ních spisech, ,nic to nemění na podstatě věci, která záleží v tom, že ří
zení pro'Vedl okresní soud jako soud exekuční (,§ 18 odst. I čís. I ex. ř.) 
podle obdoby předpisů exekučního řádu. Ustanovení § 176 (2) koni<. ř. 
o rekursu k vrchnimu zemskému soudu zďe místa nemá. (Srv. v témže 
smyslu také komentář Bartsch-Pollak z r. 1927 str. 644 pozn. 9, str. 653 
pozn. 36 a 39 a str. 805 pOZll. 10.) 
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čís" 7723. 

Při dodatečném rozvrhovém roku nelzf v~né~!~ ,o~por proti pohle-
d' ce jež byla již při prvém roku právop atne pn azana. h ' 

av Bylo-li vyhověno žalobě podané následkem o~poru ,(§ 232, dru vY 
d t ex ř) dlužno částku uvolněnou z rozdelovacl podstaty prt
~á~~~~dní~ ~.právněný!11 podle jich pořadí a bez ?hledu na to, zda 
žalovali čili nic, a tep"ve zbytek jest přillázati dlužmku. 

(Rozh. ze dne 26. ledna 1928, R II 440;'27.) 

Dodatečným rozvrhovým usnesením v exeku~ní věci. proti úp~:
kové odstatě Josefa A-a přikázal s o udp ,r ves t o I I C e remz;~ 
které ~něl .obdrželi knihovní věřitel AlOiS J." upad~~ve ?Od~t~te d~Z. 
níkově k poměrné úhradě všech úpadkovych ventelu. u ~ ok' y; 
podle rozvrhového usneseni ze dne lL leúna 1926 r?ěl hypo e are: 

Hitel Alois J. obdržeti pro kauční pohledávku z 11alem111 sml~uv! 
vde 16 listopadu 1924 15.000 Kč, dále na svou pohledavk,l 
ze dln~ , h· , ·su' 102977 Kč 74 b Správce úpadkové podstaty z uzmc Upl· . ~. / d o .

a knihovni věřitel Rudolf V. podali pocl ,e. J. C lI! 1 <26 o Ptr31 
žalobu na Aloisa J-a o bezúčinl10st zástavlllch prav, pokud se ~ce 
zajiště'nÍ shora uvedených obnosu. Podle rozsudku tohoto soudu ~e ne 
II března 1926 rozsudku krajského soudu jako soudu o~dvolaclho ze 
dn~ ll. května i 926 a rozsudku nejvyššího soudu v Br~e ::. dne 10. 

I
· t d· 1926 Rv II 463/26 čís. sh. 6463, jest k111hovnl ventel AlOIS 
lS opa ll, ) - k' r rozvrho J- povinen uznati a přívoliti, by všechny částky po,u .azan,e mu, -

vým usnesením ze dne ll .. I.edna, I ~26, byly poukazanr,up~dkove pod
statě Josefa A-a k poměrné unrade vsecn upadkovych ve:;~elu bez ohledou 
na zajištění Aloisa La. Znění výroku rozsudku nCJvysslho soud~ )eo! 
podle názoru soudu tak jasné, že vOdporŮl1: při vrozvrhOV~~l rok~ s~~a~!= 
něných osob nemohlo bý}i vyhov~:,?, ponevadz soud muze, se jed111e fl_ 

diti konečným rozhodnutnn ne]Vysslho soudu; Rek u r s n I s o u d. ne 
vyhověl ani rekursu knihovníhO věřitele Rudolfa V-a am rekurs~ splavce 
, dRové podstaty. D ů vod y: Proti napadenému dodatečnemu roz
~~:ovémuusnesení podal stížnost jednak správce úpadkové ,Podstaty 
dlužníka; jednak Rudolf V., on~n proto, ž,e~ nebylo v napadene.m usne
sení rozhodnuto o odporu, ktery vznesl stelOvatel proh po?led,:vc~ ~u
dolfa V-a, tento pak, že mu nebyly napadeným u~nese~nn pnkazany 
pohledávky podle usnesení ze dne ll. ledna 1926, pnpadle AIOlS~ J-o:'". 
oba pak navrhli zrušení po případě změnu napadeneho usnesenI. ,St'z
nostem nelze přiznati oprávnění. Při rozvrhovém roku dne" I~. b:ezna 
1927 vznesl sice správce úpadkové podstaty odpor proÍl pnkazam p?
hledávky Rudolfa V-a, leč prvý soudce pl:ávem k.~ tor;:uto odpor~ nepn
hIížel, ježto Rudolf V. svou pohledávku u~toval ]lz pn rozvrhovem roku 
dne 7. ledna 1926 tato byla mu rozvrhovym usnesemm ze dne ll. ledna 
1926 právopaltně' přiřknuta a nelze ';1U proto přiznati pr~v~ odporu pn 
dodatečném rozvrhovém roku, klery jednal pouze o pndelem pohle
dávky Aloisa J-a. Leč ani stížnost Rudolfa V-a ·není odůvodněna. Prvý 
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soudce řídí! se přesně rozsudkem nejvyššího soudu, který vyslovil, že 
peníz přikázaný J-ovi má připadnouti úpadkové podstatě dlužnika, takže 
nebylo možno přikázati ji Rudolfu V-ovi, třeba že by to odpovídalo pů
vodnímu rozvrhovému usnesení ze dne ll. ledna 1926. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu správce úpad
kové podstaty, vyhověl však dovolacímu rekursu oddělného věřitele Ru
dolfa V-a a zruší! napadené usnesení, pokud se týkalo tohoto věřitele 
a v důsledku toho i příslušnou část usnesení prvého soudu a příkázal věc 
exekučnímu soudu, by postupoval podle druhého odstavce § 233 ex. ř. 

Důvody: 

Dovolací rekurs správce úpadkové podstaty se odkazuje na správné 
důvody napadeného usnesení. Nezáieží na tom, že prvý soud zvlášť 
nevyřídí! jeho odpor, vznesený pří druhém rozvrhovém roku, stačí, že 
tak učinil rekursní soud, jenž mohl ve směru tom zrušiti usnesení prvého 
soudu a uložiti mu nové rozhodnutí, ale mohl také, měl-li proto dosta·
tečný skutkový podklad, rozhodnouti ve věci. Poukazuje-li reku rent na 
podporu správnosti svého mínění k rozhodování nejvyššího soudu 
v těch případech, kde rozvrhové usnesení bylo rekursním soudem zru
šeno a věc vrácena prvému soudu k novému rozhodnutí, přezí.rá, že 
v tomto připadě rozvrhové usnesení ze dne ll. ledna 1926 zmšeno ne
bylo, naopak, nebyvši nikým napadeno, nabylo právní moci. Ostatně 
by odpor ani nebyl opodstatněn, poněvadž se předpis § 12 úp. ř. vzta
huje jen na oddělná práva, jichž bylo, nabyto exekucí. Dovolacímu re
kursu správce úpadkové podstaty nebylo proto vyhověno. 

Jinak má se věc, pokud jde o dovolací rekurs oddělného věřitele 
Rudolfa V-a. Napadené usnesení jakož í usnesení prvého soudu zaklá
dají se v této příčině na zřejmém neporozumění zdejšímu rozhodnutí 
ze dne 10. listopadu 1926, Rv II 463/26, čís. sb. 6463, neboť rozhodnutí 
toto nevyslovilo, že částky přikázané Josefu J-ovi mají připadnouti 
úpadkové podstatě dlužníka bez ohledu na oddělná práva věřitelů dosud 
neuspokojených, a zejména z toho, že tímto rozhodnutím bylo uznáno 
právem, že žalovaný Josef J. jest povinen přivoliti, by částky z nejvyš
šího podání přikázané k zaplacení na pohledávky 85.000 Kč, 38.000 Kč 
a 15.000 Kč byly přikázány a k výplatě poukázány úpadkové podstatě 
Josefa A-a k poměrné úhradě všech úpadkových věřitelů, neplyne, že 
by to uznati a k tomu přivoliti museli i zadní oddělní věřitelé a zejména 
snad rekurent, najmě když rozvrhovým usnesením ze dne 11. ledna 1926 
právoplatně bylo rozhodnuto, že pro případ, že by některá z předních 
pohledávek odpadla, připadne uvolněná část předně jemu (V-ovi) na 
jeho pohledávku, pokud není již uspokojena. Měl tudíž prvý soud, když 
pokračoval v rozdělovacím řízení omezeném na zmíněné částky pod
staty (15.000 Kč a 102.977 Kč 14 h přikázané Aloisu J-ovi rozvrhovým 
usnesením ze dne 11. ledna 1926 E 438/25) říditi se zásadou, vyslo
venou v § 232 druhý odstavec ex. ř., z něhož plyne, že částka rozdě
lovací podstaty uvolněná tím, že žalobě bylo vyhověno, nepřipadá ža
lobci, nýbrž sluši ji přikázati zadním oprávněným podle jejich pořadí 
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.' -T' - teprve co bv po té zbylo, 
a bez ohledu na to, zda žal?~aJl l~Zlh~~l;U~í z~e dne '10. lištopadu 1926, 
slušelo by ve s;ny:lu z.cle]~lk o é odstati':. Jsou tudíž usnesení nižších 

. Rv II 463/26 pnde!Ih upa ov p roto dovolacímu rekursu Ru-
soudů v této pří~ině poChr:~~~~l a k b~~~a~ovení § 234 druhý odstavec 
doUa V-a vyhoveno a. vZ

d 
e " bylo třeba vyčkati výsledek sporu 

'" ř rozhodnuto, Jak uve eno, amz 
~~hájeného prý o stěžovatelově odporu. 

čís. 7724. 

Ochrana nájemců. . ' stup dědice do nájemní 
Stačí, že skutkové okoln?~h ~OZhOp~: ;:~i~i o žalobě na vyklizení 

smlouvy nastaly teprve za [lzenl v 

bytu. (Rozh. ze dne 26. ledna 1928, Rv II 864/27.) 

, kl' 'by'u ježto prý ho žalo-
~alobce Ido~láhal ,s~í~~ ~~~~~~e ;~O~~~l~l na~líÍla najm~, ~e jí pří-

vana obyva a ez prav "kona na ochranu nájemUlku ze dne 
sluší nájemní prá~.o podl~ § ti za . ežto' obývala byt společně se svou 
26. března 1925, ClS. 48 s . ~: a n.,.1 Pro c e sní s o II d P r v é 
zesnulou matkou, jež ~yla nale':'Ul~l br;~hto d ů vod ů: Podle § 6 zá
s t o I i c e žalobu z.amltl. í1;"no ]m~ z v ~1á'emní smlouvu zesnulého jeho 
kona na ochra.~u na]em.Ulku vstu~u]e ] době úmrtí zůstavitelova, 
dědicové, kten, nema]1ce vlast~l~o ~~t~y v zda žalovaná jest dědičkou 
bydleli v jeho bytě. Pokud se tyce ,o az t ~ v chází z pozústalostního 
po její cl?e 16; srpn: 1925 z~snu1~ l~~~n~ 1~27 podmíněně přihlásila 
spisu na ]evo, ze se~alovan~ ne . _ 'í ozůstalé 'mění podle ode
k poz~stalosti po ]e]l zesnu~~ malt~~7 a ť;ld !ctevzdáno,] takže žalovanou 
vzdacl hstmy ze. d~e 2; ~ve na, . _. tom nerozhoduje, že po
jes! uznati za dedlcku ]e]1 ,~esnule matky. pndání této žaloby k návrhu 
zůstalostní řízení bylo zaha]e;~2;eprv~o~0 z~~on nepředpisuje lhůtu, do 
žalované ze dn,e 14. dub,n~. t' b nt~ a prokázána. Zákon žádá toliko, 

.. ~~ž pV;~~~~ťe\ ~~~~c~n~ls~S~ýK ~~~iC~1ll zesnulého nájemce. O d vol a c í 
s o u d napadený rozsudek potvrd_ll. , , 

N e j vy Š š í s o u cl nevyhovel dovolam. 

O ů vod y: 

Oovolatelé llellapad~i po skutkové stránce, že .tu ~ebyly v čase 1?6 
nesení rozsudku prvé stolice všecky okol!10sh:ychz p~, rozumu . t 

1) zákona na ochr. náj. ze 26. března 1925, ClS. 48 s,: z. ~ n. Je~ 
{řeba, by nastal vstup dědicův (žalované strany) cl? na],;;nmCh§ P

srOav
3 .. 'k 'ch ny'brž provádějíce pouze dovolacl duvod ClS. 4 

na]em1l1 ovy " , . k t d' dicova do • vytýkají že jest nutno, by okolnosl!, e vs upu, ,e. 
~~I[~U~' nájemnl potřebné, byly tu již v okamž~ku podam ~aloby na 
dědice ~ vyklizení bytu zůstavitelem obývaného, ze § 406 c. r. s. nelze 
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použíti. Soud dovolací jest vazan skutkov)rmi zjištěními nižších stolic 
(§ 504 c. ř. s.), zejména i v tom směru, že celé pozůsta1ostní jmění 
bylo již odevzdací listinou z 2. května 1927 odevzdáno žalované straně 
jako dceři zůstavitelky. Názoru dovo1atelů nelze proto při svědčiti. Není 
ani v § 1116 a) obč. zák. ani v § 6 zákona na ochr. náj. a ani v jiném 
zákonném předpisu stanoveno, do kdy musí dědic, který chce vstoupiti 
do nájemní smlouvy,. učiniti dědickou 'přih1ášku a do kdy musí býti po
zllstalost projednána a odevdací listina vydána, by mohlo býti uplatňo
váno právo ke vstupu do nájemní smlouvy. Stačilo proto, že skutkové 
okolnosti pro tento vstup potřebné nastaly teprve za řízení v prvé sto
lici. Ku komplikacím, které mohou vzniknouti tím, že se dědic s počátku 
spokojí odbytím pozůstalosti pro nedostatek jmění a že teprve za sponl 
o vyklizení učiní dědickou přihlášku a vyvolá projednání pozůstalosti, 
nelze přihlížeti. J es! věcí vlastníka bytu, by Se po případě vhodným 
způsobem vypořádal v čas s ležící pozůstalostí, míní-ii, že ku vstupu 
dědicově do nájemní smlouvy nemůže dojíti (srovnej rozh. 4903, 5842, 
5862, 6112 a 6329 sb. n. s.). 

čís. 7725. 

V řízení o zrušení nájemní smlouvy a o odevzdáni najatého před
mětu z důvodu nedodržení smlouvy nájemcem podle § 1118 obč. zák. 
platí kratší lhůty § 575 c. ř. s. Tomu neni na závadu předpis § 574 c. ř. S. 

(Rozll. ze dne 27. ledna 1928, R I 28/28.) 

Žalobci domáhali se na žalovaném zrušení nájemní smlouvy a ode
vzdání vyklizeného předmětu nájmu z důvodu § 1118 obč. zák., ježto 
byl žalovaný v prodlení s placenim činže. Pro c e s n i s o udp' r v é 
s t o I i c e uznal podle žaloby. O d vol a c í s o u d odmítl jako opoz
děné odvolání žalovaného, podané až čtrnáctý den po doručení roz
sudku prvého soudu. D II vod y: V §§ 560 až 576 c. ř. s. jsou zvláštní 
ustanovení o řízení ve věcech nájemních nejen pro případy, v nichž 
může býti nájemní poměr na základěsmlonvy nebo zákonného před
pisu zrušen pouze výpovědí anebo zaniká uplynutí!n Času bez předchozí 
výpovědi, nýbrž i pro připady, v nichž Se prohlašuje nájemní poměr za 
zrušený neb uhaslý na základě žaloby (§ 567, čtvrtý odstavec, a § 574 
c. ř. s.). Na žalobu, o niž tu jde, dlužno proto použíti oněch zvláštních 
předpisů. V § 575, prvý odstavec, c. ř. s. jest,~ustanoveno, že v řízení, 
upraveném v §§ 560 až 576 c. ř. s. platí pro opravné prostředky, tudíž 
i pro odvolání, osmidenní lhůta. Tato zásada, jež byla pojata i do 
repertoria nálezů pod čís. 196, jest zachovávána dllsledně (srv. razh. 
sb, n. s.Čís. 3584, 4890, 5320). Ježto však odvolání bylo podáno až 
čtrtnáctý den po doručení rozsudku prvého soudu, jest opozděno a bylo 
je již v neveřejném sezení odmítnouti (§ 471 čís. 2, § 474, druhý od
stavec a § 575, prvý odstavec, c. ř. s.). 

Nejvyšší s o u dnevyhověl rekursu. 
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D ů vod y: 

. Odvolací soud právem uznal, Že se v tomto, případ~ jedná Od z~u~ení 
", lí smlouvy a odevzdání najatého předmetu z, duv?du ne o, rze11l 

na]eml '" e pOlile § 1118 obč. zák. Správne oduvodml, ze pro ~mlouvy na]emc m . cl t "' s To 
~ , r latí lhůty uvedené v § 575, prvy ° savec, _. "r., . , . 
t~k~~e z SP~e~pfsu tohoto místa zákona a tímto pravidlem se ,mlI stala 
P Yd' P K rozhodnutím uvedeným v rozhodnuh odvolaclh. o soudu 
sou ni plaxe. , . "'h d" 5978 6009 
• ·v· Vt V kázáno na rozhodnutI neJvyssl o sou II elS. r'.. r 
budlz les e pou T . sdílí' teorie (Hora Československe clvIlm a 6140 sb n s en nazor, 'I' t' 

. .. , . j'l III str 174 175). Poukaz stěžovate u na o, ze se pravo procesnt, Clo) • _, 5 5 v a Ve 
§ 574 c. ř. s. neodvolává na piednisy §§ 571, 572 a 7 , c, r. s", ne,?u~ 

, v vrátiti neboť předpis § 574 c. r. s. tyk~ se zrusem ?a~ 
tento, nazaor a~htovní~h smluv bez výpovědi a přirozene ,se n:odvo1a,va 
]em11lch . p ~. 'cl' h § 575 c ř s zřetelně pravl, ze Ihuty v nem a předpiSy o "ypove lC a . . . ." , 
J1stanovené latí pro řízení »tímto oddilem upravené«; t:dy 1. pr"?v,nzell.l 
u h" . ' žal~bou podle § 574 c. ř. s. Tvrzení stížnosh, ze ~e]vyssl, soud 
~~ ~~~~~ zabýval spornou 'otázkou o lhůtách pro opravne prostredky 

roti rozsudkům podle §§ 1117, 1118 obč .. zá~., 11lC nedo~azuJe ve pro= 
~ ěch stěžovatelů neboť poukazuje naneJvys k tomu" ze sh?ra, uve 
d~né předpisy o lhůtách často nebyly v nižších stohclch spravne po
chopeny. 

čís. 7726. 

Ve sporu o platnost posledního poříz~ní dluž!,,? dědice. poukázané 
na pořad práva považovati za nerozlučne spolecotky ve sporu p~dle 
§ 14 c. ř. s. Ne~i proto přípustno, by, zaháien-li jíž spor je~ z, ?IC~, 
byl znovu zahájen druhým. Tornu by vadila překážka roezepre z!lhaJene. 

(Rozh. ze cine 27. ledna 1928, R I 38/28.) 

K pozůstiIlosti po Josefu S-~vi p~ihlási1 se z:, závětí FrantiŠek H., 
'ko a pak se přihlásilo jedenaet dedlcu. Po z u s t a los tnI s o U d 

ze za n . '"I" k' I bě lhůtu . ou kázal· dědice ze zákona na pořad prava a urct Jim v z~ ? 
~o 13. července 1927. Ve lhůtě podalo pět zákonný?h, dedlcu u zem
ského soudu žalobu na Františka H-a o neplatnost z~veh (zn~čka Spl-

, Ck Vll 256/27). Další dědička ze zakona Kveta V-ova podala 
~~~a29 září 1927 u okresního soudu v R. (pozllsta1ostního soudu) na 
Flrantiška H-a žalobu o neplatnost, téže závěti (značka s~isová .C I! 
290/,27). Proti této žalobě vznesl zalovany ~amltku rozepre z~ha]ene 
vzhledem ku sporu zahájenému před zemskym soudem. clvIlmm pod 
značkou spisovou Ck VII 256/27, ježto prý veškeré dědl~~ ze záko~a 
ohledně dědictví po Josefu S-ovi, pokud podalI na FrantIska H-a de
dickou žalobu na základě téhož právního a skutkového základu a s touž 
žalobní prosbou, jest považovati za jednu stranu (§ 232 c. ř. s.). S o u d 
p r v é s tol i c e zamítl námitku zahájené rozepře. D ů vod y: Hledě 
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k účelu sledovanému námitkou rozepře zahájené, zdálo by se v projed
návaném případě, že tato námItka jest opodstatněnou. Účelem námitky 
té jest zameziti, by nebylo současně o tutéž věc vedeno u téhož neb 
u různých soudů sporů několik a tím přivoděna rozsouzení po případě 
protichůdná. Námitka předpokládá: 1. totožnost sporného předmětu a 
2. totožnost stran. Totožnost předmětu sporného tkví v totožnosti práv
ního důvodu a žalobního nároku. Totožnost stran tu jest, když tytéž 
osoby v druhém sporu vystupuji jako procesní strany třebas v opač
ných úlohách. Totožnost osob jest tu arciť i tehdy, když na místě jedné 
strany vystupují před odevzdáním pozůstalosti její právní nástupci. 
(Otl ll. str. 39, Hora II. str. 169, Neumann str. 550.) Nesporným před
nesem stran jest zjištěno, že žaloba podaná u zemského soudu civilního 
pod Ck Vll 256/21 a žaloba podaná Květou V-ovou u tohoto soudu 
pod C II 290/121 směřují prolI témuž žalovanému Františku H-ovi 'a 
spočívají na témže právním i skutkovém základě a domáhají se téhož 
žalobního nároku. Potud by tedy námitka rozepře zahájené hyla odů
vodněna. Než v otázce totožnosti stran jest soud toho názoru, že v obou 
sporech vystupují jako žalobci strany různé. § 125 nesp. říz. sice praví, 
že, odporují-li si přihlášky dědické, buďtež všechny přijaty, ale soud, 
vyslechna strany, rozhodtie, která z nich proti druhé má vystoupiti jako 
žalobce. Než pojem strany v nesporném řízení nekryje se s technickým 
pojmem strany civilniho řádu soudního a stejně pro projednávaný pří
pad nelze těžiti na prospěch námitky rozepře zahájené ze rčení § 550 
obč. zák., že několik dědiců pokládá se vzhledem k jejich společnému 
dědickému právu za jedinou osobu. Ti, kdož vystoupili se žalobou proti 
Františku H-ovi, společnému a jedinému odpůrci, u zemského soudu 
civilního v Praze nepředstavují po zákonu ani smluvně representaci 
všech dědiců ze zákona nebo dokonce dědictví (§ 550 obč. zák.), nýbrž 
žalují toliko svým jménem a za sebe, sdruživše se jako společníci v roze
při ku společnému útoku (§ 11 c. ř. s.). Usilují o vynesení rozsudku, 
jehož účinek podle povahy sporného právního poměru vztahovati se 
bude nutně ke všem společníkům a může zníti co do všech společníků 
jenom jednotně. Společníci ti tvoři jednotnou stranu (§ 14 c. ř. s. Hora 
ll. str. 2. Otl I. str. 168). Než společenství v rozepři nastává - nehledíc 
k výjimkám stanoveným výslovně zákonem - jen z vůle stran, t. j. osob 
jednajících. Ke společenství v rozepři nelze stranu nutiti a soud může 
leda ve sporech, v nichž jinak společenství v rozepři by bylo na místě, 
věc, by se zjednodušila a řízení se urychlilo, použíti ustanovení § 181 
c. ř. s. a několik sporů ku společnému projednání spojiti. Není zákon
ného předpisu, který by nařizoval, ze, je-li vÍCe dědiců odkázáno ve 
smyslu § 125 nesp. říz. vystoupiti proti jiným dědicům žalobou, musí 
tak učiniti žalobou společnou. § 17 j. n. snaží se do jisté míry soustře
diti žaloby ohledně pozůstalosti u soudu jednoho, než stanově pouze 
místní příslušnost přikazuje žaloby o určení práva dědického ve smyslu 
§§ 125, 126 nesp. říz. podle hodnoty spom (§§ 49, 50 j. n.) soudům 
okresním nebo sborovým, při čemž oceněni žalobcem jest jako při jiných 
žalobách určovacích pro soud i odpůrce závazným (§ 56, 60 j. n.). 
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Tím se také stalo, že několik dědiců ze zákona podalo tutéž blobu 
(juris hereditarii petitio) u. zemského soudu civilniho v PI:~ze.~ Jeden 
dědic, Květa V-ová u tohoto okresniho. soudu. Soud nemuze JI nutItI, 
by přistoupila jen jako interveni,cntka,d? spOlU Ck ,VII 256/21, ale n~
může jí také odpirati rozhoodnutI oleJI zal,obe, ,kdyz 1 ona b~la pouka.
zána usnesením soudu pozustalostmho k za lobe protI. Franh~k~ H-~VI: 
Bude třeba vhodným vedením sporu dosíci toho, co zakon mIll I dOCIlIh 
přípustností nán;itk~ r?zepře z~háje~~, by nebylr v obou sporech za
hájených mezi ruznymI stranamI v teze. vlas~m ve CI vy~ese~y rozs~dky 
protichůdné. Rek u r sní s o U? ':.amIt~ na;nI.tku ~~ha]ene, rozepre a 
odmítl žalobu. D ů vod y: Spravne zduraznu]e stezoval, ze v tomto 
případě jde na straně žalující o nerozlučné společenství ve sporu podl;
§ 14 c. ř. s. Podle tohoto ustanovení zákona jest tu !oto spo~ečenstvI, 
když se účinek konečného nálezu poqle P?vahy sporneh? pomeru ,~zta
huje na všechny společníky v rozepIl; .na~ledhm Šehoz hto tvon ne~ 
zbytně jednotnou stranu ve sporu, by! I VSI chm nezal.ovalI ~~bo, nebylI 
všichni žalováni. Že také ve sporu o platnost posledmho ponzem tako
véto společenství tu jest, plyne ,i ;; povahy v~ci, n~b?ť ?ení ,?y~litelno: 
by byla možna dvě různá konecna rozhodnutI. BylI-lI zakonm dedIcove 
proti dědicům ze závěti odkázáni na pořad práva, jest vítězným, pro
vedením sporu jedním z nich urovnána cesta pro posloupnost ze zakona 
na prospěch všech, kteří ani nežalovali ,(srov. též Otl ll; yr. 113 s,:b 
ll. a str. 114 sub, dále Hora ll. str. 22 k c. 2, pak komenlar Neumannuv 
III. vyd, k § 14 c. Ť. S. str. 466 až 461 a též rozh. nejv. soudu čís. sb. 
1656 a 3722 ze dne 9. května 1922). Jestliže tedy někteří ze zákonných 
dědiců se žalobkyní na pořad práva poukázaných podali již dříve u zdej
šího soudu proti žalovanému, jak soudem prvé stolice bylo správně 
zjištěno, žalobu, spočívající na témže právním i skutkovém základu, jíž 
se domáhají téhož žalobního nároku jako žalobkyně, dlužno míti se 
zřetelem k tomu, co svrchu uvedeno, za to, že již doručením této žaloby 
(§ 232 c. ř. s.), jest považovati rozepři za zahájenu též ohledně žalob
kyně, na niž se též účinek rozsudku v téio rozepři vztahuje. Má-li ža
lobkyně práv:ní zájem na tom, by v zahájené již rozepří zvítězili žalobCI, 

, jest jí volno zachovati se dle §§ 11 až 20 c. ř. s., nemůže však po za-
hájení a za trvání sporu pro týž nárok zahajovati též sama pro týž 
nárok nový spor (§ 233 c. ř. s.). 

N e j v yš š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Rekursní soud vyložil v napadeném usnesení zcela správne, ze a 
z jakých důvodů vznesená námitka rozepře zahájené jest opodstatněna. 
Stačí proto stěžovatelku odkázati na odůvodnění napadeného usnesení, 
jež vývody dovolacího rekursu nebylo vyvráceno, a k němuž se pouze 
ještě dodává, že opačný názor stěžovatelky příčil by se stěžejní zásadě 
materielního práva ne bis in idem a že tedy již z toho důvodu nemůže 
obstáti. 
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čís. 7727. 

Nárok zákazníka proti zasííateli na náhradu škody, ježto pro ne
správné vyclení zboží musel zaplatiti pokutu. Lhostejno, že zákazník 
zažádal bez souhlasu zasílatele o řízení upouštěcí, a že tím byla zma
řena možnost, by bylo trestním řízením důchodkovým zjištěno, zda a 
které zásilky byly nesprávně vycleny. Otázku tuto lze vyřešiti i v řízeni 
sporném'. 

(Rozh. ze dne 27. ledna 1928, Rv I 571/.27.) 

žalující firma domáhala se na žalované zasílatelské firmě náhrady 
škody, kterou utrpěla tím, že musela zaplatiti pokutu uloženou jí v dů
chodkovém řízeni upouštěcím podle § 541 a n. důch. tr. zák. a náklady 
svého právního zastoupení. Vinu žalované, na níž tento nárnk zakládala, 
shledávala žalobkyně v tom, že žalovaná prováděla nesprávně proclí
vání zásilek pro žalobkyni, ač se ve smlouvě zavázala, že za úplatu 
provede řádně proclíváni. žalobkyně tvrdila, že nesprávný postup ža
lované byl dúvodem, že proti žalobkyni bylo zahájeno trestni řizení dů
chodkové, a výslovně uznávala, že toto řízení bylo skončeno řízením 
upouštěcím, za jehož zahájení žalobkyně žádala, by se vybnula odsou·· 
zení. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl, o d vol a c í 
s o u d napadený rozsudek potvrdil. D ů vod y: Podle § .541 důch. tr. 
zák. má zahájení upouštčcího řízeni za. účel a za následek, by bylo 
upuštěno od provedení zákonného řízenÍ. žalobkyně doznala nejen, že 
žádala o zavedení upouštěcího ,řízeni, nýbrž že se také zavázala pokutu 
v .něm stanovenou ve lhůtách spláceti. Z toho plyne, že procesní soud 
posoudil věc po stránce právní správně, dospěv k názoru, že mezi vy
clívánim žalované firmy a mezi pokutou takto stanovenou a žalobkyní 
přijatou není příčinné souvislosti. Vždyť žalobkyně, žádajic o zahájení 
upouštěcího řízení a provádějic je, nejednala ve shodě se žalovanou, 
nýbrž zcela samostaině, a nemúže proto již z toho důvodu činiti ji zod
povědnou za následky svého vlastního činu. Tím právě zamezila, by 
řízením zákonem předepsaným bylo zjištěno, zda a které zásilky ža
lovaná nesprávně vyclila a zdali a jaká škoda tím byla žalobkyni způ
sobena. Toto zjištění bylo k odúvodnění žalobního nároku nezbytně 
nutným zvláště proto, že je jisto, že se proclívání dělo za účasti celních 
orgánů. Důsledkem doznaného jednáni žalující společnosti jest, že se 
sice vyhnula odsouzení, ale že se tím také sama zbavila práva na úřední 
zjištění, zda a pokud žalovaná její zásilky nesprávně vyclila, a tím i ná
roku proti žalované na náhradu škody z nesprávného proclení, ať již 
škoda ta jí vzešla zaplacením pokuty, nebo zaplacením nákladů práv
ního zastoupení v této věci. Neboť, i kdyby právní zastoupení nebylo 
přímo vyloučeno v § 541 čís. 2 důch. tr. zák., není ani tento výdaj v pří
činné souvislosti s domnělou, ale neprokázanou vinou žalované. 

N e j vy Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc 
prvému soudu, by dále jednal a znovu rozhodl. 
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Dt'ivody: 

Dovolání, iež uplatííujc číselně dovolací důvod čís. 4 § 503 c. ř. s., 
. avšak provád( také dovolací důvod čís. 2 § 503 c. ř .. s., i,est opr~.vl:ěno. 
Oba nižší soudy shodují se v názoru, že meZI vycl!V,am~1 ZbOZI ,za10-
vrtnou, jež podle tvrzení žalující firmy s~ dálo n~spravn.e, a

v 

meZl,?O~ 
kutou stanovenou v upouštěcím řízení dnchodkovem, o ]ehoz zaha]e.m 
žalující firma žádala, není příčinné souvisl~s~. ~~~~r ten je předčas~lý~1? 
Otázku příčinné souvislosti nelzespolehlIve reslt~, dokud" nebyly ~]l~ 
štěny veškeré skutkové základy k tomu potřebné. zalobkyne se domaha 
na žalované náhrady skody, kterou utrpěla tím, že musela zaplatIti na 
pokutu 100.000 Kč, v níž je zahrnuto také zkrácené clo 44.074 Kč, a .lež 
jí byla uložena v dúchodkovél:' ří~en2 up~uštěcím ~odle §§ 541 a nas!. 
důch. tr. zák., splátku 5.026 Kc, ]3KOZ 1 naklady sveho pravmho zastou
pení 23.584 Kč, a čini tak v podstatě z důvodu, .že p~ý .žalovaná, pro
váděla nesprávně proclívání zásilek ~pro žalobkym ze Svedska doslych, 
ačkoli prý se smluvně zavázala, že za úplatu ?ude.řádně p,roclívání"p~'o
vádě!i. Podle tvrzení žalující firmy shledalI zhzencl okresmho fmancmho 
ředitelství v Praze revisi celních kvitancí, že při proclivání švédských 
zásilek byl čsl. erár zkrácen o 44.074 Kč na clu z důvodu, že zboží 
v těchto zásilkách bylo proclíváno nižší položkou než podle .niž zřetelem 
k materiálu, z něhož bylo vyrobeno, mělo býti procHváno. žalující firmě 
hrozilo trestní řízení dúchodkové a finanč.ní ředitelství žádalo na ni 
zprvu desetinásobnou pokutu zkráceného cla, kterou jí po dlouhém a 
úporném jednání snížilo v upouštěcím řízení na 100.000 Kč včetně zkrá
ceného cla. žalobkyně doznává, že žádala o zahájení upouštěciho ři
zení, to však prý se stalo teprve tenkráte, když si zjednala od firmy 
informaci, že se v pozastaveném připadl' jednalo o ocelové poniklované 
hadice a že změna v materiálu hadic již po léta nebyla předsevzata, 
z čeho.ž nabyla přesvědčení, že proclívání žalovanou provedené bylo 
skutečně nesprávné. O zahájení řízení upouštěcího žádala prý proto, 

. by se vyhnula těžším následkům, které jí hrozily v případě odsouzení 
v trestním řízení důchodkovém. žalovaná popřela, že proclívané hadice 
byly vyrobeny z ocele a že vycllvání se dálo. nesprávně, ale doznala, 
že jí následkem postupu strany žalujíci nezbylo než vstoupiti do řizení 
upouštěcího a zavázati se k zaplacení pokuty 66.000 Kč. Soud odvo
lací dolíču-je nedostatek příčinné souvislosti mezi vycHváním a mezi 
pokutou v řízení npouštěcím tím, že žalobkyně, žádajíc o zahájení upou
štěcího řízení a provádějíc je, nejednala ve shodě se žalovanou, nýbrž 
zcela samostatně a nemůže prý již z tohoto důvodu ji činiti zodpověd
nou za následky svého vlastního činu, kterým zamezila, by řízením 
zákonem předepsaným bylo zjištěno, zda a které zásilky žalo.vaná ne
správně vyclila a zdali a jaká škoda byla žalobkyni tím způsobena. 
Důsledkem doznaného jednání žalující společnosti prý jest, že se sice 
vyhnula odsouzení, že se však tím také sama zbavila práva na úřední 
zjištění, zda a pokud žalovaná zásilky nesprávně vyclila, a tím i nároku 
~proti žalované na náhradu škody z nesprávného vyclení. Těmto názo-

Civilnl rozhodnut! X. 8 



~ Čís. 7727-
114 

rů111 soudu odvolacího nelze přisvědčiti. Otázku příčinné souvislosti 
nelze s úspěchem řešiti, dokud nebude především zjištěno, zda žalovaná 
proclila zásilky finančními zřízencí pozas.tavené správně či nesprávně. 

Zjistí-li se, že tak činila nesprávně a že tím byl spáchán trestný čin 
důchodkový, za který mohla týti stíhána i žalující firma, bude nutno 
přiznati, že nesprávné proclení je v příčinné souvislosti se škodou, 
která by žalujci firmě byla vznikla trestním řízením a odsouzením pro 
trestný čin dÍlchodkový. Zjistí-li se dále, že žalobkyně byia nucena 
žádati o zahájení upouštěciho l"izení, by se vyhnula následkům odsou
zení, které by byly bývaly horší než pokuta v řízení upoušlčcím jí ulo
žená) nebude lze ani tu vyloučiti příčinnou souvislost mezi nesprávným 
proclením a škodou řizením upouštěcim a jmenovitě zaplacenim pokuty 
jí vzešlou. Vždyť by k řízení upouštěcímu nebylo došlo, kdyby vyclí
vání se nebylo dálo nesprávně, a bylo tudíž i řízení upouštěcí jen dů
sledkem trestného činu důchodkového, spáchaného nesprávným vyclí
váním, byť i .nebylo důsledkem bezprostředním a přímým. Snažila-Ii se 
pak žalobkyně žádostí o zahájení řízení upouštěciho zmírniti následky 
hrozící jí a po případě i žalované trestním řízením a odsouzením, bylo 
to jednání účelné, hovící zájmům obou stran a nelze důvodně tvrditi, 
že žalobky.ně tímto postupem přerušila příčinnou souvislost mezi ne
správným proclíváním a škodou řízením upouštěcim a uložením pokuty, 
jí vzešlou. Jinak by se měla věc, kdyby se straně žalované podařilo 
dokázati, že provedla vyclení správně, tak že by k odsouzení žalující 
firmy vůbec nebylo mohlo dojíti, anebo kdyby se zjistilo, že by škoda, 
která by jí trestním řízením důchodkovým a odsouzením byla vznikla, 
byla menší než škoda, kterou utrpěla řízením upouštěcím" a uložením 
pokuty. V onom případě nebyl by nedovolený čin, který patří ke skut
kovým základům žalobního nároku, vůbec prokázán, čímž by řešení 
otázky příčinné souvislosti mezi ním a škodou odpadlo, ve případě dru
hém bylo by tuto příčinnou sOllvislost uznati jenom do výše škody, 
která by byla žalobkyni vznikla trestním řízením důchodkovým a od
souzením, neboť za škodu vyšší, kterou by žalobkyně utrpěla řízením 
upouštěcím a uložením pokuty v tomto řízení, nemohla by strana žalo
vaná býti činěna zodpovědnou, vstoupila-li žalobkyně do řízení upou
štěcího bez jejího souhlasu, a bylo by tuto vyšší škodu, která by ne
byla nevyh.nutelným následkem nesprávného vyclívání, přičísti na vrub 
strany žalující. Jinak je ovšem pro posouzení věci nerozhodno, zda ža
lobkyně žádala o zahájeni řízeni upouštěcího za souhlasu žalované či 
proti její vůli. Žalobkyni nemohlo zajisté býti bráněno, by na základě 
mformací jí získaných samostatně neuvažovala a nerozhodla se o tom, 
zda lépe pochodí, vstoupi-li do řízení upouštěcího a podrobí-li se po
kutě v tomto řízení jí uložené, nebo má-Ii ponechati volný průchod 
tr.estn!mu ří~~ní d~chodkovému. Úsudek, ~e žalobkyně, neměla-li býti 
prerusena pnčmna souvislost meZi nespravným vyclíváním a škodou 
z něho žalobkyni vzešlou, nesměla proti vůli žalované vstoupiti do 
upou.štěcího řízení a že naopak musila ponechati trestnímu řízení dů
chodkovému volný průchod, odporoval by zásadám logického uSUZQ-
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vání. Nelzcť od žalobkynl' rOZUll1ne, žádati, by se nechala od~ouditi len 
t ím účelem by dokázala, že tu Je příčinná souvislost meZI nesprav-za , ' ., VI 

11)'111 vyclíváním a šk~~O.U ~restn~m' řízením. a 2~sou.:e~lm Jl vze,s o~. 
Právě naopak nutno haJltl nazor,. ze by s,e. sÍla:,e zalupcl n:,ohlo s. ~spe
chem namítati, že opomenula vcasnau zadostl o zaha]em l~P?~steclho 
řízeni zabrániti těžšim následkům odsouzení" ačkoli .tak učlmÍl mohla 
a měla. Řízením upouštěcím byla ovšem zmarena maznost, by trestmm 
řízením důchodkovým bylo zjištěno, zda a které zásilky žalovaná ne~ 
správně vyclila, tíin však nezanikl~ možnos~ p~?~á::ati tyto okolno.sÍ1 
v řízení civilním průvodními prostredky v te pncme ve spor~ nabld
nutými. Totéž plaií o zjišťování výše škody, pokud by byla nasledke;" 
nedovoleného činu žalobkyní tvrzeného. Proto nelzeso~hlaslÍ1 ,s na
zorem soudu odvolacího, že žalujíci společnost, doznaVši nespravnost 
vyclívání, zbavila se nároku proti žalované na náhradu škody z ~e
správného vyclivání. Tento názor odův?dňuje soud o?volac! ~?uze, tJl~l, 
že se žalující společnost svým doznámm zbavIla prava na uredl1J, zJI
štění ~ lépe řečeno možnosti úředního zjištění, ~ zda a roku.d, ~alo~ 
vaná její zásilky nesprávne vydila, při čemž má patrně na :retelI, u;edm 
zjištění příslušným úřadem finanční správy? avšak ~oto, od.u~odnen; ne~ 
obstojí. Soud odvolací přehlíží, že soud jest opravnen reslÍl veskere 
sporné otázky, jichž k rozhodnuti potřebuje, byť i sp~daly d? obor~ 
práva veřejného a to platí také o otázce, zda a pokud zalovana spo;n~ 
zásilky nesprávně vyclila. Poněvadž odvolací .soud důsledkem svych 
mylných názorl!, jež tuto byly vyvráceny, nezjistil ,skutečnost! k roz
hodnutí sporu potřebné (§ 503 čís. 2 c. ř. s.) a jezto bude treba po
kračovati v jednání před prvním soudem, by se věc stala zralou k roz
hodnuti, bylo k důvodnému dovolání žalující firmy rozhodnouÍl, ]Ok 

se stalo. 

čís. 7728. 

VodJní zákon moravský. 
Rozhodovatí o povinností k udržováni a čištění kanálů a umělých 

průtoků, jaRož i o udržování zanzení pro užívání vod n~leží sprá,vn~ 
. úřadům; Těmto úřadům přísluší také řešiti otázku, zda Jsou tu pIatne 

právní závazky, na něž poukazuje § 43 zák., ať již ze smlouvy nebo 
z jiného právního důvodu. 

(Rozh. ze dne 27. ledna 1928, R II 420/27.) 

Žalobce domáhal se na žalovaném, by byl uznán povinným uvésti 
do pořádku břehy mlýnského náhonu v P. na Moravě. K námitce ne
přípustnosti pořadu práva s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl, r e
k u r sní s o u d zamitl námitku nepřípustnosti pořadu práva. 

N e j v y Š š í s o u cl obnovil lIsneseni prvého soudu s opravou, že 
se hloba odmítá pro nepřípustno·st pořadu práva. .' 
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Dúvody: 

Dovolací rekurs jest oprávněn. Podle § 75 vodního zákona ze dne 
28. srpna 1870, čís. 65 z'"z~k pro Mor~vu patří všechny věci, týkající 
se podle tO;lOto zakona .UZIV~111 ~,ve~el1l vod, jakož í obrany proti nim 
do oboru pusobnostr pohtrckych uradu. MezI tyto věci spadá také udržo
vání, a čištění kanálů a umělých průtoků (na př. mlýnských náhonů) 
pkoz I udržovánI zařízení pro užívání vod (na příklad {ezů). To vy~ 
plývá z § 43 zákona, jenž ukládá takové udržování především těm 

kdo JSou k tomu podle platných rrávních závazků povinni ve druhé 
řadě vlastníkům zařízeni a v třetí řadě těm, kdož zařízení ~žívají. Ani 
v ~a~ce. ani v soudnictví není pochybnosti, že rozhodovati o povinnosti 
k recenemu udržování zařízení náleží úřadům správním a že těmto úřa
d?~, přísluši,Ješiti tak~ .o.tázku, zda jsou tu platné právní závazky, na 
nez poukazuje § 43, at J1Z ze smlouvy nebo z jiného důvodu právního. 
Př!s!ušn~st tato je~t proto nepochybná, poněvadž tu jde o úpravu po
meru vereJl1oprav11lch. Proto přísluší úřadům správním bdíti nad tím 
by va,dy takovjch zařízení byly odstraněny a, je-Ii toho třeba, donu~ 
covaClmI prostredky vynuceny (výnos min. orby z 25. ledna 1877 čís. 

14.887, Rand~, W~sserrecht, § 10 str. 163/165, Pražák, Spory ll. str. 
250). To pl~tr :ake ~ so~zeném pr'ípadě, v němž se o nároky z poměru 

. ~oukrom,opravHlho zreJme neJed:'á. Domáháť se strana žalující výroku, 
ze ),est zalovany pOVll1en, by brehy mlýnského náhonu v P. uvedl do 
poradku, ':. Jde tu tedy o věc spadající pod ustanovení § 43, o níž jest 
pod:e § 7~ pov,olan r?zhodovati příslušný úřad správní, neboť tu jde 
o narok z pomeru verejnoprávního. Na tom, by břehy mlýnského ná
~o?u byl~ uvedeny do řádného stavu, nemá zájem pouze strana žalu
]lCI;,tU prevtád~Jizájmy veřejné, jmenovitě zájem na tom, by bylo po
~~ara?o o n,ale~,ty odtok vody, a ochrana těchto zájmů jest svěřena 
uradum spr~vl1lm. Dovolává-Ii se ,~trana žalující k odůvodnění přísluš
nost~ SOUd,?,ho smlfU ze, ane 12. !'lJna 1905, činí tak bez úspěchu. Ne
h~edlc totrz ,al1l, k tomu, ze smír ten byl ujednán před úřadem politickým 
pn, v~dopra~nr k,omlsI ~ že jím nebyly upraveny poměry soukromo
pravnI, nybrz vereJllopravní ve smyslu vodního zákona a že smír ten 
nem~ž: tudíž býti považován za titul soukromoprávní, je jasno, že za 
pomeru od roku 1905 zajisti; změněných a zřetelem k obsahu celého 
tehdejšího, uj,:dI2ání nemůže smír ten býti jed i n Ý m základem roz
hodnut!: nybr:: ze bUod,e l1u!no přihlédno~ti !éž ke změnám od té doby 
nas,tavslm,v coz se muz,e statl Jen v navem nzel1l vodoprávním. Tím je 
doltčeno, ze spor tento ?epatři na pořad práva a bylo proto k dovo
laCllTI~ .ľeku~su r:apade~le rozhodnutí změniti a usnesení prvého soudu 
9bnovltl. J,;zto ,vsak nejde ° rozhodnutí ve věci samé, nS'brž o vyřízení 
zaloby z dnv?au, pIava formálního, nelze ji zamítnouti, jak mylně učinil 
prvy soud, nybrz .lest Jl jako nepřípustnou odmítnouti. Proto bylo usne
sem prveho soudu v tomto Sl"yslu opraveno. 
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čís. 7729. 

Byla-li zmeškána lhůta k žalohní odpovědi, nemůže žalovaný na
práviti zmeškání tím, že po;dá žalobní odpověd' ,dřív:, ~ež k s?udu do!d~ 
žalobcův návrh na vydatll rozsudku pro zmeskam. zal obOl odpoved, 
podanou pozdě, jest odmítnouti. 

Pro zmeškání ža!obní odpovědi jest bez významu, že krátce před 
uplynutím lhůty k žalobní odpovědi byla podána žádost o povolení práva 
chudých a o zřízeni advokáta, avšak žádost byla zamítnuta, ježto ne
bylo připojeno vysvědčení chudoby, a toto usnesení vešlo v moc práva. 

(Rozh. ze dne 27. ledna 1928, R II 443,(27.) 

P r v n i s o u d vrátil žalobní odpověd' podanou žalovaným dne 
20. října 1927 jako opozděnou, ježto usnesenim ze dne 20. července 
1927 byla udělena k jejímu podání lhůta tří neděl. žalovaný podal od
pověd' tu znovu k soudu podáním ze dne 26. října 1927, uváděje, že 
v usnesení ze dne 10. řijna 1927 bylo mu uděleno právo chlldých a že 
je v usnesení uvedeno, že má podati žalobní odpověď do tří týdnů 
s účinkem od 29. září 1927. Usnesením prvého soudu ze dne 26. října 
1927 byla žalovanému žalobní odpověď opětně vrácena s poukazem 
na odůvodnění usnesení ze dne 20. října 1927 s podotknutím, že podle 
usnesení ze dne 29 září 1927 (správně mělo býti datováno 10. října 
1927) bylo uděleno pouze právo chudých s účinnosti od 29. září 1927, 
nikoliv však prodlouženo, lhůta tří neděl udělená usnesením ze dne 
24. července 1927, správně ze dne 20. července 1927 prodloužena. Do 
tohoto usnesení podal žalovaný rekurs a navrhl, by bylo uloženo prvéll1u 
soudu, by žalobni odpověď na soud přijal a v řízení pokračoval, ježto 
podle doslovu usnesení ze dne 29. září 1927 ll1usil míti za to, že má po
dati žalobIií odpověď do tří týdnů od 29. září 1927, jinak by zřízení 
advokáta v tom sporu advokátském nemělo praktického významu. R e
k u r sní s o u d zrušil .napadené usnesení a uložil prvému soudu, by 
přijal žalobní odpověď na soud a o ní jednal. D ů vod y: První soud 
neměl žalobní odpověd', i když podle jeho názoru byla opozděně po
dána, vraceti, odmítnouti, nýbrž měl ji na soud přijati. Podle § 145 
c. ř. s. nastávají sice účinky zmeškání samy sebou, ale jen, pokud ne
činí jich nastoupení zákon závislým na návrhu. S podáním žalobní odpo
vědi nespojuje zákon účinky zmeškání, jež by nastaly samy sebou, nýbrž 
jest potřebí, by druhá strana (žalobce) učinila návrh na vynesení roz
sudku pro zmeškání (§ 398 c. ř. s.). Teprve tímto návrhem nastávají 
účinky zmeškání lhůty k podání žalobní odpovědi. Podle § 145 druhý 
odstavec c. ř. s. lze promeškaný procesní úkon dodatečně vykonati až 
do dne, kdy byl onen návrh druhé strany učiněn. žalobkyně vůbec 
ještě neučinila návrh na vydání rozsúdku pro zmeškání a je tudíž zme
škání lhůty napraveno dodatečným podáním žalobní odpovědi, i kdyby 
se st~lo tak opozděně" V důsledku toho odpadá potřeba zabývati se 
otázkou, zda byla odpověd' podána opozděně či včas, protože, i kdyby 
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byla opozděně podána, dlužno ji dle toho, co svrchu uvedeno, pova
žovati za včasně podanou. 

N e j v y Š š í s o II ci obnovil usnesení prvého soudu. 

o ů vod y: 

v . otázce pří~ustnosti dovolacího rekursu nutno předeslati, že re
ku~snI SOU?, zms}v usn..,esení ~rvního soudu, neuložil mu, by o téže 
o~azce, I. J. o otazce vcasnosÍ1 neb opozděnosti hlobni odpovědi po 
vyslechu stran znovu rozhodl, nýbrž že sám tuto otázku rozřešil il 

prvnímu soudu nařídil další jednání o žalobní odpovědi ve věci takže 
tu nepřichází v úvahu předpis druhého odstavce § 527 c. ř. s. Až' dosud 
byl~ p;axe za jedno v tom, že právní účinky nepodání žalobní odpo
vedl vcas nastanou samy sebou, třebaže žalobce nenavrhl ještě usku
teč~ění o právní,ch ;,ásledkú. promeškání, a že žalobní odpověď po uply
nutr Ihuty, ,urcene podle § 243 c. ř. S., nemMe jíž býti podána. Tato 
praxe zalozena byla na posudku nejvyššího soudního dvoru dříve ve 
Vídni k § 39,8 c. ř. s", oz~ál11enémv nařizení min. sprav. ze dne 3. pro
smce 1897, CIS. 44 Vestmku (I. zv. »odpovědi«) a bylo poučení tohoto 
obsahu pojato také do úředního vzorce protokolu o prvním roku s na
řízením odpovědi na žalobu (vzorec čís. 68 dřive i nyni). Tohoto Vzorce 
s týmž poučením bylo použito také v tomto případě. Rekursní soud 
zastává názor, že, byla-Ii sice lhůta k žalobní odpovědi zmeškána ale 
žalobce dosud neučinil návrh na vydání rozsudku pro zmeškání podle 
§ 398 c. ř. s., může býti zmeškání žalovaného podle druhého odstavce 
§ 145 c. ř .. s. zhojeno až do dne, v němž žalobcův návrh k soudu dojde. 
S trmto nazorem nelze souhlasitI a nutno naopak pokládati dosavadní 
praxi za správnou podle zákona. Podle § 144 c. ř. s. má promeškání 
procesního úkonu, bez újmy dalších účinkú stanovených pro jednotlivé 
případy, za následek vyloučení z procesního úkonu, jejž bylo předse
vziti. Z~e ,;ákon ustanovuje všeob.ecnj účinek zmeškání a odkazuje ještě 
na zvlastm učrnky pro jednotlrve pnpady v zákoně předepsané, mezí 
něž náleží také předpis § 398 c. ř. s., který se odvolává na předpis 
§ 396 c. ř. s. a má ten další účinek, že nutno pokládati žalobní úda}e 
za pravdivé. Z doslovu druhého odstavce § 145 c. ř. s. mohlo by se 
ovšem zdáti, že, ježto závisí právní újmy promeškánÍ na návrhu, jest 
možno promeškaný úkon - tedy žalobní odpověď - dohnati až do 
dne návrhu. Ale nelze se spokojiti jen slavným výkladem tohoto jedi
ného předpisu, nýbrž nutno přihlédnouti také k jiným předpisům civil
ního řádu soudního, dotýkajícím se této otázky a vyšetřiti pravý smysl 
zákona ze souvislosti všech dOlyčnýci, předpisů. Netřeba tu ani vyvo
zovati důsledky z poučení, vytištěného v protokolu o prvním roku, 
vzorec čÍs. 68, vzhledem k možné námitce žalova,ného', že na toto usta
novení nebyl upozorněn a že mu jako laikovi nebylo známo. VšeobecBÝ' 
předpis § 145 c. ř. s. n,plati, má-li zákon pro zvláštní případy jiná usta
novení. A tak tomu právě jest pří zmeškání lhůty k žalobní odpovědi. 
Již § 244. c. ř. s. ustanovuje, že, byla-Ii odpověď na žalobu pÓdán,1 
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včas., určí předseda rok k ústnímu jc9nání. Slo~u »včas~ nutn? rozuJ11~"l! 
vzhledem k souvislosti s § 243 c. r. s. tak, ze byla zalobl11 odpov:d 

. Jodána ve lhůtě. Nesmí tedy předseda nařiditi rok k ústnímu. Jednaní 
~e věci, byla-li sice žalobni odpověd' podál:a, ale nlkoh ~čas. Dale.~lsta
l10vuje prvý odstavec § 398

0 

c. ř. s. (net~eba !~ hl,edetr ke zvlastmm 
případům ostatních odst~v~u. toho:o. §), z~ muze zal?bce navrhnoutr 
vydání rozsudku pro zmeska111 ve vecI hlavm (§ 39~ <;. r. s.), nepod~l-h 
žalovaný včas odpovědi na žalobu, tedy zase ve lhute. Pro tento navrh 
žalobcův není určena lhůta, může jej tedy podatr, k~ykolr.v, .neb~ť I:abyl 
zákonného nároku na vydání rozsudku pro zmeskam JIZ trm, ze zalo
vaný nepodal odpovědi včas. Podle druhého odstavce § 73 c. ř. s. nelze 
proti straně chudé v řizení před sborovyml soudy vydatr rozsudek pr,o 
zmeškání proto, že nepodala odpovědi na žalobu vča~,. t. J. zase ve }hute: 
ač-Ii strana bez prútahu po doručeni žaloby podala zadost o propuJčel11 
práva chudých, ale tato nebyla ještě vyřízena. Z toho ide,.že jen v t~mt~ 
připadě jsou následky promeškání vyloučeny, ale ,ze Jinak nast,~vaJI 
uplynutím IhůtY',Použití druhého odstavce § 245 c. r. s. take na pnp~d 
nepodání odpovedi včas vedl? by k tomu,. ze ,by strany ~"ohly SIOV~ 
nalou vůlí lehce obcházeti predplsy clVlll11ho radu SOUd111ho, v mchz 
jest vtělena zásada, že po zahájení sporu neni již. po~ec~áno na v~l! 
stran, s jakou rychlostí chtějí ve sporu postupovatr, nybrz naopa,k, z: 
řízení sporu jest v rukou soudu, jenž pečuJe o to, by se ve sporu radne 
pokračovalo a spor byl proveden pokud možno ,rychl~, úočelně a ,nená~ 
kladně. Sem náležeji zejména předpisy o prodluzovam Ihu!, odroc~vam 
rokli a přerušení řizenÍ. Strany moho~ sice ujednati klr~ ří:e~í, ale JInak 
nemohou libovolně prodlužovati Ihuty. Kdyby se pnsvedcllo nazoru 
rekursního soudu, mohl by býti obcházen bez dalšího předpis prvého 
odstavce § 128 c. ř. s., že prodlouženi lhút ujednáním stran je nepří
pustné. žalovaný mohl by za souhlasu žalobce dosíci k odpovědi na 
žalobu lhůty několikanásobně delší, než jest nejdelší IMta v prvém 
odstavci § 243 c. ř. s. předepsaná. Konečně jest jen stručně odkázati 
také na praktické důsledky názoru rekursního soudu, který by vedl 
k tomu, že by žalobce musil v každém případě bedlivě míti v patrnosti 
zmeškánl lhůty,' neměl-li by přijítí se svým návrhem na vydání roz
sudku pro zmeškání pozdě. K tomu by nestačilo jen přesvědčiti se 
u soudu v den po uplynutí lhůty, zda odpověď došla, neboť ,doba po
štovní dopravy nevčítá se do lhůty (§ 89 org. zák.), a zásilka může se 
na poště zdržeti, takže by bylo třeba opětovného zjišťování u soudu, 
což by pro žalobce vzdáleného bydliště jistě bylo spojeno s obtížemi 

. a náklady. Všechny tyto důvody mluví pro správnost dosavadní praxe, 
že právní účinky promeškání lhůty k žalobní odpovědi nastávají samy 
sebou, tudíž bez žalobcova návrhu a že ustanovení druhého odstavce 
§ 145 c. ř. s. tu neplatí. Nutno tedy dále zkoumati, zda žalovaný v tomto 
připadě skutečně zmeškal lhůtu. žalovaný to popírá s poukazem na 
usnesení procesního soudu, jímž mu bylo (ovšem již po lhůtě) povoleno 
právo chudých a zřizen advokát. Rekursní soud této otázky pro svůj 
právní názor neřešil. Ze spisů však jde bezpečně na jevo, ze promeškání 
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nastalo. Při prvém roku dne 20. července 1927 byla žalovanému k od
povědi na žalobu určena lhůta tři neděl, která vzhledem k soudním 
prázdninám (§ 225 c. ř. s.) skončila dnem 15. září 1927. Dne 13. září 
1927 - tedy dva dny před uplynutím lhůty - podal sice žalovaný 
žádost o povolení práva chudých a o zřizení advokáta, ale žádost byla 
zamítnuta, protože nebylo připojeno vysvědčení chudoby, a toto usne
sení vešlo v moc práva. Tím bylo zmeškání zpečetěno, neboť dalši po
stup žalovaného i procesního soudu, totiž žádost žalovaného ze dne 
29. září 1927 s připojením vysvědčení, vrácení vysvědčení soudem k do
plnění, opětné jeho předložení dne 10. října 1927 a konečně povolení práva 
chudých usnesením ze dne 10. [íjna 1927 »s účinností od 29. září 1927'< 
udály se vesměs již po uplynuti lhůty a nemohly již nic změniti na 
právním stavu, který promeškáním nastal sám sebou. Bylo věcí žalo
vaného, by včas zažádal žádostí řádně doloženou o právo chudých, 
zvláště když k tomu měl od podání žaloby času devět neděl a od prvního 
roku času osm neděl. Kdyby byl podal žádost bez průtahu po doru
čení žaloby a její vyřízení se bylo zpozdilo, nebylo by nastalo podle 
druhého odstavce § 73 c. ř. s. promeškáni. Konečně jest ještě řešiti 
otázku, co se má státi se žalobní odpovědí pozdl" podanou. Zákon 
v tom směru nemá předpisu. Ve zmíněném posudku nejvyššího soudu 
dřive ve Vídni bylo vysloveno, že má býti opozděná žalobní oclpověď 
z úřední moci odmítnuta. I tento postup jest schváliti, neboť nemělo by 
významu, proč by byla ve spise ponechána žalobní odpověď, která ne
mllže býti podkladem pro pokračování v řízení ve věci samé. 

čís. 7730. 

Pojišťovací smlouva. 
. Z. dodatku k původní. P?.iistce, })~e se předchozí pojištění převádí ve 

s~ejne~ r.~zsa.hu a za st~jnych po~1tIek na nového pojištěnce, na něhož 
prechazeji vsechna prava a povmnosti, plynoucí z této pojišťovací 
smlouvy«, plyne, že úmyslem stran nebylo uzavříti smlouvu novou 
nýbrž toliko již platící smlouvu v určitém bodě pozměniti. Zaplatil-JÍ 
půvo~ní poiiš~ěnec v~~s. první pr~~ii,. přešly právní účinky z toho ply_ 
nOUCi na noveho pOjistence. ZvyseOl dosavadní premie odŮVOdněné 
změn~u ~ U!í~ání pojištěn~?o předm.ětu, nelze p{)važo~ati za první 
premu, nybrz jen za novy pnplatek k uplně již zaplacené první premii. 

(Rozh. ze dne 27. ledna 1928, Rv II 256/Q7.) 

Manželé Antonín a Josefa Š-ovi pojistili smlouvou pojišťovací ze 
dn; 1.6. února 1 ~~5 .~ žalované pojišťovny nákladní auto na povinné 
rucel11 10 let poclnaj1c dnem 16. unora 1925, při čemž roční premie 
575 Kč 08 h zaplacena na dobu jednoho roku, t. i. do 16. února 1920. 
Auto toto koupil žalobce a, poněvadž miniI vozidla who používati jako 
autobusu, byla na základě přihlášky žalobcovy ze dne 3. září 1925 ře~ 
čená pojistka převedena na něho a při tom dodatkem k pojistce ze dne 
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4 září 1925 zvýšena pojišťovací premie na ročních 1347 Kč a za dobu 
cl 4. září 1925 do ,16. února 1926 žalobci stanoven dopla~ek k. zapr:.

~ené již pojišťovaci premii ::e výši 354 Kč a žalobce soucas!,e s pr~
hláškou dne 3. záři 1925 slozi! na doplatek ten zalohou hotove 200 !(c. 
Zb tek 154 Kč žalobce nezaplatil. Dne 2. hstopadu 1925 poral11Io za
IOt!cOVO auto Františka K-a, jenž vznesl proti. ž.alobc! žalo~~ ~ .nahradu 
škody. žalobě proti pojišťovně, by bylo. zJlsteno, ze pO]lstel11 POVIn.
ného ruč,enÍ, uzavřené mezi žalobcem a zalovanou stranou podle P01:-r 
šťovací smlouvy ze dne 19. února 1925 po?le dodatk~ ze .dn,: 4. zar~ 
1925 k této smoluvě, bylo dne 2. listopadu 1925 po pr~;u, z,: zalovana 
'est povinna to uznati a plniti všechny zavazky z pOj1~tovacl smlouvy, 
br o c e s n i s o u cl p r v é s t o I i c e .vyhověl. .J? ~ ~ od y;. Po~ud 
týče se otázky, zda má žalobce právni zaJem na ZJlSt~111 11m zadanem: 
nutno k této otázce přisvědčiti. Podle § 19 pOJ. pod, J.est strana, ,byl-I~ 
její nárok z pojistky odlH!tnut, .povinna pod .ztrátou naro:u uplatnov,at1 
jej soudně do šesti měslcU po Jeho odlmtnUl1. Na tul o okolnost byl :;a
lobce také upozorněn dopisem pojišťovny ze cine 29. dubna 1926;)ezto 
žaolbce, jehož spor z poškození není d.os;ld rozh.oclnut . a ne~:uze .se 
proto na žalované domáhati náhrady urclte~o pen.lze, ma na zada~em 
zjištěni právní zájem, jest podáni žaloby :j1sťovacl podl.e § 228 c. r. s. 
přípustno. Ve věci samé rozhodnoutJ dluzno o dvou na~1itk"ach stla~y 
žalované. Především, zda nezapravení doplatku 154 Kc me~o ~a na
sledek zánik smlouvy podle čl. 10 poj. podmínek, a, ~~a, zrusenln; po
jišťovací smlouvy v dubnu 1926 zanikla povinnost pOJlst~vny r~č~tJ za 
následky úrazu ze dne 2. listopadu 192~. Pokud se dotyce p;ve castJ, 
nelze nezapravení částky 154 Kč povazovatl za ?ezaprav~11l premle. 
Odstavec 3. čl. 10. podminek praví výslovně: Nem-I! premle vcas za
placena, může pojišťovatel, pokud není placeno, odstO.upl~1 od smlouvy: 
Toto odstoupení od smlouvy se předpokládá, nebyl-h narok na preml~ 
soudně vymáhán do tří měsíců ode dne, splat,!osh. Z tohoto ustanov~11I 
nutno klásti důraz na slova pokud nem placeno a nutno Jimi rozumeh, 
pokud není placeno vůbec. V souzeném případě jde jen o poměrně ne
patrný nedoplatek premie, kdežto větší její část dávno zaplacena. Nutno 

, proto míti za 'to, že tento nedoplatek byl žalobci toli~~ p~shoověn ~. zru
š'ení pojistky následkem nevymállál1l nedoplatku do tn m~slcu tudlz ne.
nastalo. Ani zrušení pojistky l1Jednáním z dubna 1926 nemelo za nasledeK 
uhasnutí povinnosti ručiti z pojistky za události z doby před zrušením. 
Svědek N. tvrdí sice, že prý žalobci při jednání o zrušení řekl, že poji
šťovna odmítá ručení z úrazu z listopadu 1925 a že žalobce s tím souhla

. sil, než souhlas tento mohl by míti jen tehdy právní účinek, kdyby se byl 
žalobce výslovně vzdal nároku vzniklé,ho mll z pojišťovací smlouvy 
v důsledku úrazu. To však svědek netvrdí a nenamítá ani žalovaná strana 
sama. Že zmínka svědkova o odmítnutí ručení měla význam jen po
všechný a že nešlo o úmluvu, jíž ujednáno zrušení pojistky, plyne nej
lépe z dopisu strany žalo'!ané ze dne 29. dubna 1926, v němž se žalobce 
výslovně poukazuje, by odmítnutý nárok vymáhal soudně. Takového 
poukazu nebylo by b)'valo jistě poHebí, kdyby byla měla pojišťovna 

I 
I 
I 

I 



-- čís. 7730 -
122 

za to, __ že došlo k ,doho?,~ o vzdání se \'šech nárokťl. Vzhledem k těmto 
~~ukcnost~m lrv~ pov1l1nost žalované pojišťovny ručiti za úraz poji
stenym aULem zpusobený dne 2. lístopadu 1925. O d vol a c i s o u ct 
žalobu zamítl. D ů vod y: Podle čl. 10 čís. 3 pasl. věta všeobecných 
pojišťovacích podmínek jest žalovaná prosta závazku nastala-li sku
tečnost nárok }řetí os?by odůvodňující před zaplacen{m první premie. 
Podl: čl. 10 CIS. 1 ~ vseob. pOJ. podnl. byl poiistník povinen zapraviti 
prvm premlI v dobe, Jez jako. počátek pojištění v pojistce je ustano
vena, tedy podle dodatku k pOjistce ze dne 4. záři 1926 dne 4. září 1926 
Podle zjištění prvého sOlldu nastala svrchu uvedená skutečnost 2. Iisto~ 
padu 1925, kdy zbývalo na první premii doplatiti ještě 154 Kč. Podle 
to_ho byl. ž~l?bce 2. list~padu 1 ?25 se zaplace~ím první premie penízem 
1J4 Kc Jeste v prodlem, nebot pro zaplacem premle Je stanoven vše
obecnými poji~ťovací~mi podmínkami určitý den, takže žalovaná nebyla 
pOVll1na upom1l1atl. Zalovaná nebyla povinna pohroziti žalobci ustou
pením od smlouvy, neboť podle čl. 10 čis. 3 všeob. podm. stačí k tomu, 
by byla prosta závazku, její nečinnost, jak je zřejmo z toho, že, má-Ii 
smlouva platiti, musí pojišťovatel podle cit. čl. žalovati. Nerozhodno 
jest, že nedoplacena byla jen část premíe, neboť jinak by pojišťovatel 
byl smlouvou vázán, kdyby byla zaplacena sebe nepatrnější.část premie, 
a nelze míti za to, že žalovaná nedoplatek premie žalobci poshověla 
protože žalobce neuvedl okolnosti, z níž by se tak mohlo souditi. Podl~ 
toho jest žalovaná podle čl. 10 čÍs. 3 všeob. poj. podm. prosta svého 
závazku z úrazu ze cine 2. dubna j 925. Že by smlouva trvala i pro 
clruhé a další pojišťovací období, žalobkyně ani netvrdí, závazku 
z prvního pojišťovacího období je žalovaná podle čl. 10 čís. 3 všeob. 
poj. podm., jak svrchu dovozeno, prosta. 

N e j v y Š š í s o Ll d obnovil rozsudek prvého soudu. 

D ů vod y: 

Práve~11 vv~týká_ do,::?lání l1"apadenému rozsuáku nesprávné právní 
posouzenI V:CI (§ ,,03 CIS. 4 c. r. s.). Povinnost žalované strany k plnění 
nebyloa zaI~zen~v ~amo~tatnou SmlOllV?U" novou, nýbrž žaiobce vstoupil 
do puvodm pO]1stovaCl smlouvy meZI zalovan.ou a manželi Antonínem 
a Josefou š-ových, již"dne 19. února 1925 uzavřené, která byla pozmě
nen~ tolIko co. do vyse~ p~eI11le. To vyplývá zcela zřejmě z dodatku 
k, pu~odm pOjlstce" v nemz se praví výslovně, že předchozí pojištění 
prevadl se ve steJnem rozsahu a za stejných podmínek na žalobce 11.1 

~~eréh~ přecházej i veškerá práva a povinnosti, plynoucí z této poj i
stovacl smlouvy. Z doslovu dodatku plyne zcela zřetelně, že úmyslem 
stran nebylo, uzavříti novou smlouvu, nýbrž toliko již platící smlouvu 
v určitém bodě pozměniti. Nutno tedy případ posuzovati též podle pů
vodní smlouvy. Právní předchůdci žalobcovi však smluvní povinnosti 
dostáli, vyplativše prv.ni premii celou včas. Již tím splněním smluvníhCl 
závazku pojistníkem ve smyslu čl. 10 druhý odstavec všeobecliých po
j}~ťovacích podmínek, nabyla pojišťovací smlouva účinnosti a právní 
uCll1ky z tohoto splnění smlouvy pro pojistníka plynoucí přešly podle 
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'ednání v dodatku smlouvy ze dne 4. září 1925 na žalobce. Zvýše~l:í 
~bsavadní premie nelze po~ažova!i za P!.vní ~rernii)v npbrž _za :lOVý prfll-

\. tek k zaplacené jíž úplne- prvl11 prel1lH, oduvodneny Zmen?Ll,Ve zpu
!: ~ II užívání automobilu. článku 10 čÍs. 3 pojišťovacích poommek ne
'-'O'?"e se žalovaná dovolávati, poněvadž případ, o který tu jde, není tam 
mUZ . 1917" 501 
i:ešen. Ani ustanovení § 28 zákona ze clne

v 

23., pro,smee J C.IS. 
, 'k. nelze tu použíti, poněvadž tento predpls zakona nenabyl podle 
l. tzanoveni § 168 zák. čís. 501/1917 ř. zák., naŤ. čís. 102/1918 a vlad. 
us a I ". t' 
nař. čís. 652/1919 sb. z. a n. dosuc ucmnos 1. 

čís. 7731. 

Pojišťovna, jež vyplatila poškozeném~ pojis~ný peníz za. ~oh?, ke;) 
byl u ní pojištěn proti. pov:unému :učent:.~sl?lm~a pouz~~ SV~j z~v~ze~ 
p

r
9ti pojištěnci a nemá postthu proh uepoJ,stencum, klen byb sol.darn. 

zodpovědní za škodu. • . 
Pojištěný škůdce nemohl v takovém případě postoupiti ~V?J p:o~ 

stížní nárok proti spoluškůdcům pojišťovně, aniž ho od u. nabyh zpet-

ným postupem. .: 
postižni nárok škůdce proti spoluškůdcfun vzniká teprve zaplacemm 

škody z jeho vlastního majdku. 

(Rozh. ze dne 27. ledna 1928, Rv II 430/27.) 

Žalobce byl pojistěn u pojišťovny U. proti následkům povinného ru
.čení z provozu automobilu. Automobil žalobcův vyhýbaje se moto
cyklu, řízenému prvým žalovaným, zajel na chodník, poranil chodce .a 
poškodil výklad obchodníka. žalobce byl pravoplatně uznán povinným 
náhradou Škody chodci a obchodníku, Jíž pak zaň zaplatila pojišťovna. 
Tvrdě; že mu pojišťovna postoupila postižní nárok proti řídiči moto
cyklu á proti jeho, majiteli, domáhal se na nich náhrady dvou třetin vy
placené náhrady. O b a·n i ž š i s o u cl y žalobu zamítly, o d vol a c í 
s o u d z těchto d ů vod ú: Odvolatelka odvozuje postoupený jí nárok 
předně z přímého postižního práva pojišťovny proti oběma žalovaným 
C§896 obč. zák.). Prvý soudce správně rozřešil otázku, zda pojišťovně 
vůbec takový nárok přísluší, odpověděv k ni záporně. Neboť pojišťovna, 
vyplativší pojistný peníz, netrpí škodu, plníc, jak prvý soud případně 
praví, svou smluvní povinnost, jsouc kryta pojistnými premiemí. Odvo
latelka- uznává ,sice, že pojišťovna netrpí škodu, nahradivši škodu, již 
je povinna odvolatelka jako osoba u ní z povinného ručení pojištěná 
hraditi. Neuznává to však pro ten případ, když k náhradě škody jsou 
kromě pojištěné osoby zavázány i jiné osoby rukou společnou a neroz
dílnou, poněvadž prý: 1. osoby nehodu přivodivší ručí podle § 3 (4) 
zákona o povínném ručeni při provozu silostroji čís. 162/08 ř. zák. po
škozenému rukou společnou a nerozdíinou, 2. pojišťovna prý ručí po
jistnou sumou podle § 10 cit. zák. i přímo poškozenému, a je proto 
také solidární dlužnicí poškozeného, 3. pojišťovna platí, zapravivši celé 
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odškodné, i cizi dll;h za škúdce nepojištčné a vstupuje proto 'JOdle 
§§ 1358.,a, 1~04 obc, zák. v pI~áva poškozeného proti těmto OS~bál11, 
4. nepo]Isten~ spoluvln,n;cl by m~11 ne0p'rávněn~zisk, kdyby pojišťovna 
nah,~a?Ii~ J~:n::m pO]Isteneho veskerou skodu pnvodčnou společně s ne, 
POJ:st;ny~l11 s~udcI, .a ,záviselo by na čiré náhodě podle toho, na kOI11 
ze skudcu poskozeny zádá náhradu škody. Tyto důvody však nemoho 
opod~tatni~i pří~ý !,ár.ok pojišťovny proti škÍ1dcům U ní nepOjištěnýl11~ 
nebol .. So.hdal1ll ruce111 podle, § 3 (4) aut. zak. vztahuje se jen na sal11y 
sfoluv111mky, n.lkohv na pOjisťovnu. Ta neni solidární dlužnici s ostat
;ll,ml spoluvl~nI~~ proti P?šk?zenému jako věřiteli. Mezi ním a poji
stov,n,ou .nen!. pnmeho ~raV!'lho poměru. Pojišťovna je podle § 120 
P?JI"t. za~. CIS .. 501/17 L zak. a § 1288 obč. zák. ien pojištěnému za
va:.ana oclskodmÍ! h~ z~ to, co n;usíl vynal.ožiti k .0dČinění škody, za niž 
r~cI z P?v111neho ru~e11!. ProtJ tretlm (poskozenemu) nemá pojišťovna 
vubec zavazku. Nem pravda, že takov)' závazek lze odvozovati z usta
novení ~ 1 O ~~:.1 Z~,k.1 .. neboť toto usta.novení souhlasně s ustanovením 
§ 127. z~k. POj.lst. .CIS, ~01/17 ř. zák. vyhrazuje poškozenému jen před
nostl11, z~kon.I~~ pr~vo na pohledáv~e pojištěného proti. pojišťovně, tedy 
~a !1~e~1 P,~J1s.teneh? a I11kohv POJIšťovny, která zůstává pouhou pod
oluzl11cl. Pnmeh.o naroku proti pojišťovně však poškozeuý nemá, Od
volatelka ost~tne ~a j1l1ém míslěto uznává a dokladem správnosti to
h?to ,naz?!u je .q~le I ustanovel11 § 128 pojišťovacího zákona, podle 
n:~oz I~u~e POJI~tovna na žádost pojištěného vyplatiti pojistnou sumu 
pnmo tretJ osob.e, tedy Jakožto zl~,ocněnci pojišt~néh? ku přijetí platu 
(§ 142~ obč'"zak:) aneb aSlgnatan (§ 1400 obc. zak.), I11ko1iv však 
Jako svemu ventell l1a základě přímé povinnosti. Není-li tedy pojišťovna 
s' ostatními nepojištěnými spolllvinniky solidární dlužnicí poškozeného, 
nepřísluší jí postižní nárok podle § 896 obč. zák. Ani to není pravdou, 
že pojišťovna platila, zapravivši pojistnou sumu poškozeným, i cizí dluh 
dluh žalovaných. Neboť odvolatelka připouští, že ručila solidárně s~ 
ž~l~vanými za škodu, kter?u poškození utrpěli. Pak je ale každý z dluž-
111ku pov1l1en zaplatJtJ cely dluh a nahraditi celou škodu, když se vě
řitel (poškozený) na něho podle § 891 obč. zák. o zaplacení dluhu 
obr~tf:. Platila-li tedy pojišťovna za žalobkyni-přímo poškozeným, ne
plahla CIzí dluh, p01~ěvadž tento její úmysl dokáián neDÍ, naopak uči

nIla tak proto, ponevadž byla proti pojištěné (žalobkyní) smlouvou 
. k- tóniu vázána, a splnila vlastní závazek. Nemůže proto vstoupIti podle 

§§ 1358 a 1404 obč. zák. v práva uspokojeného věřitele a nepřechází 
na ni původn} nárok tohoto věřitele pI:oti. cizímu dlužníku, za nějž pla
tJla. Jest mozno, že tJto nepojištění spoluvinníci budou míti jistý zisk 
z toho, že pojišťovna zaplatí celou škodu, za níž pojištěná osoba s nimi 
solidarně ručí, a že závisí na čiré náhodě. Nelze však přehlédnouti že 
pojišťovaCÍ smlouva je smlouvou odvážnou, jíž přejímá pojišťovna 'cizí 
nebezpečí a ručí i za n:hodilou š~odu, P?kud po!išlěného nevyviňují 
skutecnostJ v § 2 CIŤ. zak, uvedene. Neoduvodneny zIsk by však měl 
jen tehdy význam, kdyby na druhé straně byla tím jiná osoba poško
zena, neboť jen tuto zásaáu zná občanský zákon (§§ 335, 1431, 1447 

-- čis, 7731 -
125 

obě. zák.). Na úkor jiné osoby se nesmí nikdo oboh~titi. Ani žalobkyně 
. pOJ·išťovna však škodu netrpí. Ona proto ne, ze 11lC na uhrazenI 

2.111 ". k ' 1'1' o škody poškozeným nevynalozlla. Taw J'a . proto,. ze sp ~I a ,len sv u 
zákonnou povinnost, již by mustla prave lak splnIh, I kd~oy zalobkyne 

a bl'la celou škodu zavinila a bvla pov11lnou celou skodu hradItI. 
sanl . .. . k "'t' . h ' t lobkyně odvozuje sviij nárok i z nepřl111eho naro u pOJls ovny, je oz 

a. ta'o nabyla postupem od žalobkyně samé neb od poškozených. 
~~ to lani ono není odiIvodněno - a netřeba se proto zabývati otázkou, 
z;~ je to nepřípustnou novotou podl,: §o 482 cLs. )est,sice,pra:c.da, že 

odle § 3 (4) aut. zák. ručí všichnI skudcI sohdarne a z:, pnslusl tomu 
P nich kdo zaplatil celý dluh, posližní nárok proh ostat11lm podle § 896 
~bČ. ;ák. Avšak nárok ten vzniká spoludlužníku teprve zaplacením ce
lého dluhu a žalobkyně jako spoludluž;,ice nez~plattla te~to dl~]'. ze 
svého majetku, nýbrž pojišťovna; neutrpela tedy uJmy" ?em~ pOShzmh? 
nároku podle § 896 obč. zák., nemohla ho pro~o PO]Ist?vne POS~OUpltl 
(§§ 442 a 1394 obč. zak.) a nemohla ho .t.ato. zalobkJ~,e. zase zpe~ po
stoupiti. Nepřípadným jest srovnání s pozamu11 pO]I~temm .. Nebol po~ 
jištěný proti škodám požárn~~l je zár~:,eiI P?ŠkO.zeJ"ym a, J:m~,vz11lka 
škoda. ihned vypuknutím pozaru a mu z,: svuJ n~roK_ proh, zhan. Ihnec; 
postoupiti, aniž by potřeboval teprve ueco platIt:. Ze P?s~ozem sa!11~ 
postoupili nárok proti šklldcům žalobkym, nebylo, J3k, receno - a111 
tvrzeno a nelze postup shledávati v lom, že si žalobkyne ve sporu C~ : 
965/25 vyhradila postižní práva proti dnešním. žalovaným. !í~ J;ste 
nedokázala, že poškození jí svůj nárok postoupIlI, neboť pOStLZ111 n~rok 
(§ 891 obč, zák,) je něčím jiným než nár~k post?upeny. Onen .~ar?k 
jest nárokem vlastním, tento Je narokem clz~m, Jenz t~prv.e p}'ohlase~n:1 
postupitele přechází na postupníl<a. Takoveto prohlase111 vsa~ schan 
Je proto i nepřípadným, odvolává-li se žalobkyně na ustanove111-§ 1422 
obč. zák. o převzetí dluhu, neboť, jak již uvedeno, a111 žalobkyně ani 
pojišťovna vůbec cizí dluh neplatila a cizí dluh nepřevzala. Ani usta
noveni § 1358 obč. zák, se sem nehodí, poněvadž, jak nahoře vyloženo, 
pojišťovna poškozenému ani osobně ani svým jměním neručí. Ustano
vení § 1404 obč. zák. není přiléhavým proto, poněvadž vyžaduje, by 
uspokojený věřitel plátci cizího dluhu svůj nárok proti dlužníku po, 
stou pil, což nebylo ani tvrzeno, tim méně dokázáno. Marně proto žalob
kyně poukazuje na § 20 pojišť. podmínek, podle nichž přechází nárok 
pojištěného proti třetím osobám na pojišťovnu již na základě pojišťo
vocí smlouvy. Třeba by se i uznal postup budoucí neurčité pohledávky, 
nelze o postupu nároku žalobcova na pojišťovnu mluviti proto, poně
vadž žalobkyně jako spoluvinnice postižního nároku podle § 891 obč. 
zák. neměla, jelikož vůbec ze svého majetku nic neplatila. Ani obdoby 
předpisiI § 65 zákona ze dne 30, března 1888 ř. zák. čís. 33 a § 47 zá
kona ze dne 28. prosince 1897 ř. zák. z r. 1898 o nemocenském pen
sijním pojištění nelze tu použíti, Tam ovšem přechází nárok pojiště
ného proti třetí osobě na pojišťovnu, avšak předpisy ty se vztahují na 
sociální pojištění, na veřejnoprávní ústavy, a nelZE> jich obdobně po
užíti při pojištěni soukrornoprávním, Ani § 62 zák. o soukr. pojištěni 
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nemMe postup odůvodniti, poněvadž podle §§ 167, 168 téhož zák. a 
vl. naL ze dne 9. prosince 1919, čís. 652 sb. z. a n. dosud účinnosti 
nenabyl. 

Ne j vy Š š i s o u cl nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

" Těžišy' dovoláni jest d!e jeh~ ~ývodů v dovolacím důvodu § 503 
CIS .. 4 c. r. ~. Podle vysledku )ednal11 a podle přednesu žalobkyně v prvé 
stohc! pko.z I podle o,bsa11u zaloby nemůže býti pochyby, že žalobkyně 
post;zny narok prot; zaloval:ým ~ ža:obě. uplatňovaný zakládá a jedině 
7,alo:"ÍJ mohla na predjJ1su § 896 obc. zak., Jak odvolací soud v napa
denem rozsudku uvedl a případně odůvodnil. POdmínkou postižního 
nárok~ žalob~yně! ať přím? ~ť :pětným postupem od pojišťovny U. 
plOtl zal~va~ym Ja~o SP01US~~dcu.m nabytého, jest podle jasného znění 
§ ~96 obc; zak",by zalobkyne skodu, za kterou solidárně se spoluškůdci 
poskozenym ruclla, zaplatIla ve skutečnosti ze svého majetku, neboť 
!e~ v ,tom případě vznikl zaplacením její postižný nárok proti spolu
skudcum. V souzeném případě však podle zjištění nižších soudů žalob
kyně ze svého majetku poškozeným nic nezaplatila, nýbrž učinila tak 
pojisťovna, u ní~ žalobkyně pro připad povinného ručení byla pojištěna. 
Nemohl proto hmto zaplacením škody poškozeným třetí osobou které 
s~ ne~talo z maj~tku žalobkyně, postižný nárok ve smyslu § 896 obč. 
zak. zalobkym vubec vzniknouti, jak soud odvolací v napadeném roz
s.~~ku ~vedl ~ odůvodnil. .žalobkrě nemohla tento postižný nárok po
jlstovne U. pred jellO vZ111kem vubec postoupiti a v důsledku toho ne
mohla ho zas~ od ní ,;pětným postupem nabýti, poněvadž postižný nárok 
mohl podle zakona vubec vzmknouh teprve zaplacením škody žalobkyní 
z j~p~O majetk~; Na vahu n;padá" zda pojišťovna, u níž žalobkyně byla 
pOj1stena pro pnpad povmneho r11ce111, zaplacením škody třetím osobám 
vzniklé zavi~~ním žalobky~ě, utrpěla. šk~du, neboť zap!ativši tuto škodu: 

\ 

splmla POj1stovn~ je.n svuJ ,,;,Iuvnl zavazek proh zalobkyni. Proto, 

i 

I ~dyby by~o spravnym tvrze~1 dovolatelky, že pojišťovna U. splněním 
sve smluvl1l povmnosh proh zalobkyni zaplatila vice než co od žalob-

r \ ~y,ně ,na pojišťovac~ch premiích obdržela, nemělo by to významu pro 
I "i resel1l otazky, zda zalobkY111 protI spoluškůdcům přísluší postižný ná
,:\ rok v,: smyslu § 896 obč. z~k., neboť tato ~řipadná škoda pojišťovny 
\:\ nedotykala by se majetku zalobkyně, nýbrž majetku pojišťovny. Ne!r rozhodny J,sou rov,;ěž vý~ody dovolání, jimiž se žalobkyně snaží dovo
I (hh nespravnost predpokladu soudu odvolacího, že pojišťovna zapla-

c:ním škody P?škozeným, k němuž smluvně proti žalobkyni byla zavá
zana,pod!e znamych z~ušenost~ o stavu P?jišťoven a podle pojišťovací 
tech,;,ky s~odu .neutrpela, a vyvody ty zustanou proto nepovšimnuty. 
T?tez plah o vyvodech dovolatelky pOllkazujících na to, jaké morální 
dusledky by to mělo a co by pojišťovny v případě povinného ručení 
za jednoho spoluškůdce musely činiti, by ke škodě nepřicházely Po
stižný nárok žalobkyně proti spo]uškůdcům nevznikl v tomto připadě 
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iiž zpúsobenÍm škody, nS,brž mohl teprve vzniknouti zaplacením této 
Škody z majetku žal.obkynč poškozeným, jak jasně plyne z § 896 obč. 
zák. Z této povahy postižního nároku žalobkyně plyne, že nemohl po 
právU již dříve, před .. ~vÝ111 vznik::~ .(při, uzavírání ~?jišťo~~~í smlouvy 
mezi žalobkyní a pO]1sťovnou) pnj1Ť1 v uvahu. jesthze pOj1stovna, st,~
navíc pojišťovací premie, již tehdy s tímto postižným nárokem POCI-
tala příčila sejejí kalkulace pi'edpisu § 896 obč. zák. o vzniku a o po
vaz~ postižního nároku při tomto způsobu pojištění. Nemá proto pro 
platnost dotyčné pojišť~V<icí s~,I?uv! výz~amu, že, již v pojišť,ov,ací 
smlouvě jest stanoveno, ze pOShZ111 uaroky zalobkyne prolI spoluskud- IJ 
cum přecházejí na pojišťovnu, any postižní tyto nároky tehdy ještě ne
existovaly a žalobkyni případně mohly vzniknouti proti spoluškůdcům 
teprve zaplacením škody z jejího majetku. Když žalobkyně v souzeném 
případě škodu ze svého majetku nezaplatila a jenom z důvodu toho jí 
pc<stižný nárok proti spoluškůdcům nevzešel, nemůže tato okolnost při
voditi neplatnost pojišťovací smlouvy mezi žalobkyní a pojišťovnou, 
ježto nedotýká se podstaty pojišťovací smlouvy, nýbrž způsobeno to 
bylo nesprávným postupem žalobkyně při placení škody. Soud odvo-
lací uvedl a správně odůvodnil v napadeném rozsudku, že a proč po
jišťovna, plníc zaplacením škody třetím osobám svou smluvní povinnost 
proti žalobkyni, plnila jen to, k čemu žalobkyně jako solidární dlužnice 
se spoluškůdci byla povinna, a že tedy neplatila nic za tyto spo!uškůdce 
(třetí osoby). Bezvýznamny jsou proto vývody dovolání, poukazující 
k následkům toho, kdyby v případě povinného ručení pojišťovnám právo 
postihu proti spoluškůdcům bylo odepřeno, ježto v souzeném případě 
jenom tím, že žalobkyně nezaplatila škodu ze svého majetku, se stalo, 
že postižního nároku proti spoluškůdcům nenabyla a že tím také její 
pojišťovna o postižný nárok přišla. Stanovisko v tomto případě wudem 
dovolacím O vzniku postižního nároku žalobkyně zaujaté, vysloveno 
bylo již v rozhodnutí tohoto soudu uveřejněném pod čís. 4461 sb. n. s. 
a soud dovolací neshledává příčiny, by od něho v souzeném případě 
upustil. Ohledně toho, co dovolatelka na odůvodnění svého postižního 
nároku teprve v dovolání uvádí, že totiž podle pojišťovací smlouvy po
jišťovna byla I'0vinna na zaplacení škody v souzeném případě přispěti 
jen 90% a že tudíž 10% této škody podle pojišťovací smlouvy žalob
kyně musí nésti ze svého, sluší poukázati žalobkyni na to, že tuto skut
kovou okolnost za řízení v prvé stolici neuplatnila a že jde proto o no
votu v řízení dovolacím nepřípustnou, k níž nelze přihlížeti. Totéž platí 
o tvrzení žalobkyně, že pojišťovací premie platila ze svého majetku a 
že proto aspoň ohledně těchto částek její postižný nárok podle § 896 
obč. zák. proti spoluškůdcům jest odůvodněn, neboť ani to žalobkyně 
v prvé stolici netvrdila. Vývody dovolání, jimiž se žalobkyně snaží do
voditi, že pojišťovna, platíc poškozeným celou škodu dříve, než podle 
stanov byla povinna, jednala jako její negotiorum gestor a že postižný 
nárok žalobkyně tímto placením vznikl vlastně nejprve pro žalobkyni, 
z ní že přešel postupem již v pojišťovací smlouvě vysloveným na po
jišťovnu a z ní zase zpetným postupem na žalobkyni, jsou po stránce 

I 
I 
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skutkové rovnez novotami v řízení dovolacím nepřípustnými a soud 
dovolací nemá proto možnosti, by se jimi blíže zabi"val, když jest jisto, 
že žalobkyně způsobenou škodu třeiím osobám z vlastniho majetku ne
zaplatila, nýbrž že tak učinila pojišťovna, plníc svůj smluvní závazek 
proti žalobkyni. Žalobkyně ručila podle § 3 (4) zákona automobilového 
solidárně se spoluškůdci za škodu třetím osobám způsobenou. Toto jeji 
solidární ručení mělo za následek, že byla povinna, když od třetích osob 
na ni celá zpl'!sobená škoda byla požadována, by tuto škodu jako vlastni 
dluh zaplatila. Neplatila by proto, i kdyby byla platila ze svého majetku, 
nic za třetí osoby (spoluškůdce). Okolnost, že měla právo v tom pří
padě, kdyby byla celou škodu ze svého majetku poškozeným zaplatila, 
domáhati se postihem náhrady od spoluškůdců, nemohla přivoditi, by 
ohledně částek v případě postihu na spoluškťtdce připadajících jevilo 
se placení žalobkyně placením za třetí osoby, neboť tento právní názor 
žalobkyně příčí se povaze solidárnosti jejiho závazku, která způsobuje, 
že žalobkyně zaplacením škody v každém případě plnila jen svůj vlastní 
dluh. Pojišťovně zaplacením celé škody a splněním její smluvní povin-
11OS!i proti žalobkyni nemohl, jak již svrchu uvedeno, postižný nárok 
proti spoluškůdcům vůbec přímo vzniknouti, ježto ke spoluškůdcům 
nebyla v přímém poměru, 1. j. v poměru spoluvinníka. Nároku toho, jak 
rovněž již vyloženo, ani postupem od žalobkyně nenabyla a nabýti ne
mohla, ježto nárok tentobyl by vznikl teprve zaplacením z majetku ža
lobkyně. ]inakjest tomu v oněch případech pojištění, v nichž postižný 
nárók poškozeného proti škůdci vzniká již škodou samou (požární po
jištění a podobná), neboť v takovýchto připadech může postižný nárok 
pojištěnců na pojišťovnu přejíti. Dovolatelkou citovaná rozhodnutí bý
valého nejvyššího soudu ve Vídni, otištěná ve sbírce Ol. U. N. F. pod 
čís. 6400 a 5024 nemají proto pro tento případ významu, ba spíše pod
porují správnost rozhodnutí, jehož se mu dostalo nižšími soudy. Roz
hodnutí tohoto nejvyššího soudu uveřejněná pod čÍs. 1737 a 1896 sb. 
n. S., pokud vůbec následkem jiného skutkového podkladu mohou při
jíti v úvahu, mluví pro správnost názoru zde hájeného. Poukaz dovo
latelky na předpís § 1042 obč. zák. nemá zde význam, neboť žalobkyně 
nezaplatila poškozeným ze svého majetku a i pojišťovna placením plnila 
jen to, k čemu smluvně byla povinna 'proti žalobkyni, aniž tím vyna
ložila něco za žalované S úmyslem předpokládaným v § 1042 obč. zák. 
Když však pojišťovně splněním její smluvní povinnosti proti žalobkyni 
postižný nárok proti spoluvinníkům ani přímo ani nepřímo vúbec vzejíti 
nemohl, netrpí řízení odvolací vadou ve smys!n § 503 čís. 2 c. ř. s., 
když soud odvolací neprovedl a nepřipustí! důkazy žalobkyní nabízené 
D tom, že pojišťovně tento postižný nárok příslušel. Poněvadž podle 
vlastního doznání dovolatelky § 62 pojišťovacího zákona ze dne 23. pro·· 
since 1917, čís. 501 ř. zák. dosud neplatí, jsou pro tento spor bez vý
znamu vývody dovoiání, poukazující na význam tohoto zákonného před
pisu pro pojistnictví a na důvody jeho vzniku, Poukaz dovolatelky nJ 
rozhodnutí tohoto soudu uveřejněná pod čís. 1896 a 1737 sb. n. s. za 
tím účelem, by opodstat.nila názor, že postižn5r nárok žalobkyně p~otj 

-- čis. 7732 -
129 

. I 'I údcúm mohl ji bi'ti pravoplatně již pojišťovací smlouvou po
spo l1S,{ "'~' I ' ba" a že to J'uclikatura llznava, nema pro tento pilpac vyznamu, ne l 
stou pen . . "·1 .". h 'I o docela . ,. clech oněmi rozhodllut1mi neJvyssl 10 sauau resenyc s o .' v., 

V pflpa - b .. ". N - b 'tem .. .. kutkový základ a o jiný zpuso pOJlstent. a zpuso pOJls , 
Jlnk

Y
t ,s .. zcle 'de, vztahuj·e Se rozhodnutí tohoto nejvyššího soudu pocl 

o etY J. . hl . ,. j 
v' 4461 sb. n. s. uveřejněné a to lesl v sou asu s 1111l1enIl11 ze e vy-
Cll~. , z'e Dostižny' nárok spoluškúdce vzniká teprve zaplaCel1l.111 s ovenym, I . lk v v. " 

'k I jeho vlastního majetku. Pro tvrzeni dovolate y, ze nzem 
~d~'oia~í trpí vadou také proto, že přihlíže.~~ byl? při řeše~,í tohoto 

,. d J·en k J·ednotlivy·m ustanovemm POJlstovacl smlouvy u ntkoltv 
pnpa u . ' .. . h b t' pOJ·i 

. k pojišťovací smlouvě jako k, celku, ne~l opory ve splsec, ' ne ~ -
šťovací smlouvou nebyly dukazy nablzeny atll p;oved:ny, jedo, ~e
sporný přednes stran s.tačil k ,tOl~U, by ,.'a )eho zaklade b:la Zjlst:na 
okolnost pro spor rozhodna, ze skodu trehm o,'obam nezaplatIla za
lobkyně ze svého majetku, nýbrž pOjišťovna, pll1lc ~vou smluvnt, p,~vm~ 
nost protí žalobkyni. Nemůže proto al1l. z toh~t~ duvodu o vade nzent 
odvolacího býti řeči. Co dov?latelka dale, uvadl s po~kaze.m na po)'
šťovací podm[nky jest po strance skutkove novotou v nz~tll dovohclnl 
nepřípustnou, po stránce právni jest to ~erozhodno, .Je~to P'??mmky 
pojišťovací dotýkají se jen poměru meZI zalobky;,,! J"ejlpOjIS~9vnou: 
nikoliv poměru žalobkyně k žalova~ým jako spoluskudcum, ktery jedme 
při rozhodování tohoto sporu pada na vahu. 

čís. 7732, 

Proti žalobě vlastnické neni vyloučena námitka lstivosti při nabytí 
vlastnického práva, 

(Rozh. ze dn." 27. ledna 1928, Rv II 718/,27.) 

Žalobce, tvrdě vlastnictví k věci, domáhal se jejího vydání od ne-
vlastníka. O b a niž š í s o u d y uznaly podle žaloby. , 
. Ne j V Y šš í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudú! ulozll 
-prvému soudu, by, doplně řízení, znovu ro.zhodl. V otázce, o mz tu Jde, 
uvedl v 

d Ů vod ech: 

Dovolatelka vytýká rozsudku odvolacího soudu nesprávné právní 
. posouzení v otázce přípustnosti námitky lstivosti proti žalobě vlast~ 

nické a tvrdi dále, že knihovní vlastník (žalobce) nabyl vlastmctvI 
lstivě za tím účelem, by připravil kupitelku (žalovanou), které byl 
'porný předmět (domek) do držby odevzdán, o právo z kupu a z ode-
vzdání. Této výtce nelze upříti oprávnění. , . . 

Nelze souhlasiti se stanovIskem odvolacího soudu, ktery namltku 
lstívosti proti vlastnické žalobě vůbec vylučuje. Názor tento vyvrácen 

Civi1lli rozhodnuti X. 
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jest jak judíkaturou býv. vídeňského nejvyššího soudu (repert. nálezu 
Čís.59, judíkát čís. 186, ~~g. v. Zv. t., ?Iaser-Unger 2485, 4847, 9641), 
JudIkaturou tohoto ne]vysslho soudu (CIS. 2580, 6053 sb. n. s.) a sou
časně judíkaturou rakouskou (Entscheíd. des oester. OOH. í. Z. III. 
čÍs. I14), tak í líteraturou (Ehrenzweíg, System I. sv. ll. oddíl § 224). 

čís. 7733. 

Byla-li k rozvrhu přihlášena útratová pohledávka, zk01.lt11á exekuční 
soud sám od sebe pouze, zda je pro tuto pohledávku zajištěno zástavní 
právo, a její pořadí. Není třeba, by věřitel, požadující útraty, výslovně 
prohlásil, zda žádá přikázání útratové pohledávky v rámci hypoteky 
za hlavní pohledávku či v rámci kauční hypoteky za vedlejší poplatky, 
lze-Ii z obsahu přihlášky a podle stavu pozemkové knihy bezpečně se
znati, kterého zástavníbo p'ráva se dovolává. 

Nebylo-li zástavní právo pro útratovou pohledávku popřeno při roz
vrhovém roku, může si zadnější věřitel stěžovati rekursem jen na to, že 
se exekuční soud nezachoval podle rozvrhových zásad, vyslovených 
v § 216 ex. ř. Zásady ty nebyly porušeny, byly-li přikázány i útraty 
rozvrhového řízení, jež nejsou útratami exekuce, jen když bylo pro útraty 
rozvrhu vtěleno zástavní právo v kauční hypotece. 

(Rozh. ze dne 28. ledna 1928, R I 937/127.) 

Rozvrhuje nejvyšší podání za exekučně prodanou nemovítost, pří
kázal s o udp r v é s t o I i c e v rámci jístoty za vedlejší poplatky 
hypotekárně zajíštěných pohledávek: firmě »K-ský pívovar« útraty vy
hotovení a vkladu dlužního úpisu jakož i útraty rozvrhu a kvítance, a 
spořítelně v K. útraty rozvrhu. Rek u r sní s o u d k rekursu kníhovního 
věřitele napadené usnesení potvrdil. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Stěžovatel napadá dovolacím rekursem jednak přikázání útrat vy
hotovení a vkladu dlužniho úpisu a útrat rozvrhu a kvítance fírmě »K-ský 
pívovar« a jednak příkázání útrat rozvrhu věřítelce spořitelně v K., 
které oběma těmto věřitelům byly přiznány v rámcí jístoty za vedlejší 
poplatky jejích hypotekárně zajištěných pohledávek. V dovolacím re
kursu stěžovatel v rozporu se spisy tvrdí, že útraty rozvrhu K-skou spo
řitelnou nebyly účtovány v rámci její kauční hypoteky. Tato věřítelka 
tak výslovně učínila v pří hlášce, na kterou se při rozvrhovém roku od
volala. Firma »K-ský pívovar« neúčtovala síce výslovně útraty dluho
pisu, jeho vtělení a rozvrhu i kvitance v mezích kauce, kterou má rovněž 
pro vedlejší poplatky knihovně zajištěnou, ale obsah jeH přihlášky, na . 
kterou se při rozvrhovém roku odvolala, rovněž svědčí tomil, že chtěla 

likvídovatí v rámcí oné jIstoty, ježto účtuje na kníhovní položky č. 52: 
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a 60, pod níI1liž jsou zapsány í .jístoty za v:dlejší popla~ky. ~vád~-li 
stěžovatel, že není třeba pOliavatI odpor protI seznamuh~hat predlo~e~ 

'mu při rozvrhovém roku, přehlíŽÍ, že nešlo o pnu e seznamenam 
ne . hl d· k ni' J·ednak útrat při roku, nýbrž o přihlášku útra;ove po e av y, p~o z. 
vázne· zástavní právo s hlavní pohledavkou, rokud JSou ,~tra:aml. e~e
kuce, a jednak zástavní právo kauční,. pokud ~traty~epo.zlvaJI ~teJneho 

_ I· s pohledávkou hlavní. ExekučnI soud pn ohlasce utratove pohle-
porau .. hl ď k 
dávky zkoumá při rozvrhu sám od sebe pouze, je-ll pro po e aV"ll 

takovou zástavní právo zajíštěno a její pořadí. Prvý soud shledal, ze 
-.'·t lé K-sk' spořitelna i K-ský pIvovar pro utratovou pohledavku, 

ven e Cl ." " T· edIe"s'!' 
... , říkázání stěžovatel napadá maJI zastavHl pravo v ramcI v J 
JejIz p '., N 'ť b ·slovného 
kaučuí hypoteky. To stěžovatel al:i n~p0'p'lr~., .e~1 re ~ vy, 
prohlášení účtujícího věřítele, zda zada p.nkaz~m utratove pohle9a;rky 
v rámci hypoteky za hlavní pohledá~ky .:1 v ramcI hypoteky kaucnl z~ 
vedlejší poplatky, lze-Ii z obsahu pnhla.sky a podle stavu p~zemk~ve 
kníhy bezpečně seznati, ktereho zas~avnIho p!ava s,c dovol ava; Nem-1I 
zástavní právo pro útratovou pohleda~k~~ P?preno ~I,I rozvrhovem rok~, 
správně uznal rekursní soud, že zadner;l ventel muze Sl :ekursem ste
žovatí jen na to, že se exekuční soud nezachoval rod!: zasad roz~rho
vých vyslovených v § 216 a násl. ex. ř. Tu pak stezovatel tvrdl ne
práv~m porušení těch·to zásad. Jeho mínění,. že ,byly por,ušeny za:ady 
ty proto, že byly přisouzeny útraty rozvrhoveho nze~'I, Jez neJsou ~tra
tamí exekuce, neobstojí, poněvadž zásady rozvrhove nebyly poruseny; 
když i pro útraty rozvrhu je vtěleno .zástavní pr,ávo v hypotece kaučn; 
a stěžovatel jsoucnost jeho ani nepoplfal (§ 216 CIS. 4 c·

o 
r. s.). ~ekurs111 

soud příznal stěžovateli právo k rekursu pouze z to~o duvodu, z::, ~tIat~ 
byly nesprávně určeny, a proti tomu,. zda Jde. outraty exekuc111, n,e~ 
neprávem ježto stěžovatel mohl podalI rekurs I tehdy, ~dybv exekucm 
soud por~šíl zásadu § 216 čís. 4 ex. ř. Stěžovatel. neupla!1111.v rekursu 
nedostatek zástavního práva pro útraty dluhopISU, Jeho vtelem, kv~tance 
a pro útraty vzešlé po dražbě, nýbrž upla5~oval nepravem Jenom, ze ne
byly účtovány v rámci zástavy za vedleJs! poplatky. 

čís. 7734. 

Zahájením vyrovnacího řízení zaniká o~dělné prá,vo, )e~ož ?y.lo na
byto v posledních šedesáti dnech, ,8 plnyrn ?~10!?~pra~~,m uc~kem: 
Bylo-Ii vyrovnací řízeni řádně ukonceno, nemuze jlZ dOjltt k, obzlvnuh 
a k realisaci oddělného práva a není závady, by nebyla znlsena exe
kuce pro ně povolená. Lhostejno, že nastala zmatečnost vyrovnání podle 

§ 57 vyr. ř. 
(Rozh. ze dne 28. ledna 1928, Rl 1128/27.) 

Jde o týž případ, jako v rozhodnutí čís .. sb. 7735, avša~ ohledně 
jíných nemovitostí dlužníkových. Rek u r s n I. s o u d vyhove~ návrhu 
dlužníka na zrušení exekuce z důvodů uvedenych v rozhodnutI čís. sb. 
6187. 

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

Stěžovatelka se marně pokouší zvrátiti správnost napadeného usnesení 
poukazem na zásady vyslovené nejvyšším soudem v rozhodnutí čís. 2470 
sb. n. ~. Tímto rozhodnutim byio :ysloveno, že nelze vzhledem k § 165 
konk. L, - b~lo,~h ~o zastaveni vy:~vnaciho řízení zahájeno podle 
§ 2 (2) ~?nk. L nzel11 konkl1rS111, - zadali o výmaz zástavního práva 
zal11knU~SI~? pOdle § 12 vyr. ř. a §§ 2 (2) a 12 konk. ř. Kdyby šlo 
o takovy pn pad, nebylo by ovšem lze uchýliti se od názoru toho. Avšak 
v souzeném případě tomu tak není. Stěžovatelka nabyla oddělného 
práva v posledních šedesáti dnech před zahájením vyrovnacího řízení 
(~. 12 vyr. L). ,Zaháj<;ním ~yrovnacih? říze~i právo to zaniklo s plným 
uCI~ke~ hmotnepraVnlI~l. Za11lk takoveho prava nemá však v zápětí jeho 
zruseDl následkem zaha]e.nf vyrovnacího řízení a nesmí také toto zrušení 
?ýti provedeno, dokud není jisto, že právo to neoživne (rozhodnutí 
CIS. 6025 ~b. n; s.). OŽivnuti připouští však zákon jen tehdy, bylO-li 
vyro.~nac: nzenl :astaveno pOdle § 56 VyL ř. Neoživuje však právo to 
v pnpade zmatecnosli vyrovnání podle § 57 vyl". t. (rozh. Č. 5855 a 
6187 sb. n. s.). Avšak v případě tomto bylo vyrovnací řízení řádně ukon
čen? a nemůž~ proto. k o.bžív,nuti a realisaci oddělného práva vůbec 
dOJlt!. To:o pravo zanl~lo uplne a konečně. Není tudíž závady, by podle 
~ 40 ex. Lnebyl~ zrnsena exekuce, o niž jde, a nebylo vymazáno stě
zovatelkou nabyte vnucene právo zástavní v kníhách (rozh. čis. 5855 
sb. n. s.). Nezávažno jest, že dlužnik nedodržel vyrovnání a že může 
býti na jeho jmění vyhlášen úpadek. 

čís. 7735. 

Zahájením vyrovnaciho řízení zaniká oddělné právo jehož vymá
hající věřitel nabyl v posledních šedesáti dnech, a neobživne leda ž.e 
bylo vyrovnací řízení zastaveno podle § 56 vyr. řádu, ani : případě 
§ 57 vyr. ř. 

Zánik zástavního práva podle § 12 vyr. řádu nastává sám sebou již 
počátkem dne, kterého byla na soudní desce vyrovnacího soudu vyvě
šena vyhláška o zahájení vyrovnacího řízení. 

(Rozh. ze dne 28. ledna 1928, R I 1130/27.) 

S o udp r v é s to! i c e zamítl návrh dlužníka, by byla zrušena 
exekuce vnuceným vkladem zástavního práva na dlužníkových nemo
vitostech, poněvadž o dlužníkově jmění bylo zahájeno vyrovnací řízení. 
Rek u r sní s ou d exekuci zrušil. D ů vod y: Soud první stolice 
zamítl dlužníkův návrh na zrušení exekuce vnuceným vkladem práVa 
zástavního na nemovitostech povolené usnesením ze dne 23. března 
1926 a vykonané podle usnesení ze dne 29. března 1926 a za výmaz 
zástavního práva vloženého podle téhož usnesení, jelikož podle § 12 
vyr. ř. zahájením vyrovnacího řízení zástavní práva, jichž bylo nabyto 
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v posledních 60 v dn:C~l pře? zaháie.ní,n~, vyl~ovnacího řízení, za~ikají~ 
obživnou však opetne, oylo-Ir vyrovnacI nzem zastaveno, a podle cl. III. 
zákona ze dne 26. dubna 1923, čís. 99 sb. z. a n. rovněž obživnou, ne
splni-li dlužnik včas a plně potvrze~ého vyrovnán~, a poněvadž dlužník 
neprokázal, že potvrze~eho vyrovna.11l včas a pl~e sp;mL Tent? ~azor 
prvního soudu re~~rSI?1 soud nes?lh v~ sl:1edava shznost, dluzmkovll 
OdlIvodněnou. Zaha]emm vyrovnaCIho nzenl podle usnesem ze dne 30. 
dubna 1926 zaniklo oddělné právo, jehož vymáhající strana před tím 
poclle usnesení ze dne 23. března 1927 a ze dne 29. bře~na. 192?! jími 

. nařizen byl knihov1l1 vykon, nabyla a zamklo s plnym pravmm uCll1kem 
podle hmotnéh? práva a s účinností proti kaž~ému (§, 12vyr}. ,a pa
mětní spis k nemu ze dne 10. prosmce 1914, CIS. 337 I". zak., JImz byly 
zavedeny konkursni, vyrovnací a odpůrčí řády str. 23). Jedinou vý
jimku z tohoto naprostého zániku stanoví vyrovnací řád v § 12 pro případ, 
že vyrovnací řízení bylo zastaveno, t. j. vyřízeno, podle § 56 vyr. ř., 
aníž došlo ku vyrovnání potvrzenému soudem. V tomto případě odděl.ná 
práva ovšem zase obživnou, avšak o případ ten tu nejde, neboť podle 
usnesení ze dne 26. října 1926 se vyrovnání skončilo právoplatným 
soudním potvrzením vyrovnánÍ. Tím bylo o osudu od dělných práv ko
nečně a navžcly rozhodnuto. Zanikla, aniž mohou zase obživnoutí. Je
jich zánik nemůže býti již a1l1 odčiněn tím, že snad dlužník nesplnil včas 
a plně potvrzeného vyrovnání a že tudíž nastaly účinky § 57 vyr. ř. 
Ty záležejí v tom, že se zrušuje pro všechny věřitele vyrovnáním po
skytnutá sleva i ostatní výhody, aniž by nastala ztráta práv, která jim 
vyrovnání poskytuje proti úpadci nebo třetím osobám. Že k následkům 
těm patří i obživnutí zaniknuvších oddělných práv, zákon výslovně ne
praví, ačkoliv by to byl jinak vyžadoval zřetel k § 12 vyl". ř. Pod pojem 
výhod vyrovnáním poskytnutých nelze oddělná práva zařaditi.ani p-roto, 
že, třebaže jest to výhoda pro dlužníka, nebyla mu poskytnuta vyrov
náním, nýbrž dávno před- tím hned zahájením vyrovnacího řízení Cviz 
rozb. nejv;. soudu ze dne 21. července 1926, R II 204/26 sb. n. s., čís. 
6187 .. Když tedy, jak vylíčeno, zástavní právo vymáhajícího věřitele 
zaniklo a toto založeno bylo povolením exekuce, měl první soud na 

. n.ávrh cIlužn.ikaexekuci zrušití a zástavní právo dáti vymazati. Poněvadž 
. tak nel1činil a návrh dlužníka toho se domáhající zamítl, jest stížnost 

do 'usnesení prvního soudu odůvodněnou. 
Ne j vy š š í s o II d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Pokud se stěžovatelka snaží vyvodíti z ustanovení § 57 vyl". ř. ne
správnost napadeného usneseni, činí tak marně. Názor rekursního soudu 
shoduje se po té stránce úplně se zásadami vyslovenými nejvyšším sou
dem v rozhodnutích čís. 5855 a 6187 sb. n. s. -- a stačí stěžovatelku 
na ně odkázati. Pokud stěžovatelka vytýká napadenému usnesení vad
nost řízení z důvodu, že rekursni soud nedbal ujednání ze dne 4. května 
1927 mezi dlužnikem a vymáhající věřitelkou, pódle něhož zůstávají 
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beze změ~y v~,škerá z~s!a!·l1í práv~, .obzvláště též práva nabytá na 
usedl?st, Jest Jl odpovedeh toto:. Zamk.:,ástavního práva podle § 12 
~lr. r. nastal s~mo ,~ebo,u ze zakona JIZ tehdy, když nastaly právní 
ucmky vyrovnaclho nzem (§ 7 vyr. ř.), tedy počátkem dne kterého 
byla vyhláška vyvěsena na soudní desce vyrovnacího soudu' (Bartsch 
Pollak II. str. 179). Podle obsahu spisu stalo se tak dne 30. dubna 1926. 
Toho dne nastal ze zákona zánik vnuceného práva zástavního. Na tomto 
stavu věci nemohlo býti nic změněno ani úmluvou, na niž se stěžova
telka odvolává. ÚI~lluva. t~ková, i, kdyby bylo k ní došlo, byla pro po
souz~m veCI b~zvyznamna, nebot nemohly strany zachovati to, co již 
ze zakona zal1lklo S plným účinkem hmotněprávnim a čeho tu v den 
uzavření úmluvy vůbec nebylo. Není tudiž závady, by podle § 40 ex. ř. 
nebyla zrušena exekuce, o níž· jde a nebyl povolen výmaz vnuceného 
práva zástavního. 

cis. 7736. 

Příslušnost soudu podle § 88, prvý odstavec, j. n. 
Stačí, že se žaluje o splnění smlouvy u soudu místa, kde podle 

tvrzené úmluvy stran měla býti smlouva splněna žalovaným. Nevyža
duje se písemné úmluvy, nýbrž jen písemný důkaz úmluvy učiněné 
třebas i úslně. 

~oud, uv?žuje při vy'~zení žád?sti o exe~uci o podmínce § 80 čis. 1 
ex; r., n,esml se SPOkOJIÍ1, s pouhym tvrzemm, že došlo mezi stranami 
k umluve podle § 88, prvy odstavec, j. n., nýbrž nebyl-Ii písemný důkaz 
vyž~do,,:a.ný poslední věyou prvého odstavce § 88 j. n. podán ve sporu 
musI mlh dukaz ten pred sebou. Stačí, předložil-Ii vymáhající věřitel 
s návrhem na exekuc} příkazní list, obsahující doložku o mistě plnění. 

(Rozh. ze dne 28. ledna 1928, R I 6/28.) 

S o udp r v é s t o I i c e povoíil exekuci na základě rozsudku 
pruského úředniho soudu ve Frankfurtě nad Mohanem. Rek u r S II í 
s o ~ d e,xekL~čllí návrh zamítl. D u vod y. Podle § 80 prvý odstavec 
ex. r. vyzaduJe rozhodnutí o exekučním návrhu zakládajícím se na cizo
zemském ,;ález,u, b~ právní věc mohla býti zahájena v cizozemí podle 
n?rem ~ pnslusn~sh ~ ,tuzemsku platících. Na rozdil od ustanovení § 38. 
nemeckeho clvllmho radu soudního, jurisdikční právo zde platící sta
lisví, ž.:n~postačí ,k odůvodnění příslušnosti soudu o sobě nepřisluš
~eho Jlz vyslovna uI~luva stran, nýbrž vyžaduje v § \04 j, n., by tato 
u~~luv~ byla proe~smmu soudu prokázána listinně již v žalobě. V tomto 
pnpade neo?sahuje rozsudek pro zmeškání pruského úředního soudu 
ve \rankfur~~ n. ,M. ze dne 21. prosince 1926 tvořící exekuční titul údajů 
?, du~odu pnslus~!O~tI a pouze ze žaloby předložené teprve v rekursním 
:Izem jest seznaŤ!, ze »byl smluven jako místo plnění Frankfurt n. M.« 
Jak vychází také na jevo z listu příkazního připojeného k exekučním~ 
návrhu, že »splništěm jest Frankfurt n. M.«. Jelikož v žalobě, která jest 
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základem rozsudku pro zmeškáni cizozemského ,soudu, b!l~ pouz,: uve~ 
_ FI-ankfurt n. M_ byl smluven Jako mlsto splnem«, al1lZ byla 

cleno, ze » v" , " I t t 
. podle předpisu §§ 88 a 104 j. n. pnpoleI~a PkI~end,nal ,ukm u~a o ,0m,Cl 

I 
'"tO kterážto úmluva musí obsahovah ta e o oz u, ze urcemm 

sI' ms 1, ' "k ' , I b t to 
místa plnění jest odůvodněno také opravnem e'hvzne:el1l za 0k.lh' v om

d místě, a jiný důvod pro přislušnost dovolane o kClz,o~ems e, 0hsOU u 
'h "Cl' stranou nebyl uplatňován, nebylo exc ucmmu navr u pro 

vyma aJl o 't' I'T kd ' nedostatek hořejších zákonných požada~ku ~yhove 1" zv a: e, yz ,I;a 
list příkazní teprve dodatečně s exekučnllll navrhem predlozeny nemuze 

. býti vzat zřeteL 
N e j v y Š š i s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

Důvody: 

Rekursní soud posoudil věc mylně podle § 104 j., n., kdežto pří
slušnost soudu bylo posouditi jedíně podle, §, 88 prvy ods,tavee,l- n. 
Předpis ten nevyžaduje písemné úmluvy, nybrz .Jen pI;e;nne,ho d~ka:,.u 
úmluvy učiněné třebas i ústně, tím méně vyž~duje, by Jlz ~ ~alobe p:I~ 
pojena byla písemná úmluva obsahující dolozku o ,0~ravnenI k podam 
žaloby na smluvený soud. Stačí, že žaluje s~ na ~plnem smlouvy ~ sou,du 
místa, kde podle tvrzené úmluvy stran mela bylI. sl11louv~ splnena za
]()yaným, V poslední větě § 88 prvý od:tavec). n. ~yzaduj~ se J,en 

'JistÍl10ý dilkaz smlouvy, ovšem jen pro pnpad, z,e by zalo~any. pop,rel 
PlísluŠl10st soudu, ne pro případ, že se hlovany }le,d?st~vI ~,jed~~~I, 
nebp.ťpot<;no platí předpis § 396 c. ř. s. Soud, UVaZUjleI pn vynzem za~ 

.• dostizaexekl1éi o podmince § 80 čís. 1 ex. f., n,esmí ~e ovšem SPOkOJIt; 
s pouhým tvrzenfm, že došlo mezi stranamI k umluve ~odle § 88 ~rvy 
odstavec j, n., nýbrž, nebyl-li písemný důkaz vyža?ov~ny ~osle<ll1l ve;oll 
prvéhood:tavce § 88 j. n; po~án ve s?or.~, ,musI mll! ,duka:. t,en pre,ci 
sebou. Pozadavku tomu vyhovela vymahaJlcI strana, predlozlvSI s .na
vrhem na exekuci přikazní Jist, obsahující doložku o místě plnění. Jde 
. sice o dva lístky, z nichž teprve na druhém je jméno žalovaného ve 
formě podpisu, ale pro soud povolující exekuci nemohlo býl! pochyb
nosti atom, že list podepsaný stranou obsahoval ustanovení listu prvého 
a že oba předložené, nyni slepené lístky je pokládati za celek, tudíž 
za dostatečný důkaz listinný podle § 88 j. n. K dalším skutečnostem, 
na něž poukazuje povinná strana v rekursu proti usnesení soudu prvé 

. stolice, nelze přihlédnouti, ježto rekursní řízeni musi se omeiti na pře-
zkum formálních náležitostí. O tom bude možno rozhodnouti teprve 
po projednání odporu zároveň podaného. Rekursní soud, upozornil i ~a 
to, že žaloba, v níž se poukazuje na ujednání místa plnení, nebyla pn
lože na k návrhu exekučnímu, nýbrž byla předložena teprve v rekursníl1l 
řízení. Ani tato skutečnost není dostatečným důvodem k zamitnuti žá
dosti, neboť postačil příkazuí list, z něhož soud, povolující exekucí, 
poznal, že rozsudek byl vydán na základě žaloby podané u soudu místa 
plnění, nehledě k tomu, že proň mohl býti závazny jen písemný doklad 
zmíněné úmluvy, a ne pouhé. tvrzeni žaloby. 

I 
~ 

I 
I 
I 
I 
I 



136 
- čís. 7737 až 7738 _ 

čís. 7737. 

Byl:!í opr~vný prostřede~ podán sice na poštu ve lhůtě, avšak řízen 
na nep~~slu~n~ slOud, kam dosel až po lhůtě, hyl podán opozděně, třebas 
ho neprtslusny soud zaslal bez prodlení na příslušný soud. 

(Rozh. ze clné 28. ledna 1928, Rl] 7/28.) 

N e j vy Š š í s o u d odmítl dovolací rekurs v exekuční věci. 

Důvody: 

Podle § 520 c. ř. s. a posudku nejvyššiho Vídeňského soudu k němu 
(od~t. ]) je rekurs vždy podati na so~dě prvé stolice. V souzeném pří
pade byl dovolacl rekursprotl rekurslllmu usnesení, doručenému 12. pro
smCe 1 92~, dne 20. prosInce] 927 podán na poštu s nesprávnou adreson 
na okres~1 s;lUd v Plznr (místo ve Stodě). Do Plzně došel 21. prosince 
1927 a t;,hoz dne b~1 O?tud odeslán do Stodu, kamž došel 23. prosínce 
:.~27. ]ezto rekursnr Ihuta podle doručení z 12. prosince 1927 končila 
J~z 20. prosm~e 1~~7 ~ ?ovolací rekurs, řízený na soud nepřislušný,' 
tl~~tO vbyl zas lan pnslusnemu soudu sIce téhož dne, kdy došel na ne
pnsl~s~y: soud, t. J·v 21. prosmce 1927, ale přece již po lhůtě rekursni, 
bylo Jej Jako ?pozd~nyv odmítn?uti (srovnej čís. 5352 sb. n. s.). Že'byl 
rekurev~ten; ~uvodne vcas, podan na poštu. je bezpodstatné, když došel 
k nepnslusnemr: soudu az vPo rekursní lhůtě, neboť v takovém případě 
nutno dobu vpostovmho behu do rekursní lhůty počítati a nelze den 
dOJItI k nepnslušnému soudu počítati ještě za den ve lhůtě rekursní 
jež v pravdě jíž vypršela. ' 

čís. 7738. 

Zabírání budov nebo jejich částí pro účely veřejné. 
Předpisů zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 304 sb. z. a n. dlužno 

použíti i tehdy, když zabirací řízení bylo sice zahájeno a vlastníku bylo 
odňato svobodné nakládání S majetkem, ale k zabrání nedošlo. 

Rozhodnutí Boudu o výši náhrady nemusí předcházeti jednání o do .. 
hodu, a zahírací úřad nemusí předem prohlásiti, zda a jaké odškodné 
hodla poskytnouti. 

(Rozh. ze dne 28. ledna 1928, R I 32/28.) 

Majitelka domu navrhla, by okresní soud rozhodlo výši náhrady z:l 

ho,spodářské újmy, jež utrpěla tim, že zemská politická správa v Praze 
zahájila v červnu 1925 zabíraCÍ řízení o části jejího domu pro potřebu 
poštovní správy a teprve dne 21. září 1926 jí oznámíla, že upouští od 
zabrání. S o udp r v é s t o I i c e zamítl žádost jako předčasnou. D ů
vod y: Podle jasného znění § 4 (9) zákona čÍs. 304/,21 sb. z. a n. je 
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V'slušným soud k určení výše náhrady, nedojde-li mezi zabíracím úřa
~~~Im a vlastníkem .zabraných předmětů k dohodě. o výši n~hrady. Ne-' 
sporno jest mezi stranami,. že o?os.ud zemska pohtrcka. sprava v, Praze 
nerozhodla o otázce, zda pnslusl vubec navrhovatelce Halok na nlahltadku. 
podle odst. (6) § 4 zákona jest zavbír~:í úřad ov~~:npov:nen v as I1i oU 

zabraných předmětů poskytnoutI pnmerenou penez~tou nahl~du za ,v.~ 
Ok 'é prokázané hospodářské úimy, jež vlastník utrpel zabramm. Spravm 
s el . v o • h t Ik 
řízení o náhradě není dosud skončeno, procez mUSl 11

1
av: ov~. e ~ v~·-

'čkati výsledek tohoto řízení a může před soudem up atn?va I, s,ve na
roky teprve po skončeném správním řízem, nedOJde-lI za ]ednam k :10-
hodě o výši náhrady mezi ní a zabíracím úřadem. Na ,ten čas nelze ~sak 
tvrditi, že nedošlo k dohodě. žádost byla prot? podan~ k soudu pred-
časně. Rek u r sní s o u d napadené ,usnesemvp.otvrdI!. • ., o 

Ne j v y Š š í s o u d zrušil usnesenr obou mzslch soudu a vratIl vec 
prvému soudu, by o návrhu dále Jednal a znovu rozhodl. 

D ů vod y: 

Stěžov,iltelka navrhla podle § 4 zákona o zabírání budov p~o ve
řejné účely ze dne 12. srpna 192], čís. 304 sb. z. a n., by o~n;sl1l so.u~ 
rozhodl v nesporném řízení o výši náhrady za hosP.odarsk; u]my, Je: 
utrpěla proto, že zemská politická správa v Praze :ahaJI!a v ~ervnu 192.1 
zabírací řízení o části jejího domu pro potřebu postO~I;1 ~pravy a :~prve 
dne 21. září 1926 jí oznámila, že od zabrání upoustI. skoda stezova
telky vznikla tím, že po celou dobu zabíracího řízení nesměla, svý:!' d~
mem svobodně nakládati. Poněvadž finanční prokuratura namltla, ze za
konný předpis o určení výše náhrady za zabrání budov okresní;u v sou
dem v nesporném řízení platí jenom, když budova byla skuteene za
br;ina v souzeném případě však ku zabrání ještě nedošlo, nutno se 
přede~ším zabývatilouto námitkou. Nejvyšší soud pokládá ji za bez
důvodnou. Tak jakoby v případě skutečného zabrání předpisy zákona 
čís. 304/11921 o určení náhrady platily i o škodách vzníklých t;prv.e po 
zabrání i O škodách vzniklých jíž před zabráním, ale po zahaJel1l za
bíraCÍh~ řízení, poněvadž již v této době vlastník nemohl budovou na~ 
kládati musí býtí oněch předpisů užíto i tehdy, když zabírací řízem 
bylo sice zahájeno a vlash;íku b~lo svobodn~ nakládání s majetkem 
odňato, ale k zabrání nedoslo. Ac § 4 CIt. zak. mluvl o maJetkovych 

. újmách způsobených zabráním, má na mysli vš~chny,~jn:y vZ?iklé vst~a-
nám. z použití tohoto zákona. Jeho obsah nenl zvlastmm vYJlmecnym 
předpisem, jenž by nesměl býti e:ctensivně vykládán, nýbrž použitím 

. všeobecných právních zásad o určení náhrady při vyvlastnění; není pře-
kážky, by nebyl rozšířen na všechny újmy způsobené v zabíracím řízení 
omezením vlastnického neb užívacího práva. Ani další námitka finanční 
prokuratury, že návrh jest předčasným, poněvadž zemská politická 
správa nerozhodla ještě, jaké odškodné hodlá stěžovatelce poskytnouti, 
a nelze proto dosud tvrditi, že nedošlo mezi zabíracím úřadem a stěžo
vatelkou k dohodě, není opodstatněnou. Rozhodnutí rtižších soudů, jimit 
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. b;ylo ,této nálll!t~e vyhověn.o, ~ nelze srovnati se zákonem. Praví-Ii § 4 
CIt. za~. v .deva~ei1l O,dst~vcl;vze okresní so~d rozhoduje o výši náhrady, 
»nectoJde-l.1 n;ezl zablracll11 uradem a vlastmkem k dohodě«, nelze z toho 
dovozovati, ze musí předcházeti jednání o dohodu a že zabírací úřad 
musi předem prohlásiti, zda a ja,ké ,odškodné hodlá poskytnouti. Předpis 
nema JlnY vyznal1l a smysl, nez, ze soudní rozhodování o oc\škodné'll 
{)dpadá, dojde-Ii mezi zabíracím úřadem a stranou k dohodě. Dok~d 
k dohodě nedošlo, nemůže soud odpírati úřední jednání a rozhodnutí, 
o výši ~áhrady. Případná svévole neb ukvapenost strany, spočívající 
v tom, ze strana pocta II soudu navrh na určení odškodného, aniž dříve 
poskytla zabírajícímu úřadu přiležitost nebo možnost k dohodě může 
mít} podle § 4 cit. zák. odst. (,10) a § 45 c. ř. s. vliv na rozhodnutí 
o utratách, ale nemůže býti důvodem zamítnutí návrhu. V souzeném 
případě nelze nad to o předčasnosti návrhu vůbec mluví ti. Stěžovatelka 
tvrdila v návrhu podaném teprve 6. června 1927, že žádala jíž 31. pro
smce 1926 zemskou politIckou správu o odškodnění a žádost tu dne 
25. ledna 1927 opakovala, ale nedostala dosud odpovědi. Tvrzení to 
nebylo ani finanční prokuratou popře.no, ani jinak vyvráceno. Není práv
ního pravidla, podle něhož by stěžovatelka byla povinna na vyřízení své 
žádosti v řízení správním ještě dále čekati. Dovolacímu rekursu musilo 
býti vyhověno a uznáno, jak se stalo. 

čís. 7739. 

Byly-Ii splněny p{)dmínky vzniku veřejné obchodní společností nemá 
okolnost, že nedošlo k jejímu zápisu do obchodního rejstřlku' ježto 
mezi tím jeden ze společníků ze společnosti vystoupil, význa~u pro 
posouzení otázky, zda byla veřejná obchodní společnost oprávněna (po
vinna), vésti po čas svého trvání společenskou firmu. Zbývajíci spo
lečnik jest 'Oprávněn vésti dále závod pod dosavadní společenskou fir
mou, svolil-li k tomu vystoupivši společník. 

(Rozh. ze dne 28. ledna 1928, R I 35/28.) 

Rej s tří k o v Ý s o u d vrátil opověď firmy V. H. a spol., podanou 
prokuristou této firmy Josefem H-em s tím, by 1. připojen byl doklad 
o tom, že firmě byla nebo bude vyměřena všeobecná daň výdělková ta
kovou základní sazbou, která podle § 7 uvoz. zák. k ohch. zák. a zák. 
čís. 260/1921 sb. z. a n. protokolaci podmiňuje, 2. nyní, když podle 
dodatné op~~ědi jest firma, o niž se.zde jedná, pouze firmou kupce jed
notlIvce, amz byla dosud jako společenská v obchodním rejstříku za
psána, bylo opovězeno nové soudně nebo notářsky ověřené znění firmy, 
souhlasné s ustanovením čl. 15, 16 obeh. zák., neboť o případ čl. 17, 
22 obch. zák. se zde nejedná, když, jak již uvedeno, firma »V. H. a 
spol.« v obchodním rejstříku dosud nebyla zapsána. Rozkladu proti 
tomuto usnesení rej s tří k o v Ý s o u d nevyhověl, setrvav na důvo
dech svého usnesení, k nimž dodal, že zápis do obchodního rejstříku má 
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, tátí podle skutečnosti, tedy vzhledem k vystoupení V. H-a ze spo-
5( ... S t. Rek II r s II í s o II d nalJadené usnesení potvrdll. D ů vod y: 
lecnos I. ... 'd' d·1 
Ku správným stavu věci a zákon~ vyh?V.U]1CllTI .d~vvO um nap"a" e.n: 10 
usnesení dodává se na vývody ,stlŽnostl Jenom Jeste toto: J.este ,pred 

, .sem veřeJ· ně obchodní spolecnostl V. H. a spol. vystoupil vereJny 
zapl .. 'b h d . 

I e'ník Václav H. z této společnosh a provozuJe ny111 ° c o Jen 
spo e " I' t· dl Josef H. Vystoupením Václava ~I-a nastalo zru~el11 spo ecnos I po .: 
'I 123 a násl. obeh. zák. a spolecnost zamkla. Dusledkem toho a hledk 
~. tomu,' že, provozuje-Ii obchod sám laser. H., m~že je,ho fír';lu podl," 
~I 16 obch. zák. tvořiti jen jeho rodne Jmeno bud s pnpoJemm osob.~ 
c:

h 
J·ména nebo bez něho, nemůže však, jak byla firma zapsána, byH 

111 o . . dl· d' firmoU V. H. a spol., poněvadž by tato fm11a o porova,~ za~a e prav·· 

d 
.. 0Stl· ovládaJ·ící obchodní rCJ·střik. Právem proto reJstnkovy soud na
~den);J11 usnesením žádá, by bylo opovězeno l1ov'é znění firmy, vy

hovujíc čl. 15, 16 ob ch. zák:. , .,.. , ... 
N e j v y Š š í s o u d zrusJl usnesem obou mzslch s?udu, pokud JIm! 

bylo uložen? josefu H-oví, by.opověděl nové znění llrmy v souhlasu 
s předpisy cl. 15 a 16 obch. zak. 

D ů vod y: 

Rekursní soud osvojil si právní názor soudu rejstříkového, že josef 
H nemůže vésti závod pod firmou V. H. a spol. proto, poněvadž tato 
fi;ma nebyla dosud zapsána do obchodního rejstříku, .. A, j;l1. o tuto 
otázku jde. Právnímu názoru nižších soudů nelze pnsvedcltl. Podle 
čl. 24 obeh. zák. lze vésti závod veřejné společnosti pod dosavadm 
firmou i když někteří ze společníků vystoupíli, při čemž se jel; vyhle
dává svolení vystoupivšího společníka, je-li jeho jméno obsazeno ve 
firmě. Tyto podmínky jsou splněny. Ze spiSl! jest .zřejmo, že Václav H. 
a Josef H. utvořili veřejnou společn?st P?d llrn;ou, V. H. a spol. ku 
provozu závodu prodejem kosmehckych pnpravku vseho druhu a pro
dejem pleteného zboží a že společnost započala s ~rovozem z~;,odu ~ne 
25. dubna 1927, jakož i že by byla bývala spolecnosli vymerena vse
obecná daří výdělková pro rok 1927 sazbou, p09míňujíc~zápis do ob
chodního rejstříku. Tím vstoupila veřejná ,sP,ol;cnos: v ZIVOt a, n,,;~yla 
právní účinnosti (čl. 110 obeh. zák.), takze zasadne ,nebYlo p~ekazek: 
by nebyla zapsána do rejstříku. Nestalo-II se tak, ponevadz doslo mez,! 
tím ke změně vystoupením společníka Václava H-a ze společnosli, nema 
to významu pro posouzení otázky, zda byla veřejná spo,lečnost, opráv
něna, pokud se týče povinna, vésti po čas svého trvam spolecens~ou 
firmu. Že takovou firmu vésti musila, plyne z čl. 17 a 85 obch. zak., 
z čl. 19 obch. zák., pak z §§ 7, 10 a 12 uv. zák. k obeh. zák. Užívala 
tudíž veřejná společnost společenské firmy právem. JestlIž~ t~dy po
zději, před proto kolaci, vystoupil společl;ík yaclav H. a z~y~aJ!cI spo-. 
lečník josef H. vede závod dále, ne111 zavany, hy tak l1eC!1111 pod do
savadní firmou společenskou, k čemuž Václav H. výslovně přivolil, pak-Ií 
tato fírma jinak vyhovuje zákonu, neboť čl. 24 obch. zák. výslovně to 
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připouští, nerozeznávaje, zda byla tato firma již do obchodnl'ho ' ' t"k , ~'I" N' I ' lejs fl II 
~apsa~a Cll nI~: , 'eJc e tu o fi.l~l11u novou, n)rbrž o firmu starou, třebas 
Jen kratce trvajlcl a nutno tudli použíti zásad čl 24 obch 'k 'k I' 

v i. Yj , " . • • za . a ni o 1 
precplsu c, 15 a""16 obcn, za~" jak se nižší soudy mylně domníva'L 
\S~~; rozh, nejvrss:ho ,soudu cis, 3880 a 4120, pak judikát b 'v, n~'-
vysslho soudu vldenskeho čís, 177,) , Y J 

čís. 7740. 

Zákonné zástavní právo zásílatelovo 
Třebas, dopraya zb?ží ~ohla býti pr~vedena pouze postupně po va

gone~h, vazne za~.o~nc zastavní právo zasílatelovo za celou jeho po
hled~vku z~ spect.cm smlouvy jak na veškerém zboží odevzdaném mu 
k~ prepra,,~,. tak na ~aždé'::'.i~d-?otlivém vagonu tohoto zboží a jest mu 
dano ,';8 vuh, ~hce-l!, zahzdl Jednotlivé vagony celým zbytkem své 
sp~at,,;e poh!edavky CI pomemou jeho částí, a ke kolika vagonům chce 
sve zastavm právo uplatniti. 

Vznik an; smluvního ani zákonného zástavního práva zasílatelova 
není podmíněn dospělostí pohledávky. 

Stej?ě jako smluvní yztahuje se i zákonně zástavní právo zasílate
lovo nejenom na pohledavku, pro niž se zadržení stalo nýbrž i na ná
klady zadržení (skladištné a útraty řádného opatrovánÍ) a to i tehdy 
když pohledávka sama snad již byla zaplacena. ' , 

ZllS,uaíel jest oprávněn uplatniti zadržovací právo zadržením a 
uskl~dnětlím ~boží ve, s:a~ici od~sí1ací a není povinen vybrati sv.é po
hledavky doblrkou, vI-ll, ze doblrka nebude vyplacena. 

(Rozh, ze dne 28. Jedna 1928, Rv II 194/27,) 

Žalobě, jíž domáhala se žalující firma na žalované zasílatelské firmě 
vY9am, dvou v"ag?nů ovsa, jež žalovaná zadržela a uložila ve skladišti 
verelne skladlsÍl:1 společn?~t~ v Mělniku franko skladiště této společ
nosÍl, bylo o b e 111 an I z s I m I s o u d y vyhověno, 

N e j v y Š š í s o u d žalobu zamítl. 

Důvody: 

žalujíc! s~olečnost žaluje o vydání posledních dvou ze 120 vagoni'! 
~vsa, Jl;:hz prepravu" z, Hamburku do Olomouce žalovaná zasilatelská 
flnna p-revzala speclJcm s!TIlouvou, ujednanou závěrečnými listy ze dne 
29, kv"e,tna 1925 a ~O, kvetna 1925, později však v ustanoveních o výši 
:;,dle!sl;:h P?p!atku a o placení dovozného z Mělníka do Olomouce 
castecne zl,:ene~ou, Kde~to 110 vagonů bylo žalovanou stranou pře
p;ave~o" a :alupcl spolecnoSÍl vydáno bez jakékoliv zálohy nebo do

, blrky jlZ v cervn_u ~ červenci 1925 a dalších osm po případě devět va-
go,:u bylo z MelI1lka podle příkazu žalující společnosti odesláno po 
slozem zalohy 100,000 Kč, byly poslední dva vagony zadrženy ve skla-
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díšti v Mělníku ku zajištění zbytku pohledávky za spedici všech 120 
vaO'onů, Žalovaná firma vypočítává tento zbytek k II, březnu 1926 na 
55~863 Kč 80 h, ale žalující strana tvrdí, že zaplatila již vše, k čemu 
byla poclle smlouvy P?vinna, a Ž': zad"ržení posledníqh ~vou va~onů 
není proto zákonem oduvodneno·

v 

P.r~~l111et~111 sporu nen.l OVSe!l1 ~opre~~ 
pohledávka žalované firmy" nýbrz lep pOVln;lOst, ~ydatl, zadrzene zboZL 
Spor o pohledávk"u nedosel vyrazu a111 v z,alobI1l!"" n~vrhu, a111 me~l
timním návrhu urcovaCH11, nemohl proto dOJItI rozresem v rozsudkovem 
nálezu, Pokud se jím nižši soudy vůbec zabývaly, řešily jej jenom jako 
otazku předurčující a i to způsobem neúplným, První soud podotkl 
sice mimochodem, že žalovaná strana nemá již žádných nároků, ale 
podstatný předpoklad toh"~t? jeho ,výrok~," že v~ s!:orné pohledávce 
55,863 Kč 80 h jest zapocltan nepravem uctovany pnplatek za, nlzkou 
vodu sumou 47,152 Kč odporuje spisům, První soud přehlédl, že podle 
výtahu z knih bylo žalovanou stranou nahraženo na onen příplatek 
7, prosince 1925 15,920 Kč, takže z celkové pohledávky 55,8"63 Kč 
80 h připadá na něj již jenom 31.232 Kč, Že zbytek 24,631 Kc, 8~ h 
byl celý účtován neprávem, nebylo nižšími soudy zjIštěno; _n~l1l ,;"~ak 
ani třeba zjišťovati. Nesporný přednes stran a skutkova zpstel1l 11lZS:cll 
soudů dostačuji k rozhodnutí sporu, První i odvolací soud vyhovely 
žalobě jednak pro nedospělost pohledávky, již si žalovaná s:rana oso
buje, jednak proto, že se ředitel žalované firmy R na počatku,_srpna 
1925 při rozmluvě se zástupcem žalující společnosti B-em prohlasennn, 
že ihned po dojití slíbené zálohy 100,000 Kč veškeré tehdy zadržené 
vagony vyexpeduje, zástavního neb zadržovacího práva na všechny va~ 
gony vzdal. Uvažování o žalobnim nároku s hlediska práva zadržova
cího podle čl. 313 obch, zák, bylo zbytečné, Zákonné zástavní právo 
zasílatelovo jest silnější" než ku'pecké právo zadržovací, až na to, že se 
vztahuje jenom na zboží, dostavši se do držení zasílatele na základě 
onoho spedičniho přikazu, z něhož vznikla i jeho pohledávka, kdežto 
kupecké právo zadržovací může býti uplatněno také pro jiné obchodní 
pohledávky, tedy i pro pohledávky z jiných smluv zasílatelských, Je-II 
tu zmíněná spojitost mezi pohledávkou zasílatelovou a zbožím, ale přece 
není podmínek' pro zákonné právo zástavni, nemůže býti uplatněno ani 
právo zadr.žovací. Podle názoru prvního soudu přichází v úvahu právo 
zadržovací proto, že by si žalovaná firma mohla osobovati zástavní 
právo k zadrženýnj dvěma vagonům jenom pro nároky, vztahujicí se 
právě na ony dva vagony, nikoliv tedy pro pohledávky vzniklé spedicí 
dříve odeslaných 118 vagonů, S tímto názorem, o němž se odvolací 
S,oudnevyslovil, nelze souhlasiti, Podle § 457 obč, zák. vázne zástavní 
právo na zastavené věci jako celku i na všech jeho částech; každá část 
zastavené věci ručí za celou pohledávku, Ačkoliv zasílatelská smlouva 
o přepravě 120 vagonů ovsa mohla přirozeně býti splněna jenom po
stupně podle toho, jak oves došel do Hamburku na třech lodích, z Ham" 
burku byl dopraven do Mělníka po člunech, a z Mělníka musil býti ode
slán po jednotlivých vagonech, přece vázlo zákonné zástavní právo 
pro celou pohledávku žalované strany ze zasílatelské sml6uvy jak na 
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veškeréli1 ovsu odevzdaném jí v Hamburku ku přepravě, tak na každérr 
jednotlivém vagonu tohoto. ovsa, Byla sice právem žalované stran;} 
pokud nebylo nic jiného smluveno, uplatňovati také své zástavní práV~ 
postupn~, zatížiti teoy kaž,dý jedno.tl!~ý vagon ,dobirkou. a dobrati vždy 
Jen pomcrnou, na vagon pnpada]lcI casl splatne pohledavky, ale nebylo 
to jeji zákonnou povinnosti. Bylo na její vůli, chce-li zatížiti jednotlivé 
vagony celým zbytkem své splatné pohledávky, čí poměrnou jeho částí, 
a ke kolika vozúm chce své zástavni právo uplatniti. Nepřichází-li 
v úvahu kupecké právo zadržovací, jest zřejmě nesprávným názor znalce. 
že zadržení sporných vagonú bylo hrubým přehmatem, a že žalovaná 
firma by byla bývala k němu oprávněna jen v případě insolvence žalující 
společnosti. Podle čl. 314 obch. zák. múže býti zadržovací právo 1'1") 

nedospělé pohledávky ovšem uplatněno jenom při insolvenci dlužníka, 
ale vznik ani smluvního ani zákonného zástavního práva zasílatelova (čL 
306 obch. zák.) není podmíněn dospělostí pohledávky, proto stejně jako 
smluvní zástavni věřitel jest i zasílatel povinen vydati zástavu teprve 
po zaplacení pohledávky (§§ 451, 469 obč. zák.). Podle toho, co dosud 
bylo řečeno, závisí rozhodnutí sporu především na rozřešení otázky} 
zda přísluší žalované straně za žalující společností pohledávka ze spe
dični smlouvy o 120 vagonech ovsa, pro niž jí zákon poskytuje zástavní 
právo na přepravovaném zboži. Při tom třeba uvážiti, že stejně jako 
smluvní právo zástavní vztahuje se i zákonné zástavní právo zasílate
lovo nejenom na pohledávku, nýbrž i na její příslušenství (§§ 912, 913, 
471 obč. zák.), zástava ručí také za škody, způsobené věřiteli nepla
cením neb opozděným placením jeho pohledávky. Byla-li žalovaná 
firma v právu, když zadržela v Mělníku dva sporné vagony ovsa, ručí 
toto zadržené zboží netoliko za pohledávku, pro niž se zadržení stalo, 
nýbrž i za náklady zadrženi, tedy za skladištné a za útraty řádného opa
trování, to i tehdy, byla-Ii pohledávka sama snad jíž zaplacena. Ve 
sporné pohledávce 55.863 Kč 80 h jsou zahrnuty i tyto útraty, vztahují 
se na ně částečně účty ze 14. září 1925 a z 27. listopadu 1925, úplně 
pak pozdější účty z 22. dubna 1926 a 26. května 1926. Jestliže v době, 
když žalovaná firma zadržela sporné dva vagony, příslušela jí pohle
dávka, ospravedlňujíci zadržení, není žalobni nárok po právu ani tehdy, 
byly-li s.nad pohledávky, pro které se zadržení právem stalo, dodatečně, 
ale bez útrat vzešlých zadržením zaplaceny. Kdy a pro které pohle
dávky byly sporné dva vagony zadrženy? Po prvé byly zadrženy spolu 
s jinými osmi vagony podle dopisu z 31. července 1925, poněvadž ža
lující firma do té doby, ač spedice byla až na 10 vagonů skončena a 
účty jí byly zaslány a ač již od 30. června 1925 byla upomínána o zá
lohu 150.000 Kč, na pohledávku žalované fírmy níc nezaplatila. Toto 
zadržení nemá pro spor významu, neboť spor O době a o způsobu pla
cení byl urovnán ústním ujednáním mezi ředitelem žalované firmy R-em 
a zástupcem žalující společnosti B-em tím způsobem, že se žalovaná 
strana zavázala po složeni zálohy 100.000 Kč veškeré zadržené vagony 
vyexpedovati, což se až na dva sporné vagony i stalo. Tyto dva va
gony zústapy však zadrženy pro pohledávku 502.60 hfl., jež nebyla před-
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'~tem jednání mezi R-em a B-em a vázla na celé zásilce jako HaI11-
~~rská dobírka. V korespondenci {il~i se o ~i zmínk,: po p:~é v dopise 
z L srpna 1925, v němz oznamuje zal-ovana Í1ľll1a, ze Zv p~lkazu .~~t:r: 
., tinentale v Hamburku musila dva vagony ovsa zadrzeb k za]lstem 
con I . . , , b d " 
téo pohledávky a bude je moc! uvo mt! teprve" az vvec '. ~u r e vyn::ena.. 
pohledávka ta byla, jak i znalec uzna" po pravu, ;,~luJ1cI spolec,~ost 
sama ji dodatečně uznala, ale zaplatIla teprve 29. zan 1925 a 7. rIJna 
1925 částkou 6.870 Kč 54 h, Před tím prohlašovala v dopise, z ~. srpnq 
1925, 14. srpna 1925 a ještě 25. srpna 1925 kategon~ky, ze JI platItI 
ebude. Poněvadž této pohledávce I bez ohledU na pnkaz lntercontl-

:~entale v Hamburku, by zásilka bez zaplacení nebyla vydána, přislu
šelo podle čL 382 obch. zák. na přepravova.~é:n. zboIí právo ,,:ásta~nf. 
stalo se zadržení dvou vagonú k ]e]I01U za]lstem p!ave,m. Dal~1 prav~ 
na zadržení zbožÍ' z. důvodu zástavního práva vzeslo zalovane stran!.: 
súčtováním, jež jí žalující strana zaslala dopisem ze 14. srpna 1925, 
uznávajic v něm veškeré pohledávky žalované strany Jenom pe111zem 
131.440 Kč 17 h. V télO sumě nebyla mimo pohledávku 502.60 hfL za
počítána ještě další podle výtahu z účtu již 27. červenc.e účtovaná a 
tudíž již splatná pohledávka 7.871 Kč 65 h ~a.~aplacenem pO]lstnem. 
Žalovaná strana upozornila na toto opomenutI ]IZ dopisem z 21. SI pna 
1925, ale obdržela zaplacení teprve 18. září 1925. žalující strana nepo
pírala sice povinnost platiti tuto částku, ale oCitla. se s ]e]lm ::apl.ace111:;' 
v prodlení, které rovněž opravňovalo žalovanou tlrmu k, zadrz:nl zb~z1. 
Právní závěr odvolacího soudu, že se žaíovaná strana vzaala sveho prava 
zástavniho prohlášením ředitele R-a na počátku srpna 1925 o vyexpe~ 
dování všech vagonů po dojití zálohy 100.000 Kč, nemůže se vztahovati 
na zadržení posledních dvou vagonů pro pohledávky 502.60 hfL a 
7.871 Kč 65 h, poněvadž první pohledávka nebyla předmětem jednám, 
jež skončilo zjištěným výrokem ředitele R-a, ohle.dn." druhé pDhledávky 
se však poměry podstatně změnily tím, že žalu]lcl strana ]I ve svem 
súčtování ze 14. srpna 1925 neuznala a, platic zbytek svého dluhu pe· 
nízem 31.440 Kč 17 h, ji nezaplatila. Zda bylo zadržení oprávněl:?, i pro 
další pohledávky žalované strany, jež zlIstaly ~porny, .netreba zJls~ov~lI. 

. Zbývá zabývqti se ještě otázkou, zcla byla zalovana firma opravnena 
uplatniti zástavní právo tak, jak to učinila, totiž zadržením .a usklad: 
něním ovsa v Mělniku, či měla-li své pohledávky vybralI dobukou, coz 
jest pravidelným způsobem uplatněni zástavního práva povozníkova 
i zasílatelova. K řešení této otázky nuti důvody prvniho i odvolacího 
soudu, jež sice nepraví přímo, že zboži mělo býti odesláno na dobírku, 
ale nepřipouštějí jiného výkladu. Dovozuje-li první soud že srovnání 
'ustanovení čL 371, 382 a 384 obch. zák., že, když byly, jako v souze
ném případě, smluveny za přepravu určité paušální sazby, jest v nich 
obsažena i zasílatelova provise, a že proto nárok na zaplacení vzniká 
stejně jako u provise teprve po úplném provedeni zasílatelského pří
kazu, nelze těmto jeho vývodům rozuměti jinak, než že odměna zasíla
telova může býti požadována teprve při vydání zboží posledním povoz
níkem. Položení splatnosti zasílatelovy pohledávky na dobu ještě po-

I 
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zdějši, činilo by předpis o zákonném právu zástavním pro provisi zasÍ
latelovu bezúčinným, neboť vydáním zboží zaniká i zástavní právo. 
Míni-li dále odvolací soud na základě posudku znalce, že v souzeném 
případě byla pohledávka na náhradu hotových výloh žalovanou firmou 
uvěřena až do provedení transportuj může za konečnou lhůtu uvěření 
býti pokládán opět jenom okamžik vydání zboží a právo na vybrání 
výloh dobírkou zůstalo by nedotčeno. To uznal ostatnť i znalec ale 
pochybil zřejmě v tom, že upřel žalované straně právo na dobírk~ při 
posledních vagonech z toho důvodu, že ji nevybíral u vagonů dřívějších. 
Bylo již dolíčeno, že zasílatel neni ve volbě, u kterých částí zásilky 
chce uplatniti svoje zástavní právo, zákonem obmezen. Spornou otázku, 
zda byla žalovaná firma oprávněna zadržeti oves již v Mělníku, či zda 
byla povinna pokusiti se o vybrání svých pohledávek odesláním zboží 
na dobírku, dlužno však rozřešiti ve prospěch strany žalované. Nemělo 
by smyslu, ba naopak příčilo by se pečlivosti řádného obchodníka, jii 
zachovati jest speditér povinen i při uplatňování svého zástavního 
práva, kdyby žalovaná firma byla odeslala zadržený oves na dobírku, 
činila výlohy spojené s takovým zasláním a vyvolala nebezpečí útrat 
spojených s vrácením zboží neb jeho prodejem dráhou pro nevyplaceni 
dobírky, ačkoliv věděla, že dobírka nebude vyplacena. žalující spo
lečnost prohlásila jíž předem, že pohledávku 502.60 hfl. nezaplatí, bylo 
proto v zájmu i jejím vlastním, že byla ušetřena výloh, které by byly 
vznikly marným pokusem vybrati tuto sumu dobírkou. žalovaná firma 
uplatnila své právo zástavní a splnila zároveň i povinnou bedlivost řád
ného obchodníka, zadrževši oves jíž v Mělniku. Tento její postup nebyl 
ostatně žalující stranou vllbec vytýkán, naopak mllže býti spatřováno 
uznání jeho správnosti v tom, že žaloba vymáhá vydání ovsa ve skla
dišti Mělnickém. 
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Na pohledávku vymáhanou podile § 38 nartzení ze dl1e 12. května 
1919, čís. 246 sb. z. a n. bankovním úřadem ministerstva financí ne
vztahují se předpisy oddílu I. a V. úmluvy mezi českoslovemkou repu~ 
blikou a republikou Rakouskou o úpravě závazků v rakousko-uherských 
korunách atd., nýbrž předpisy oddílu IX. a čl. 41. Dlužník lombardní 
pohledávky nemůže proti 7.a!obě bankovního úřadu ministerstva financí 
o zaplacení této pohledávky s úspěchem namítnouti, že pohledávka ta 
má býti plOdle čl. 41 převedena na rakouskou vládu. Z toho, že česko
slovemký stát zažaloval takovou pohledávku, dlužno usouditi; že. stát 
nepokládá pohledávku tu za takovou, Iderou by měla československil 
vláda převésti na vládu rakouskou. 

(Rozh. ze dne 28. ledna 1928, Rv II 425/27.) 

Žalobě československého eráru proti žalované firmě o zaplacenI 
255.000 Kč, ježio si žalovaná vypůjčila od Rakousko-uherské banky za 
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války 255.000 K na lo~"bard ~álečných půjček, bylo ob ě ,m a n i ~
v , m i s o li d Y vyhoveIlo, o ú vol a c 1 m s o II cl e!TI z techto d u
Sl d ťt: podle názoru odvolacího soudu jest tu jedině rozhodnou otázka, 
v dOa na právní poměr stran nazírati jest podle běžného názvosl?ví ja~v 
z právní poměr československého dlužníka k československemu ve-
na , I' . t 'k ' řitelL Odvolací SOU(~ má z~ t,o, že za_ ovan,a strana ]e~ v

V p~mv~r~ ~a-
lobci československym dluzmkem a ze otazku tuto dl~1Zno reslÍl s h,e
diska § 38 vládního nařízení ZE' dne 12. květ~a ~919, Č1S. 246 sb. z. ~ n., 

odle něhož vláda repubhky ceskoslovenske prevz~la dnem 22: kvetna 
~919 veškery zápújéky na cenné papíry poskytn~te bankovnl~1 ustav~ 
Rakousko-uherské banky v území republiky Ceskoslovenske, lakoz 
. s hlediska hlavní dohody o převzetí obchodních akÍlv a pasIv hkvI
~ace Rakousko-uherské banky vyjádřených ve staré }~ěně, schválen~ 
na vídeňské konferenci dne 7. června 1921 podle vyhlasky mm. finanCl 

e dne 13. prosince i 923, čís. 237 sb. z. a n. (ze dne 24. prosLl1ce 1923, 
~ís. 270 sb. z. a n.), podle níž (bod II., al. 2 vyhlášky čís,' 237(1 ?23) 
závazek ku převzetí týká se všech soukromých lombardOlch zapuJček 
"tovany' ch v ústavech banky které J' sou na příslušném území, bez uc . J , _, 

ohledu na státní příslušnost nebo bydliště dlužníkovo. V souzel1en~ p_n
padě jest nesporno, že lombardni zápůjčka poskytnuta byla ~tran,e }a
lované u brněnské filiálky Rakousko-uherske banky, tedy na uze~l ces~ 
koslovenském. Z tobo plyne, že strana žalovaná jest v pomě~u k zalo~c2 
dlužníkem československým zcela nezávisle na tom,. k.de .mel~, by~h:,te 
v rozhodný den valutové rozluky 26. úno;a 191,9. Vladl11 na:~zem CIO; 
246/1919 bylo ovšem úkonem jednostrannym, avsak vyplynuvslll1 z cel,~ 
soustavy předpisú a opatření, lýkající?h se ~alutové rozlu~y. Bylo. pn 
tom úkonem závazným na územ I repuohky ceskoslovenske. Tuto Jeho 
závaznost uznaía i strana žalovaná tím, že se dlužním liste?:! ze, v d!~e 
9 července 1919 oosahujícím vyňatek ze stanov Bankovl1lbo uradu 
l~inisterstva finan~í podle citovaného vládního nařízení zavázala, lom
bardní zápůjčku splatiti Bankovnímu úr-adu min. financí v česko,slove,::
ských korunách. Zásada ve vládním nařízení čís. 246/1919 v teto_ pn, 
čině vyslovená přešla pak do svrchu citované hl~vni dobody, tak;: s·~ 

. jí dostalo' í sankce mezistá,tní. Umluva ze dne. I~. cervna 1924 vyhlasena 
dne 11. května 1926 pod čís. 60 sb. z. a n., lez upravule z,~va~ky '! ra
kousko-uherských korunách mezi smluvními stranamI t~k nkapc r~,zn(J
územními, pro souzený případ podle toho vll.bec ~e~lat~, .nevzta~uJ1c :e 
podle oddílu ll. čís. 7 (I) na závazky, byť I V tem,ze.::lanku I1lze ~vc
dené avšak tvořící předmět zvláštních úmluv, ktere Jlz byly sjednany. 

. článku 41. nelze se' tu proto dovolávati, ježto může míti .na mysli .ien 

ony případy lombardních zápůjček, jeŽ nebyly. kontrahovany, u f~halek 
Rakousko-uherské banky, nalézajících se na če~koslOv~nsk:m l1Zel~L 
Avšak, i kdyby se přistoupilo na v)rvody strany zalovan~, Lez s~ oplra 
výlučně o tuto úmluvu ze· dne 18. června 1 ?24 a .~ !vrzem, z~ mela dne 
26. února 1919 podle předložených dokladu bydhste ve Yldl1l, nemohhJ 
by to véstí k úspěchu odvolání, neboť článe_k 2;. CIt., umlu~y, sta~ovl, 
.že s dluhy osob, které dne 26. února 1919 mely radne bydhste (sldlo) 

Clvi1n! rozhodnut! X 
10 
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jak n~ území rep~bl!ky Československé, tak i na území republiky Ra
kouske, bude nakladano proh československému věřiteli jako se závazky 
mezi československým věřitelem a československým dlužnikem, a Ú 
tedy takové závazky nejsou předmětem této úmluvy. Strana žalovaná 
připouští, že dne 26. února 1919 byla zapsána v obchodním rejstříku 
zemského soudu v Brně, avšak dokazuje, že od konce roku 1918 již 
podmk ,;eprovoz~v~la. a ~e ~ouhý zápis nemúže založiti druhé bydliště 
vedle JeJlho bydhste vldenskeho. Tomuto názoru nelze přisvědčiti. Zánik 
firmy mohl se s účinkem proti osobě třeti uplatniti teprve jeho zápisem 
do veřejné knihy, pokud se týče jeho veřejným vyhlášením (čl. 25 obch. 
zák.). Jestliže strana žalovaná přes to, jak v dlužním úpise ze dne 
8: ledna 1919, tak i při jeho ~bnoveni dne 9. července 1919 přejímá 
zavazky Jako fmna v tuzemskem obchodním rejstříku zapsaná musí 
z této skutečnosti připustiti i důsledek, ze v poměru k tomuto 'svému 
věřiteli zavazuje se jako firma tuzemská. Ani s tohoto hlediska nemohla 
se tedy obrana strany žalované setkati s úspěchem i nebylo proto třeba 
zabývati se průvodním materiálem, jehož se dovolává pro své stano
visko, totiž přihláškou jejiho lombardního dluhu u odúčtovacího úřadu 
vídeňského a jejím (ovšem teprve v řízení odvolacím předloženým) vy-
řízením ze dne 21. ledna 1927. . 

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

Důvody: 

Dovolatel navrhuje především bud' zrušení napadeného rozsudku 
nebo ~řerušení. řizení ,a dále, změnu. rozsud~~ zamítnutím žaloby. Ony 
d-:~ na~rhy opn,a o pr~dpls cl. 41 umluvy C1S. 60/26, což odůvodňuje 
bhze nazorem, ze souay neJsou povolany, by rozhodly věc dříve než 
se oba zúčtovací ústavy dohodnou, nebo než bude zjištěno dipl~ma
tlckou cestou, že dohoda není možná. Do této doby pokládá pořad práva 
za nepřípustný. Návrh na zamítnutí žaloby opřel o čl. 46 téže úmluvy. 
Návrhy. ty nejs,ou oprávněny. uvedenými předpisy. Sporný poměr bylo 
pOSOUdltr jedl?" podle vladmho nařízení čís. 246/19, § 38 a vyhlášky 
mml~te.r~tva fl?ancí .Čís. 237/23, hlavní úmluvy I. Úmluva čÍs. 60/~& 
nebr~m zalobmmu naroku. cl. 7 odst. g) této úmluvy vylučuje z ni po
hledavky a dluhy Rakousko-uherské hanky, ovšem s výhradou oněch 
ustanovení, která se výslovně týkají takových závazků. cl. 41 obsahuje 
ustan~vení o ~lom.bardních pohledávkách zápůjčkové pokladny a de
posltmho oddelel1l Rakousko-uherské banky převzatých při likvidaci 
Rakous~o-uh,erské banky. Není ddvodu k pochybnosti, Že tyto lombardní 
pohledavky cl. 4; JSou zahrnuly pod povšechným pojmem pohledávek 
cl. ~ odst. g), a ze PIota na spornou pohledávku nevztahují se předpisy 
oddllu I. umluvy a dusledkem toho ani oddílu V., nýbrž předpisy oddílu 
IX. a článku 41. Jde tudíž o pohledávku, o níž nemají jednati súčtovacf 
místa .obou ~epublik, o ?ichž se, mluví v o.ddílu V. úmluvy, a pro níž 
neplatr am predplsy oddllu VI. az VlIl. Nem proto správným názor do
volatelův, že soudy nejsou povolány rozhodnouti věc dříve, než se oba 
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"tovaci úřady dohodly nebo než bude zjištěno, že dohoda není mož?á, 
SLl~ ť k dohodě té nemůže vůbec dojíti. Článek 41 úmluvy přenechava 

, ~le. °la'lll rakouské a československé (ne súčtovacím místům), vzájemný 
v ae . - . I I" • oel lombardnich pohledávek shora zmll1enyc 1 s vy ouccmm vyrov-
1)J.e~ převedeny' ch hodnot. Jde nyní o to, zda dlužník lombardní pohle-
nam ., b' I . t' t hl d' k dávky vytčené v čl. 41 může protl zalo e o zaP. acem. eo p~ e av y 

ene' bankovním úřadem lTIullsterstva finanCl namltnouÍ1, ze pohle-vznes, , . k k d 
dávka ta má býti podle článku 41 prev~dena na vlad~,ra o~s ?U, a 0-
voditi z toho, že není povinen ji zaplatrtl. Soud ?emuze z~Jlste rozhod-

t· o tom zda J' de skutečně o takovou pohledavku, tak Jako nemohly 
nOLl 1 , . t d hl 

' soudy podle § 7 vládn. nař. čí,S: 265/22 rozho~ovatr o .?m, z a ~o . e,~ 
dávka podléhá soupisu. Nemel proto odvolacl soud vube~. ~vazo,v;:ll 

d . k 'ch c'l 2 úmluvy neboť z čl. 41 nelze dovodltr ]lne, nez ze o po mm a., d 'd" . eI 
. eelině československá vláda může rozhodnouti o tom, z a J e Cl net e 
J ohledávku jež má býti převedena na vládu rakouskou. Co do pre
O? . "zení ~ozhodny' m j' e nedostatek výslovného zákonného předplsu, 
lusem fl , ., hl d' k b I a 
ani jinak není k němu důvodu. Ze skutecnostr, ze po e av. a ~ a z ,-
v I ána přímo státem československým, a že stát tento trva na zalobe, 
~a ~Vnutně usouditi že stát sám nepokládá pohledávku tu za takovou, 
k~s, 'by vláda 'československá měla převésti na vládu rakouskou. 
N:'~~~~Oto možné přerušiti řízení až do rozhodnutí v.l~d!, neboť k ro:;
hodnutí tomu došlo podánim žaloby. Je pralO jen u~a~,~, zda jde o za
vazek podle odst. 2 článku 46 úmluvy, jehož uplat~em zalobo;, Jest vy
loučeno. To jest však možno říci jedině o závazclch ~yt~:nych. v ?d
dílu ,I. úmluvy, neboť o těchto mají výlučně rozhodn?utr s;,ctovacl ml?ta 
po připadě mezistátní rozhodčí soud, ne však ? zav~zclch, uvedenydl 
v,čI. 7 g) a čl. 41, kde uplatňuje pohledávku sam ,stat, jenz.,rozhoduF 
i o tom, zda jde skutečně o pohledávku tam vytceno~, al1lZ vyhra~ll 
soudům možnost přezkoumati správnost Jeho rozhodnuh anebo VylOUC1; 
je z projednání takových žalob. Podle čl. 46 druh~ odsta-:ec Jest zajlste 
vyloučeno soudní vymáhání závazků meZl obema stat~, Jak plyne 
i z čl. I. čís. 1 a) úmluvy, ne však vymáhání pohledávky ceskos~ov:~
ským státem, jenž pohledávku tu převzal podle § 38 vlád. nar~ ';'S. 
246/19, majícího moc zákona (sr. rozh. čis. 4299 sb. n. ~.), na dlu~11lkll 
pohledávky té, neboť nejde o způsob. vyrovnám podle cl; 46 p~vy od
stavec. Neni proto důvodu k zamítnu!! zaloby am podle cl. 46 umluvy. 

čís. 7742. 

Pro nárok souseda proti obci podle § 364 obč. zák., by nepropůj~<::
, vala obecni statek k pořádání produkcí zábavních podniků (kolotocu, 
houpaček apod.) není pořad práva přípustným. 

(Rozh. ze dne 2. února 1928, R I 53/28.) 

žalobci domáhali se žalobou na žalované obci, by bylo uznáno prá
vem, že se žalované obci zakazuje, užívati pozemku pro veřejné rado-

10" 
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vánky, z,ejm,éna pro v ~olo~oče a.)iné hřmotící zábavllé podniky, které 
podle mlst111~h ~o111eru p.resahuJ~. o?vykl~~ míru a podstatně obmezuji 
zalo.~ce v mis tne • obvykl~m pouzlva111 Jejich soused ni vily. K námitce 
nepnpustnosÍi poradu prava s o udp r v é s t o I i c e žalobu odmítl 
rek u rs ní. ~ o u d zamítl námitku nepřípustnosti pořadu práva. ' 

Ne J v y s S I S o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

D ů vod y: 

žalobci,. 051volá.vajice ~e na předpis § 364 obč. zák., domáhají se 
rozsudku, Jlmz se zalovane obcI zakazuJe, by neužívala pozemku v ža
lob." .blí.že o.z~ač.eného; pro veřejné radovánky, zejména pro kolotoče 
a l'ne hrmohcl zabavne podniky, které podle místních poměrů přesahuií 
obvyklou míru a p~cls~atně obmezují žalobce v místně obvyklém použi
v~nl J~Jlch sOusedm .Vl1y. Jde tu tedy o žalobu na zákaz t. zv. nepřímých 
zasal;u do vl~stmcke.ho prava podle § 364 obč. zák. První soud, zjistiv 
na namltku zalovane obce, ze pozemek jest obecním statkem odmítl 
žalobu pro nepřípustnost pořadu práva (a také pro věcnou n~přísluš
?ost) již.prot?, i~ obec neužívá pozemku jako soukromý vlastník, nýbd 
Jako organ verel'leho práva. Nezjišťoval již další námitky žalované obce 
že povolení k zábavním podnikům neuděluje ona, nýbrž policejní komí~ 
sanát. Rekursní soud však, pokládaje žalobní nárok za nárok soukromo
právní po rozumu § 364 obč. zák., zamítl námítku nepřípustnosti pořadu 
pláva (i věcné nepříslušnosti) a nařídí!, by první soud ve věci jedna! 
a rozbodl. S názorem rekursního soudu nelze souhlasiti. Nerozhoduje 
zevní roucho uplatněného nároku, nýbrž pravá jeho podstata a dlužno 
~koumatí, zda právní poměr, z něhož jest žalobní nárok vyvozován, 
jes! pova~y soukr<:moprávni.či ve!ejnoprávnL V souzeném případě jest 
porad prava vyloucen z dvopho duvodu: Jednak proto, že jde o veřejný 
statek, jednak proto, že povolení k pořádání zábavních podniků zmíni
ného druhu uděluje správní úřad (lhostejno, který). T. zv. právo sou
sedské podle §.364 obč. zák. má na mysli jen soukromoprávní výkon 
pr~va vl~st~lckeho na P?zemku, způsobem v tomto § naznačeným, neboi' 
obcansky z~kon ~pravuJe podle § 1 soukromá práva a povinnosti stát
mch obč~nu mezI. s"eb.ou. Jest tedy zk,oumati, zda obec vykonává právo 
vlastmcke na znJ1nenem pozemku zpusobem soukromoprávním. Obecní 
majetek jest bud' obecním jměním neb obecním statkem. Rozdíl mezi 
tím a oním záleží v určení, jehož se dostalo obecnímu majetku přísluš
nými o;~á~y. Slouží-li P5'd!e~vého určení.k tomu,. by ho obec používala 
pro svuJ uzltek Jako kazdy pny soukromy vlastmk, Jde o obecní jmění 
a platí o něm předpís § 290 obč. zák. Pakliže však slouží k tomu by 
ho užíval! bud'si obec nebo všichni členové obce neb určité třídy obČan'
stva z duvodu své přináležitosti k obci, jde o obecní statek. Nezáleží 
tedy na tom, nač žalobci kladli v rekursu důraz že ten i onen druh 
majetku jest vlastnictvím obce (§ 288 obč. zál~.). Užívání obecního 
statku a nakládání s ním ať již obcí jako právním podmětem neb občan
stvem neb určitými třídami občanstva z důvodu veřejnoprávního vztahu 
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I, obci neříclí se právem soukromým, nýbrž právem veřejným, při němž 
~bec nevystupuje- jako soukromý' vlastník, ný~r~ ja~~ ,vrchnost, to, 

· . tolldv když projoůJ'čuje nemovitost k provozovam vereJnych produkcI 
I e "' b d' . t b 'b' I j a vybírá za to zvláštní poplatky u z Ims a .~e o z,: za. aV11lc 1 P?C-
nikú, plynoucí do obecní pokladn~. Sem naleZl na pr. davk~ z mis ta 
nebo ze zábav pořádaných na otevrenych prostranstvlch, na pr. z kolo
točů, lodiček, houpaček a pod. (srov. k tomu §§ 28 a. 37 zak .. ze dne 
12. srpna 1921, čís. 329 sb. z. a n. a "Pravidla o vy~Iranl obecm davky 
ze zábav« podle vlád. nař. ze dne27. dub~a 1922.' ČI~. 143 sb. z'. a n.). 
Ale pořad práva je.st vyl?uč.~n take Pl;O!~, ze k v;reJ.nym produkcl111 ko·· 
čovně provozovanym udelu]l povolem urady spr~vm (,dekret dvor. kan
celáře ze dne 6. ledna 1836, čís. 5 sb. z. pol. a vynos nll11isterstva Vl1ltra 
ze dne 9. října 1883, čís. 223), takže odpomoci proti obtéžování sou
sedstva produkcemi tohoto druhu lze se d~mahaÍ1 zase Jen cestou 
správní, nikoli pořadem práva podle § 364 obc. zak. 

Čís. 7743. 

Zákon ze dne 12. srpna 1921, čís. 329 sb. z. a n. o předehodné úpravě 
· l.ill'ančniho hospodářství obcí a měst 8. právem municipálním. 

Smlouva uzavřená na základě usneseni obecního zastupitelstva, od· 
p~rujícíhO .nutkavým pře?pisŮJu §§ 10 a 14 .zákona čís .. 329/1?21 S? 
z •. an.,jest n1eotná. Nesejde na tom, zda druhy smluvnlk (Jeho zastupcl) 
věděl,že ony z!\sady byly porušeny. 

(Rozh. ze dne 2. února 1928, Rv I 701/,z7.) 

žalobě firmy proti obci U. o zaplacení za stavbu sekt'lldérního 
vedení a transformační stanice bylo obě m a II i ž š í 111 i s o II d Y čá
stečně vyhověno. 

N e j v y- Š š í s o u ci žalobu zamítl. 

Důvody: 

Dovolání nelze upříti oprávnění, pokud vytýká s hlediska. dovola
cího důvodu čÍs. 4 § 503 c. r. s., že odvolací soud neposoudil věc 
správně po právní stránce v otázce, -zda se mezi stranami platnĚ usku
tečnila sporná smlouva, pokud se týče tři smlouvy. Dovolání právem 
vytýká, že nesprávné posouzení právní v napadeném rozsudku spočíva 
v tom, že pokládá všechna v této věci učinĚná usnesení obecního za-

· stupitelství žalované obce za platná, a správně poukazuje, že tato otázka 
jest jádrem sporu, poněvadž smluvní závaznost obce předpokládá její 
pravoplatné usnesenÍ. Podíe § 14 finanční novely (zákon ze dne 12. srpna 
1921, čís. 329 sb. z. a n. o přechodné úpravě finančního hospodářství 
obcí a měst S právem municipálním) musí, jde-Ii o nový podnik neb 
o zařízení v rozpočtu neuvedené, k jejichž úhradě bude třeba učiniti zá
půjčku, zciziti kmenové jmění obecní, zvýšiti přirážky obecní k daním 

i 
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přímým nebo nepří111)'.ll1 nejméně b 20%) nebo zavésti novou nebo ZV)'
šiti nejméně o jednu pětinu dosavadní samostatnou dávku' obecní _ 
nehledě k předpokládanému čistému výnosu -- povšechný plán a roz
P?č,et ?ýti předlož,:n, finanční komisi, by je pro;koumala a o Hich vy
pdrem podala, !lacez nutno Je po dobu 14 dnu před schůzí obecniho 
zastupitelstva vyložiti veřejně k nahlédnutí, což nutno veřejně vyhlásiti. 
způsobem v obci obvyklým. Podá-li v této lhůtě námitky proti návrhu 
nejméně jedna desetina volíČÍ! zapsaných v posledním pravoplatném 
stálém seznamu voličském, jest usnesení obecního zastupitelstva o tom 
zdali a jakým způsobem se má podnik nebo zaHzení provésti, ve všecl; 
případech předložíti bezprostřednímu úřadu dohlédacímu, by je schválil. 
§ 10 téhož zákona stanoví, že vydání, která nejsou v rozpočtu (§ 8, 
odst. 2) obsažena, nesmějí býti učiněna, není-li současně právoplatně 
zabezpečena jejich úhrada. Návrh na vydání v rozpočtu neobsažené 
může vycházeti pauze od obecní rady a musí býti finanční komise po
žádána, by se o něm vyjádřila. Usnesení o takovém vydání bez sou
časného z<ébezpečení úhrady jest neplatné a nesmí býti provedeno. Za 
škodu z jeho provedení ruči osobně starosta nebo náměstek, který je 
provádí, a tí členové obecní rady neb obecního zastupitelstva, kteří 
hlasovali pro usnesení nebo jeho provedení. Že v tomto případě, kde 
chystaná elektrisace nesporně byla podníkem, pokud se týče zařízením 
novým, v rozpočtu neuvedeným, nebylo dbáno závaznych předpisů 
§§ 14 a 10 uvedeného zákona, ač toho vzhledem ke stavu věci bylo ne
zbytně třeba, bylo pravoplatně vysloveno usnesením okresní správní 
komíse v T. ze dne 19. prosínce 1923, intimovaným dne 24. prosince 
1923, jímž usnesení obecního zastupitelstva žalované obce ze dne 10. 
září 1923 bylo zrušeno jako neplatné. Dlužno připustítí, že podle do
slovu úvodní věty nálezu okresní správní komíse výslovně bylo zrušeno 
pouze usnesení obecního zastupítelstva ze dne 10. září 1923. Avšak do
volání jest přísvědčíti, že vyslovená neplatnost zasahuje též usnesení 
obecního zastupitelstva žalované obce ze dne 10. října, 21. a 3. listo
padu 1923, o něž žalobkyně v prvé řadě opírá žalobní nárok nechť 
se již, s do;,olat:l~ou ,háj! náz?r, že, kd~ž bylo nadřízenou samosprávnou 
~tOhCl zru,sen? r~.c~ne zasadm uSll:sel1l, pozbyla tím přirozeně platnosti 
I usnesel1l, tykaJlcl se podrobnoslI výstavby elektrického vedení nebo 
se vyvozuje tato neplatnost z toho, že uvedená další usnesení oťecního 
zastupítelstva jsou stižena tímž důvodem neplatnosti jako ono dřívěiší 
usnesení, jež bylo výslovně zrušeno. Neboť, že při pozdějších usneše
ních bylo dbáno p!oedpisů .§ 14 (10) finanční novely, nevyšlo na jevo 
a nebylo ve SpOlU vubec alll tvrzeno. V prvém směru dlužno podotknouti, 
že podle odůvod~ění ~rušo~~cího nálezu okresní správní komise ve spo
]em s obsahem uredl1l vyhlasky obce U. ze dne ll. října 1923 a s obsa
hem.stížností H. S. bylo zřejmým úmyslem okresní správní komise, vy
slovIlI neplatnost veškerých usnesení ve věci elektrisace dosud učině
ných s porušením zmíněných předpisů finanční novely. Je tedy podle 
těchto závazných předpisů a § 879 obč. zák. neplatné, po případě bylo 
výrokem příslušného úřadu samosprávného odstraněno jak usnesení 
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. b'Clího zastupitelstva žalované obce ze dne 10. října 1923, kterým 
oe! " I"lbk·tk· b .'10 usneseno zadání stavby sekundermho vec e1l1 za o ym, a 1 us~e~ 

. ) . e dne 21. listopadu 1923, týkající se zadání stavby transformacm 
sem z d 1923 'k'" I t t' o I staníce, a usnesení ze dne 3. listopa _':1 " !Y ~JICl se P?s {y nu 1 c-: 

t 
'ho žalobkyni v částce 4.000 Kc. Nel1l-11 vsak platneho usnesenr, 

s upne ,,' , " v I 'r • 
není ani platného projevu vule a nev,:nrka platna sm!Ou~a, ,coz ':,yp )v:, 
z ustanovení občanského zákona, Jenz plat! vedle podpurnych predpls~ 
~becního zřízení a ustanovení je doplňujících pro, s~lou.vy ob~í a s nI 

sjednané. Tím pozbývá žalob ní nárok, p?kud se oprra o s]edna,ne smlo~
vy, veškerého právního zákla?u, a nesetde al~1 na, tom, .zda, zalobkyn~, 
pokud se týče její zástupCI vede II o, on ech z~vadach, ,ac ovsem, ze Z]I~ 
štellí nižších soudů a z vlastního prednesu zalobkyne plyne, zr;, tomu 
tak bylo aspoň, pokud jde o stižnost podanou 1-1. S-em (srov. te~ ple
nární usnesení čís. 4321 a rozhodnutí čís. 5971 sb. ',1. os). že ~e zalob
kyně za zjištěného stavu věci z důvodu s,mlou~y nem~ze, domah~tI za
placení zažalovaných částek, plyne ostatne I z uvahy, ze zalovanaob,ec, 
by mohla vyhověti žádání obsaženému v žalobě, mu;;ela by se usne,stI 
na výplatě požadovaného peníze, což by bylousnesel1lm podle § 10 zak. 
čís. 329/1921 sb. z. a n. neplatným, poněva,dž ,b~ tu šlo o vydání v r?z~ 
počtu neobsažené bez současnéh,C: zabe~pe~el1lo uhrady, ~okud, konecne 
žalobkyně opírá žalobní nárok tez ? pravn.1 duvo~ b,e~.~uvodneh? obo
hacení, dovodil v příčíně transfonnacl1l stal1lce.sp:avne JIz .?dvolac~ soud, 
že. o obohacení nelze mluviti, ano nebylo zJ,steno, ze zalovan~ ob~: 
'transformační stanice převzala nebo že jí nějak používá. V podstate tote,z 
pt'!-tí. í o sekundárním vedení, za něž soud druh~ stolIce - lak do~
čeribriéprávem- přiznal žalobkyni odměnu. z d:,~odu smlouvy, tak:;e 
žalobní nárok aní s tohoto hledíska a to al1l z casÍ! nelze uznatI du
vodným. 

čís. 7744. 

Nejde ~ změnu žaloby, nýbrž o pouhou její ,úpr~vu, . ž.á~ána-li. ~~
hrada škody jen pro případ, že by soud nevyhovel puvod1ll zalobn, za
dosti o vydáni předmětu nájmu. 

(Rozll. ze dne 2. února 1928, R n 26/28.) 

Soud prvé stolice připustil zmenu žaloby, rekursní 
s o u d zamítl žalobcův návrh, by byla přípuštěna změna žaloby. D ů
vod y: V žalobě jest potvrzeno, že žalovaný pronajal žalobci na šest 
roků za ročních 8000 Kč obytný dům se sladovnou v L..a navrženo, 
by bylo uznáno právem, že jest žalovaný povínen dodržetí smlouvu a 
vydati předmět nájmu žalobci do užívání; předmět sporu oceněn na 
40.000 Kč. Pří druhém ústním jednání doplnil žalobce žalobní žádost 
v ten rozum, že je žalovaný alternativně povinen zaplatiti žalobci pro 
nesplnění smlouvy 318.000 Kč s úrokem. Žalovaný ohradil se proti této 
změně. Procesní soud změnu připustil, právě v důvodech svého usne-
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sení, že žalobce jak původní, tak i alternativně doplněnou žádostí do
máhá se určitého plnění, jehož základem je nájemní smlouva, doplněním 
žalobní žádosti nenastane ani průtah ani stížení jednání, neboť i bez 
!oho~o doplnění ,musela by býti .řešena otázka, zda podmínka smlouvy, 
ze naJemm pomer meZI stranamI nastane od toho dne, kdy Jan H. vy
klidí najaté objekty, už byla splněna čili nic; změna připuštěna z dů
vodů procesní hospodárnosti, zvláště, když procesní soud je podle § 49 
čís. 5 c. ř. s, příslušným pro rozhodnutí o alternativní žádosti. Rekursní 
soud má stižnost za důvodnou, Předem se podotýká, že případ, o který 
tu jde, nespadá pod ustanovení posledního odstavce § 235 c. ř, s., neboť 
není žádán ani jiný předmět ani není žádáno interese na místě plnění 
původně požadovaného, od něhož by bylo nutno upustiti, nýbrž požado
váno je původní plnění nebo nové plnění, alternativně. Jest pravda, že 
jak původní plnění, tak i plnění alternativní žádostí požadované kotví 
v témž právním důvodu, ve smlouvě nájemní ohledně onoho druhého 
v § 1121 obč. zák.; o změnu právního dúvodu tedy nejde. lde však o roz
šíření žalobní žádosti už proto, že v žalobě byl předmět sporu, pO'Zů
stávající v dodržení šestileté nájemní smlouvy s nájemným 8000 Kč, 
oceněn na 40.000 Kč, kdežto nyní je alternativně požadováno bud' do
držení smlouvy, - o němž není tvrzeno, že se stalo nemožnÝm -
nebo zaplacení 318.000 Kč, Jest také správným, že i bez doplněni ža
lohní žádosti musela by býti zjišťována jsoucnost smlouvy, pokud se 
týče podmínka její účinnosti. Leč, kdežto v případě, že by bylo zůstalo 
jen při původní žádosti, byla by zjištěnim okolnosti shora uvedené úloha 
proces.ního soudu skončena a věc dospělou pro rozhodnutí, byla by 
tímto zjištěním, přijde-li i žádost o zaplacení 318.000 Kč v úvahu, zji
štěna jen otázka předurčujicí (na tolik, na kolik se zjišťuje rozsudkem 
mezitímním), potom by však bylo ještě asi nutno prováděti značně roz
s~hlá - uváž!-li .se, že)d:; ° ,odšk~~'l1é p;o nesplněni nájemní smlouvy na 
VIce. l~t uzavr:ne - ~~tren.} o yySl odskodného; žalobce, jenž se ob
mezII Jednoduse na svuJ pozadavek a dosud ani slovem neuvedl zač to 
požaduje, musel by teprve podrobně uvésti skutkové okolnosti '0 které 
opírá tu neb onu složku požadovaného odškodného, musei by' detailo
val! a konkretisovati, nabídnouti důkazy, žalovaná strana musela by 
p~ednésti své námitky a soud by musel prováděti dotyčné důkazy. T'o 
vsak znamenalo by podle názoru rekursního soudu podstatný průtah, 
podstatné stížení jednání v tomto sporu, 

N e j v y Š š í s o u cl obnovil usneseni prvého soudu, 

D ů vod y: 

žalobce 'ani nezměnil žalobní důvod, což ostatně uznává i rekursní 
soud, ani nerozšířil ža19bní žádání, l1)'brž vzhledem k před-nesll žalo
vaného, že nemovitosti, o něž jde, zatim prodal, upravil toliko žalobu 
pro přípa,,:, že, by soud nevyhověl původní jeho žalobní žádosti. Nejde 
te~y, o zmenu zaloby podle § 235 prvý odstavec c, ř. s., nybrž o pouhou 
lej! upravu podle § 235 čtvrtý odstavec, a nezáleži ani na tom, že ža-
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, ' . l' náhradu škody alternativně, neboť nežádá náhradu škody 
10lOCe za,a " , ' 'b" . , t . ') 
,. L" _ ) vedle předmětu púvodně zazalovaneho, ny lZ Jen-mlS o nel0, 
'Imel esc , I' l' . 1'" ·oz : to § 235 čtvrtý' odstavec c. ř. ~. predpok ae a \srovneJ ze eJS1 1 -
Jak ." 44 sb II s) Důvodnemu dovolacnnn rekursu bylo pIOto hodnutl CIS. " I. •• " 

I 
' o allI'z' b)do třeba obírati se otázkou, zda ,nasledkem nove 

vV 10Vťn , '"".v..Q
• d ' , , , lob)' není se obávati znacneho shzem nebo plutahu }e nam. 

úpravy za' , 

čís. 7745. 

Rozkaz majitele dDmu, by bylo rDzsvěcov.ánD 114 hodínr po ,západu 
{ . e není dDstatečně přesným a jest malitel domu prav nahra~ou 
~:~c 'z úrazu na neosvětlené chodbě, nedDzíral,1i na tD, by bylo vcas 
s o ~ .o Pro; ruče' nI' za škodu 'lest nerozhodn'o, že majitel domu nebyl 
rozSVlcen . ." 'tl t· h dh ' t 
uznán vinným v trestním řízení: I ten, kdo m~l osve ova 1 c.o u, jes 
práv náhradou škody, neosvětlll-Ii chodbu vcas. 

(Rozh. ze dne 2. února 1928, Rv II 235/27.) 

Žalobkyně spadla do sklepa v ,don~ě, jehož chodba, nebyla osvě"
lena a poranila s:,. Dům náležel G-~VI, pov;nnost osvetlovalI chodb f 
náležela M-ově. Zalobní narok na nahradu skody uzn~1 pro c e s nl 
s o udp r v é s t o I i c e polovinou co do důvodu po pra,vu protI G:~VI, 

roti M-ově žalobu zamli!. O d vol a c í s o u d nevyhovel odvola~" za
fovaného O-a, k odvolání žalobkyně uznal žalobní ná;ok co do duvodll 
z polovice po právu i protí M-ové. D Ů,V o d y; Prvm "SOUd zJlsyl, kt;: 
réhož zjištění se žalobci sami dovolavaj! a dluzno z neho vycha.zetI, ,z~ 
žalovaná M-ová převzala na se na žádost O-ovu povml1ost osvet1ovan~ 
chodby a schodů. Z toho prvý soud usuzuje, že tím nepřevzala s;nluv!11 
povinnost vůči třetím osobám, což jest sp:ávné, P?v;nnost tu prevzal~ 
jen vůči žalovanému O-ov i. Prvý s~ud take nep:a~Ic ze ne,ll! tu ~ml~vn: 
povinnosti jejívůči O-oví, jak mylne se v odvol~m zalobcu tvrdl, nyhr,z 
dovodiv že 'má .žalovaný O. povmnost smluvlll podle § 1313 a) o~~: 
zák. .k~svět1ování chodby a schodL! vůči nájemníkům a tudíž I VU~l 
.osobám třetím, usuzuje, že této smluvní povinosti M-ová ~,emá ani k I;a: 
jemníkům ani k osobám třetim a jen v důsledku tohoto nazoru ne uznav a 
její zodpovědnost za škodu či zaviněni. Ovšem názoru pr':,ého, SOUd;l 
o povinnosti smluvní žalovaného O-a p~dle §§ 1313 a) obc. zak., la" 
dále uvedeno bude, nesdílí soud odvolacI a nelze am pro posouzem za
'virtění žalované M-ové z tohoto názoru vycházeti. Také o jednatelství 
bez příkazu podle § 1035 obč,. zák. a zodpovědnosti žalované M-ové 
a zodpovědnosti její za opomenutí osvětlení chodeb a schodů nelze mlu
viti, když je zjištěno, že převzala smluvně, třebas snad bezplatně, osvět~, 
lovací povinnost. Ani § 1002 obč, zák. nedovolávají se žalobci důvodné 
pro povinnost této žalované, neboť pocile § 1014 obě. zák, ručil by za 
škodu v mezích plné moci' M-ové dané O. sám. Za to však právem do
volávají se žalobci ustanovení § 1295 obč. zák, pro povinnost žalované 
M-ové k náhradě škody způsobené jejím zaviněnim, První soud zjistil, 
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siyšev svědky i strany, že v den úrazu žalobkyně 9. prosince 1925 za
padalo slunce po 4, hod, odpoledne, že žalobkyně vkročila do předsíně 

domu O-ova v takové době, kdy již vzhledem k době roční a Času den
ního bylo třeba osvětliti chodby a schody a že svítilny u domu venku 
není a od svítilny 20 m od tohoto domu vzdálené do chodby světh 
vniknouti nemohlo, že v době úrazu chodby a schody osvětleny nebyly, 
a že žalovaná M-ová převzala osvětlování chodeb a schodů k žádosti 
žalovaného O-a s poučením, že rozsvěcovati jest \.:í hod, po západu 
slunce, že v chodbě v kritické době bylo tma, takže musila svědkyně 
Olga K-ová, slyšíc volání žalobkyně o pomoc, vyjíti na chodbu se svíč
kou, ježto bez světla ničeho neviděla, Dále zjistil, že žalovaná M-ová 
určitou hodinu osvětlovací nedodržovala a rozsvěcovala, kdy se jí to 
zdálo dle denních pomenl a počasí nutným a že žalobkyně, jdouc chod
bou, patrně spadla po několika schodcích, Tato zjištění přejímá i odvo
lací soud, Nepřihlížícli se k otázce, zda a do jaké míry zavinila žalob
kynč úraz svůj sama, o čem bude dále jednáno, jest jasno, že úraz, t. j. 
škoda nastala tím, že chodba nebyla osvětlena a schodky nebylo vidětL 
Jest tudíž prokázán čin protiprávní, t. j, opomenutí osvětliti chodbu a 
"koda i příčínná souvislost mezi oběma, Jest pouze otázkou, nehledě 
k otázce zavinění žalobky.ně, kdo z obou žalovaných či zda oba jsou 
za škodu zodpovědni či kdo z ních ji zavinil. Ze zjištění hořejších plyne, 
a jest jisto, že úraz povstalý neosvětlením chodby a pádem žalobkyně 
;;e schodků, kterých nebylo viděti, zavinila v prvni řadě žalovaná M-ová, 
.nerozsvítivši světel na chodbě včas, neboť bylo-li v kritickou dobu tak 
tma na chodbě, že si musila svědkyně K-ová svítiti svíčkou, byla tu 
jistě potřeba osvětlení chodeb, Vzala-li na sebe povinnost osvětlovati 
chodby, což bylo nutným, ježto jsou v domě nájemníci, jak prvý soud 
zjistil, mělo se tak státi včas, neučinila-li tak, dopustila se opomenutí, 
za něž zodpovídá dle §§ 1295, 1297 obč, zák, jako přímá škůdkyně, Je 
naprosto nerozhodno pro posouzení věci, byl-Ii tu smluvní poměr její 
k žalobkyni čili nic, škoda nemusí vznikati nesplněním smlouvy, může 
vzniknoutí i z činů (opomenutí) nedovolených i z jistých jiných poměrů, 
První soud neposoudil věc ohledně této žalované po stránce právní 
správně, pokud vyvozuje z té okolnosti, že nebyla s žalobkyní v poměru 
;;mluvním, že za škodu neodpovídá, že ji nezavinila, škůdce jest vždy 
a ve všech případech za škodu způsobenou zodpověděn, zavinil-li ji. 
Aní ustanovení §§ 1313 a) a 1315 obč, zák, neosvobozuje přímého 
šklldce od povínností k náhradě škody, jím zaviněné, Ustanovení ta řeší 
jen otázku, pokud zmocnitel ručí i sám za škodu způsobenou zmoc
něncem, V tomto směru jest ovšem odvolání žalobců odůvodněno, ni
koliv však pokud se domáhají, by bylo uznáno, že nárok žalobní jest 
celý po právu, Žalobci tvrdí v odvolání opačně k tvrzením v řízení v prvé 
stolicí, že se vyznala žalobkyně v domě O-ové a že příčinou úrazu bylo, 
že u schodů nebyly dvéře, Tvrzením o tom, že úraz byl přivoděn tím, 
že ,nebyly u schodu dvéře, nelze se obírati, ježto je to nedovolená no
vota, Vzhledem k tvrzení, že žalobkyně se vyznala v domě tom, netřeba 
se ani obírati zjištěním prvého soudu, zda se dobře nevyznala a stačí 
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"ll" °ti k tomuto doznání žalobkyně, Vnnala-li se žalobkyně však 
IJrI 1 lze v' ~ IV"· , "h uelu ZV úraz SVllJ' 

I v tím spíše dlužno pnsvťc Citl nazorll prve o 50 Je· 
v (ome, , , " d I k I " d ktery' ch . 1 vinila musilo jí býtl znamo, ze tam ne a e o (ven, o 
~h~č~~jíti, jS~U schody a' měla býti ještě opatrnější, když byl~ tma na 

db' a jen hmatáním po zdi se onentovala a schody, s Ulchz spadla, 
~~~ ná~ezu znalcova od středu dveří L-ové, k níž šla, byly: 2 m vz~áleny, 
coŽ se tímto zjišťuje, Jdouc chodbo~ ve tmě n;dbala :kalodbkyne o~~~ 

t' v· § 1297 obč, zák, stanovene a je za uraz a s o u svou 
trnoS I • 'k " , d '" d dil 
§ 1304 obč, zák. spoluzodpovedna,]a spravne prvy sou JIZ ovo,' 

Odvolání žalovaného Adolfa O-a)est s~ce přisvědčIÍl o~volateh, ze 
I povinnost k náhradě škody u neho oplraÍl o ustanovem § 1313,a) 

~~~e zák" pokud se týče § 1096, obč" zák. Ot~:ka smlu~n,ího P?meru 
, 110 porušení pokud J'de o náJemmky, nemuze zde pnj!Íl v uvahl.l, 

a Je' § 1313 ) b' " . 'to žalobkyně nájemnicí odvolatelovou není a a o c, zaK, 
Je,zslovně mluví o povinnosti plnění smluvního, Ani ustanovení §§ 4 a ~ 
vdY 'ra'du nemůže zde přiJ'íti v úvahu, J'ežto zákon ten nestanoVI 

omov, 'I ť kd ' 
ovinnost osvětlovací, nýbrž povinnost, kdo má osvet ova I a o,Je ~a 

fo zodpověden, Povinnost osvětlovací může, býti ul~žena buď zvlastmn1 
olicejním předpisem nebo požadavkem vseobe?ne opatrnostI., POVI~

~ost k náhradě škody u odvolatele z ustanovem soudem prvnll'; u~a
děných nelze vyvoditi. Také ji nelze dovodlÍl podle § 1311 ob", zak, 
z přestoupení policejního předpisu, kter}, jak prvy soud zjlsÍll, neexI~ 

t I'e v tuzemsku, Nesporno vsak jest, ze oovolatel uznaval po dlouhd 
s l jOb ' t'" t léta nutnost osvětlovati chodby a schody z duvodu ezp:cno~! zlvo,a 
pro osoby v domě jeho bydlící a že osvětlování se dálo a ::e s~m foucr! 
M-ovou, aby rozsvěcovala % hod, po západu, slu~ce, Pr:dVlda. tedy 
ve své normální opatrnosti, že by mohla z nevcasneho osvetlem vzn~k
nouti někomu škoda, Přes to však nedozíral na to, zda se osvet
lení děje včas, Takové zanedbání opat~'nosti a n,:?svě!lel1l mu ze 
míti za následek stíhání trestní, jak se take v tomto pnpade stalo, dle 
nepopřeného' tvrzení v žalobě, jeť to opominr:,tí, z něhož snadno, ne~ez
pečenství pro život, zdraví a tělesnou bezpecnost lIdskou se da pre,~
,vídati podle § 431 tr. zák, a ježto v době úrazu nebyl~ ch~dby o~ve~
leny, což odvolatel svým nedozíráním na včasno~t o~vetlem zavIn,!I, Je 
zodpověden z náhrady škody po~l~ § 1311 obc, zak. a nehle?e ~~I 
k tomu, je zodpověden ze zanedbaU! opatrnosti podle § 1297 obc, zak, 
Právem tudíž uznal prvý soud, že odvolatel škodu spoluzavlml. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalovaných, 

O ů vod y: 

K d o vol á n í A d o I j a O-a: Ježto dovolatelé skutková zjištění 
odvolacího soudu nenapadají, není podle nynějšího stavu věci po str~nc: 
skutkové již sporu, že Marie M-ová přivodila - tř~baže n,~ sama, nybrz 
spolu s jinými osobami - žalobkynin úraz, protoze, byvs! dov~latelem 
zavázána, by v jeho domě 14 'hodiny po západu sl~nc,e r?zsvecovala, 
své povinnosti řádně neplnila, Dovolatel napada pravm, nazor odvol~~ 
ciho soudu (§ 503 čís, 4 c, ř, s,), že žalobkynin úraz zaVinil spolu s Mam 
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M-ovou, s odůvodněním, že dal jV\-ové dosti přesné ponaučeni, ze na 
ni též dostatečnč dohlížel a že se tudíž nedopustil opomenutí, pro něž 
by byl odpovědným ze žalobkynina úrazu. Než jeho vývody, že své 
dohlédací povinnosti s dostatek plnil, jsou v naprostém rozporu se skut
kovým, na vlastním seznání odvolatele založeným zjištěním odvolacího 
soudu, že Marii M-ovou nekontroloval vůbec. Tu se již nelze dále obí
rati s jeho rozsáhlými vývody, že jeh o do h I é d a c í činnost podle 
zákona p o s t a č o val a a že bedlivější dohled prakticky nelze na 
majiteli domu žádati. Názor dovolatelův, že rozkaz daný M-ové, by 
rozsvěcovala \<í hodiny po západu slunce, je s dostatek přesný, vy
vrátil zcela případné již druhý soud, zdLlrazňuje, že často zejména 
v mlhavé neb zamračené dny, není ani možno zjistiti, kdy slunce za
padlo. Mimo to' může podle okolností přirozeného osvětlení nastati již 
před západem slunce aneb před uplynutím \-1, hodiny od něho takové 
temno, že je rozsvícení v zájmu lidské bezpečnosti naprosto nezbytné. 
Když tudíž druhý soud seznal, ie rozkaz, jejž dovolatel dal M-ově, není 
dosti přesný a že dovolatel nedozíral na to, zda se osvětlení děje včas, 
a dále seznal, že v době úrazu nebyly chodby jeho domu osvětleny, 
ačkoli osvětlení mělo tehdy pro tmu na chodbě v onu dobu již hýti. 
nelze uzříti právního omylu (§ 503 čís. 4 c. ř. s.) v jeho závěru, že té:, 
dovolatel zavinil neosvětlení chodby a je pro-to také odpověděn z úrazu, 
jejž žalobkyně utrpěla, a že je tedy také povinen náhradou škody, jež 
jí z toho vzešla. Okolnost, že dovolatel v treslním řízení nebyl uznán 
vinným, nemá pro jsoucnost s0ukromoprávních nároků rozhodného vý
znamu, protože předpoklady odsuzujícího výroku pro nějaký trestní 
čín podle § 431 tr. zák. neb pod. jsou zejména po stránce subjektivní 
podstatně rozdilné od předpokladů soukromoprávního zavinění podle 
§ 1295 a násl. obč. zák. a osvobozující výrok trestního soudce civilního 
soudce neváže. 

K d o vol á n í o b o u ž a lov a n Ý ch: Žalovaná Maríe M-ová 
nenapadla odvolací rozsudek po skutkové stránce a neprovádí dovolání 
v tom směru, že by z jeho skutkových zjištění neplynulo i její zavinění, 
nýbrž vylučuje toto spolu se žalovaným O-em jen proto, že o její zavi
nění vůbec aneb v podstatné části nemůže býtí řeči pro výlučné aneb 
alespoň daleko převážné zavinění žalobkynino. Oovolatelé mají pravdu 
v tom, že žalobkyně má též sama vinu na svém úrazu. To uznaly též 
nižší soudy. Ale z toho ještě neplyne, že by tím pozbyla nároku na ná
hradu škody jí způsobené též cizí vinou, jak lze jasně seznati z ustano
vení § 1304 obč. zák. Otázku, zda by o pozbytí jejích nárokli mohla 
býtí řeč, kdyby žalobkyně byla, jak dovolání naznačuje, přerušila pří
činnou souvislost mezi opomenutím dovolate1ů a mezi vlastním úrazem 
tím, že svůj úraz přivodila ze svobodné vůle aneb alespoň tak hrubou 
nedbalostí, že by její zavinl'ní v poměru k zavinění odpůrců bylo značnt! 
převážné, takže by jejích zavínění vedle jejího nepadalo znatelně na 
váhu, netřeba tu řešiti, ježto pro úsudek na úmyslné jednání aneb značn~ 
převážné zavinění žalobkyně není v rozsudcích nižších soudů skutko
vého podkladu. Stejně v nich není skutkovjrch zjištění, z nichž by se 
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dalo souditi na jin)', určit)' pOl1!t:
v 

mezi o,b~pol~1ý111 z~:r111CI1!,m s~~rntc~ 
t zejmena na poměr 1 :5, JeJZ dovolal1l ma za pnpadny, amz vsaK 

s. ran". uvádí něJ' aké důvody. Použil proto odvolací soud právem usta-
1)1'0 ne] ". " 'k d t" d'l . !)osloclní vět}' § 1304 obc. zak. o ddel11 s o V s e]nym lem. navem I • 

Čís. 7746. 

Rozvedený manžel jest povinen poskytovati rna~~elce výživu), t~hdy, 
má-Ii proti ní vzájemnou peněžní pohle.?áv~u. Vza}emno~ e~nez~ po
hledávku nemůže manžel namítati zapo~~e111m prott"m~me!cmu n~r?ku 
na výživné, třebas se bylo domáháno vyzlvovactch prrspevku v penezlch. 

(Rozh. ze dne 3. února 1928, R I 460/27.) 

Kristían O. byl povinen na základě soudního smíru platiti ~vé ~oz-· 
vedené manželce Almě O-ové vyživovací příspévk~ (,§ 91. obc. zak.) 

'lIla základě rozsudku za ní pohledávku na nahradu utrat sporu. 
a me , kb' , 
Ku zajištění této pohledávky žádalo povolem exe uee za aven~m V)-
žívovacích příspěvků. S o udp I' V n I. s to 10 I C e exekUCI P?vohl, r e
k II r sní s o u d exekuční návrh zalmtl. O u vod y: .Ze smlfU ze dn,: 
8. června 1923 vyplývá, že smluveným vyžívov~~ím pří~pě,vk~t;' ?OO K~ 
měsíčně měla býtí povinné straně poskytnuta vyzlva, n~le.zeJ.lCI ]! podk 
§91 po případě § 1264 obč. zák. Tato .částka n~pozbyv~ tr!TI, ze byla 
poskytnuta povinné straně smlouvou, 111kterak r~zu l'0hl.ed~vky z vy
živného, patřícího povinné straně ze zákona, ponevadz pravn~ trtul,spo
čívá na ustanovení § 91 obč. zák. Tomuto závazku, by sve manzelce 
poskytovala slušnou výžívu, snaží se nyní vymáhajícf strana vYI?knoutr 
se tím že vede na toto v)rživné exekuci, kompensu]e Je tedy r:uc: ne 

s útratovou pOhledávkou, příslušející ji proti povinné stranč. Nem v~ak 
přípustné, by se manžel započtením protipohledávek vymykal zavaz,kum, 
k nímž jest podle § 91 obě. zák. povinen (Ol. U. 8335 ze dne 22. brezna 
1881, čÍs. 1639 Spruchrepertorium 106 a <?l. U. 1602). 

Ne i vy ŠŠ Í s o u d nevyhovél dovolaclmu rekursu. 

O Ů vod y: 

Vymáhající věřitel napadá rozhodnutí rekursního soudu, dolíčuje, 
Že pohledávka povínné strany podléhá exekucí podle § 291 čís. 2 ex. ř. 
Než v této věci nejedná se o to, zda a do jaké výše je pohledávka Almy 
O-ové vyjmuta z exekuce, nýbrž o to. zda Krístián O. může se vedením 
této exekuce sprostí li své povínností plnití vyživovací povínnost, k níž 
je podle zákona (§91 obč. zák.) zavázán. Tuto otázku rozřešil rekursní 
soud správně a své rozhodnutí správně odůvodnil. Zabavením nároku 
na výžívné sleduje vymáhající věřitel účel, by v době dospělostí útra~ 

. tové pohledávky započítal pohledávku povinné strany na výživné na 
tuto svou pohledávku. Tím by připravil Almu O-ovou o výživné. Nej
vyšší soud ve Vídni vyslovil v rozhodnutí ze dne 22. března 1881, Ol. U. 
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ClS. 8335, repet. nálezů čÍs. 106 zásadu, že, je-li manžel povinen, by 
manželce bez její viny rozvedené poskytoval slušnou výživu, nesmí se 
té povinnosti vymykati namítáním své vzájemné pohledávky. K odÍ!
vodnění toho názoru uvedl, že rozvedený manžel musí své povinnosti~ 
poskytovati manželce vS-živu (§ 91 obč. zák.), dostáti v každém připadl', 
tedy i tehdy, má-li proti ní vzájemnou pohledávku. V případě, který 
má na mysli rozhodnuii téhož soudu ze dne 29. října 1901, Ol. U. čís. 
1602, namítal manžel proti manželčině pohledávce na výživném svou 
pohledávku a domáhal se zrušení exekuce z důvodu, že manželčina po
hledávka zanikla započtením. Odvolací soud žalobu zamítl z důvodu, 
že prý vyživovací příspěvky nepozbývají povahy vyživovací povinnosti 
a nepřeměnily se v obligačni povinnost, že povinnost poskytovati je, 
může býti splněna jenom skutečným zapravením a že započtení man
želčina nároku na výživné na peněžitou pohledávku manželovu je vy
loučena, protože pohledávky nejsou stejnorodé (§§1438, 1440 obi:'. 
zák.), a že opačný názor by vedl k nesrovnalosti potud, že povinný 
manžel by se mohl sprostiti zákonné vyživovací povinnosti poukazem 
na vzájemný oblIgačni nárok, kdežto za týchž podmínek za trvání man
želského společenství by to možným nebylo. Nejvyšší soud ve Vídni 
v tom případě poukázal na předpis § 291 čís. 2 ex. ř., podle něhož po
hledávka na výživné je odejmuta zásahu věřitelů, bez ohledu na to, 
zda vychází od povinného samého ncb od jiných věřitelů, a vyslovil, 
že nárok žalované (na vyživovací příspěvky) nepozbyl povahy nároku 
na výživné příslušející ji ze zákona. Tento nejvyšší soud v rozhodnutí 
z 12. ledna 1927, Rv I 1796/,26 (sb. n. s. čís. 6688) schválil názor 
odvolacího soudu, že nárok rozvedené manželky na poskytování slušné 
výživy má podle dvorního dekretu ze 4. ledna 1841 sb. z. s. čís. 531 
tutéž hmotněprávní povahu jako nárok podle § 91 po případě § 1264 
obč. zák., že zákon má v první řadě na mysli výživu in na tura, že vý
živné ustanovené v penězích je jenom náhražkou této výživy a že po
hledávku žalobcovu nelze započítati na výživné, jež žalovaná vymáhá, 
neboť pohledávky nejsou stejnorodé (§ 14400bč. zák.). Jelikož vyži
vovací příspěvky na penězích (náhradní nárok) mají tutéž právni po
vahu jako výživa in natura (původní nárok), nutno uznati, že nemohou 
býti kompensovány se vzájemnou peněžní pohledávkou právě tak, jako 
s ní nemŮže býti kompensován původní nárok. 

čís. 7747. 

Byl-li převodní poplatek vyměřen z prodaných movitosti jako z pří
slušenství nemovitosti, movitosti pak přestaly býti příslušenstvím ne
movitostí, zaniklo ohledně nich přednostní zástavní. právo, které je po
stihovalo podle § 72 popl. zák. 

(Rozh. ze dne 3. února 1928, R ! 1144/27.) 

K rozvrhu výtěžku za exekučně prodané movitosti přihlásil berní 
úřad v přednostním pořadí převodní poplatek. Tento poplatek byl vy-
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,'01 Z trhové smlouvy ze dne 9. srpna 1926, jíž byly prodány nemo-
merel .,. " '00000 JE' S d . 't sti za 500.000 Kč a zanzenl rovnez za 8 .'c. o U p rve 
~\~ I i c e přiznal převodnímu ~opl,a~~u, předn~stnI ~ořadí, ,~e ku r SI; í 

cl přikázal celí' dražeblll vytezeK vymahajlclmu venteh. D u
s o u] ,. Soud prv)', má za to že poplatku přísluší přednostní zákonné 
voe J., '" ',. .. k 

. o zástavní podle § 72 popl. zak., jak na nemovItoStI, ta na p~o-
~:~ÝCh movitostech. Než soud prvý přehlíží, že podle § 1 A. po pL zak: 

o .Iatek platí se jen z úplatného p~evodu nemovI,tosy; za nemovItostI 
~oeažují se podle záko~a ,(§ 293 obc. zak) mov~te vecI jen ~okucl LSOU 
příslušenstvím nemovlte vec!. Proto pro prevodm poplatek vazne pred
nostní právo zástavní podle § 72 popL zák. na movlt?,stech, Len potud, 
pokud jsou příslušenstvim nemovItost!. Exekuce, jej!z. vyteze~ nap~
deným usnesením byl rozdělen, provedena byla na vecI. movlte. Z ~y
těžku toho mohl by erár požadovati něco z d~vodů pře?nost~lho pr~va 
zástavního pro převodní poplatek jen proto, ze prodane svrsky, tvonly 
příslušenství nemovitosti. K uplatnění tohoto nároku však nem vhod
ným prostředkem přihláška k rozvrhu výtěžku mobilán;í dražby, nýbrž 
musil by býti uplatněn jen žalobou podle, § 258 ex .. r.,!,okud se tak 
nestalo, sluší rozdělovanou podstatu povazovatI za ~ytezek z. prodeje 
movitostí a ježto vymáhající věřitel má prvé pořadl podle zaj,;ml11ho 
protokolu k věcem, z jejíchž výtěžků ut~oř~na byla rozdelovana pod
stata, slušelo celou tuto podstatu Jemu pnkazatI. 

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

D ů vod y: 

. Podle vývodů dovolacího rekursu byl převodní poplatek, )ehož při
kázání v přednostním pořadí se dovolací rekurentka domaha, vymeren 
z prodaných movitostí jako z příslušenství nemovit?stí, domů čis: pop. 
297 a 372 vl. čís. 737 a 873, které spolu s prodanyml movItostmI byly 
předmětem trhové smlouvy ze dne 9. srpna 1922. Avšak nehledíc k tomu, 
že. ve sporu'o nepřipustnost exekuce na prodané movitosti, vedeném 
u okresního souduv B. dovolací rekurentka sama tak tvrdila, bylo roz
sudkem ze dne 24. února 1927 v tomto sporu vydan}'m, který nabyl 
právní moci, uznáno, že po onom prodeji prodané movitosti příslu
šenstvím spolu prodaných nemovitostí býti přestaly a jím nejsou. Tento 
rozsudek byl co do svého obsahu při rozvrhovém roku účastníkům 
sdělen a námitek proti němu nebylo. Mimo to dlužno uvésti, že dovolací 
·rekurentka (,pokud se týče berní úřad v B.) vedla na prodané předměty 
pro pohledávku z převodního poplatku movitostní exekuci a tím také 
uznala, že movitosti, o jejichž rozvrh výtěžku jde, příslušenstvím nemo
vitostí již nejsou. Tomu-Ii tak, tedy ježto přestaly prodané movitosti 
býti příslušenstvím uvedených nemovitostí, zaniklo co do nich před
nostní zástavní právo, které je postihovalo podle § 72 popl. zák. pro 
převodní poplatek z nich, jen jako z příslušenství vyměřený. Proto 
nepřísluší převodnímu poplatku, .pokud se týče ani poměrné částí z něho 
nárok na přednostni uspokojení z rozvrhového výtěžku a rekursní soud, 
rozhodnuv takto, nepochybil. 

I 
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čís. 7748. 

Vzhledem k čl. 191 a 301 mírové smlouvy Trianonské nabyla česko_ 
slovenská republika též licence, týkající se užívání patentu vozových 
ložisek, udělené bezplatně uherským státním drahám. 

Originární nabytí patentního práva není podmíněno zápisem do pa
tentního rejstříku. Totéž platí pro nabytí licence. Ze zápisu patentního 
práva nebo z poznámky udělení licence v patentním rejstříku nelze do
vozovati, že ono právo jest zmistněno jen tam, kde se vede rejstřík. 

. Přenechal-li vynálezce uherským státním drahám bezplatné použiti 
sveho patentn v míře nejrozsáhlejší bez obmezení, zejména i pro bu
doucnost co do drah, které by snad přiště přišly do správy uherských 
státních drah, jest československý stát, na něhož tato licence přešla 
oprávněn nejen použivati vozů, jichž nabyl mírovou smlouvou od ma: 
ďarského státu a jež jsou opatřeny chráněnými ložisky, na všech svých 
tratích, aniž by mu v tom bráni! rakouský patent, nýbrž Ilahražovati 
opotřebená ložiska těchto vozů ložisky novými téhož typu a dáti ložiska 
tato nebo jejich součástky vyrobiti kdykoliv a kdekoliv ve vlastních 
nebo cizích dílnách. 

československý stát není pasivně oprávněn ku sporu z porušení pa-
tentního práva dráhou košicko-bohumínskou. . 

(Rozh. ze dne 3. února 1928, Rv I 410/>27.) 

Žalobce, vrchní inspektor uherských státních drah, byl majitelem 
rakouského patentu čís. 73.893, uděleného mu podle patentového zá
kona ze dne 11. ledna 1897, čís. 30 ř. zák. patentním úřadem ve Vídni, 
dále uherského patentu čís. 62.152 podle patentového zákona uherského 
::' dne 14. červen,ce 1895 zák. čl. XXXVII. uděleného mu patentovým 
uradem v Budapestl. Oba tyto patenty týkaly se ložísek pro železniční 
VOZIdla. Patentovou lístinou čís. 1714 patent. úřadu republiky Česko
slovenské v Praze ze dne 4. května 19>20 bylo prohlášeno že shora uve
dený rakouský patent čís. 73.893 požívá podle zákona ze 'dne 27. května 
1919, čís. 305sb. z. a n. patentové ochrany v čechách, na Moravě a ve 
Slezsku. Patentovou listinou téhož úřadu čís. 5530 ze dne 25. dubna 
1?21 bylo prohlášeno, že í uherský patent čís. 62.152 poživá podle téhož 
zakona patentove ochrany na Slovensku. žalobce domáhal se na ža
lovaném československém eráru pro porušení patentu podle § 96 pat. 
zák ... náhr,ady 1 :?OO.OOO Kč. Tvrdil v žalobě, že žalovaná strana nejen 
pouzlva zeleZlllCl1lch VOZIdel opatřených ložisky pro žalobce patenty 

. chráněných, nýbrž objednala a objednává u různých firem vozídla s ta., 
~ovýmito ložisky a těchto objednaných vozidel používá. aniž by měla 
zalobcovo svolení nebo mu platíla licenční poplatky. Pro c e sní 
s o u cl p r v é s t o líc e žalobu zamítl. D ů vod y: Bylo zjištěno že 
ložisek typu 102, jež jsou chráněna patentními iistinami v

J 

luzcn;sku 
čís. 1714 od 4. května 1920, pokud se týče čís. 5530. od 25. dubna 1921, 
používá se čsl. drahamí jedině u VOZlI M. A. V., a) vozů bývalých uhE'-

/ 
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skí.ch státních drah, je~ I.Ja. zákl~d~ repartice P?dle mír.ové smlouvy 
Trianonské byly repartrcl1l KomISI ceskoslovenskym draham do vlast
.nictví přiděleny z vozového parku býval),ch u~erských státních .. d;ah. 
Těchto vozů - nyní jíž označených značkou »C. S. D.« - pouzlva se 
ve všeobecném provozu a obíhají po všech tratích československých 
drah, podle potřeby i po zahraničních tratích, domovskou dílnou pro 
ně, t. j. dílnou, kd~ se prov.~d,ějí. pro, ně vel:,é .?pra,vy, Jest T!·nav~ na 
Slovensku. Dále ma soud zJIstenym, ze b) tymIZ 10Zlsky opatreny JSou 
některé vozy dráhy košicko-bohumínské, jež označují se vzorem A-53 
shodným s typem 102 M. Á. V., c) dále jsou u 200 vozů eg (Z 1-10.000 
až 110..029 1-10500 - 1.10..529 Kc (N) 7 - 10.000 - 7.10.069, pak 
7-10.50.0 '- 7-10.569), které byly v roce 1920 dodány státní správě 
železniční továrnou v Klstarcsu u Budapeště na základě nabídky ze dne 
6. července 1920, a konečně d) též u vozů 70.U (7-30.645 - 7-30714) 
vystavěných vozovkou v Hlohovci roku 1925 ze součástek, ~teré si ko
šicko-bohumínská dráha opatřila ještě před převratem. Lozlska vzoru 
102 M. Á. V. objednala košicko-bohumínská dráha ještě před převratem. 
Soud má podle těchže důkazů zjištěným, že se u ostatních vozů česko
slovenských státních drah ložísek vzoru 10.2 M. Á. V. nepoužívalo a 
nepoužívá, že ložiska jiného druhu než vzoru 102 M. A. V. nebyla na
hražována ložisky vzoru 102 M. Á. V., dále že si ředitelství státních drah 
v Bratislavě objednalo v roce 1919 930.8 ložisek 10.2 M. A. V. a 60.0 
pánvic pro vozy bývalých státních drah uherských, ostatní pak ředi
tel~tví státních drah rovněž pro vozy bývalých státních drah uherských 
taktéž v roce 1919 úhrnem dalších 5.149 ložisek a 1324 pánvic, že Se 

tento počet od roku 1919 nezvýšil, naopak zásoba jej~ch j~s~ na celá 
desetiletí nevypotřebovaná, ježto po převratu bylo na uzemI Ceskoslo
venské republiky takovýchto vozů M. Á. V. na 40.00.0., z ní ch., většina 
měla ložiska typu 102; během doby se však vozy vyměňovaly a zůstalo 
z nich v tuzemsku jen asi 9.000. kusů; mnoho vozů s nahraženými v tu
zemsku lozisky přešlo do Budapeští a již sem nepřišlo. Pokud jde 
o tvrzené porušení patentu ohledně vozů košicko-bohumínské dráhy, 
pod bl, d) uvedených případů, uznává soud důvodnost námitky !alo~ 

. vané strany nedostatku pasivní legítimace. Neboť košícko-bohumrnska 
dráha byla ministerstvem železníc převzata jen do správy podle §. I 
vládního nařízení ze dne 6. října 1919, čís. 539 sb. z. a n. a vedenlln 
této správy jest pověřeno ředitelství státních drah v Košicích. Správa 
tato vede se na účet vlastníka dráhy odděleně od správy státních drah. 
Stav tento shoduje se také s předpisy zákona ze dne 22. prosince 1920, 

. čís. 690 sb. Ze a n. (§ 2) o převzetí soukromých železnic do správy státu. 
Podle těchto předpisů zůstal tedy podmět práv a závazků košicko
bohuminské dráhy nezměněn a jen tenlo podmět jest z úkonů správce 
oprávněn a zavázán a může b práva a závazky vyplývající z těchto 
úkonů žalovatí a býti žalován. Vzhledem k tomu má· soud zato, že 
československý erár, pokud se týče jeho železniční správa nemůže býti 
žalován ze závazků, jež vyplynuly· ze svěřené jí správy dráhy na účet 
vlastníka. Proto žaloba v tom směru jest bezdůvodná pro nedostatek 

Civi1nl rozhodnuti K. II 
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pasivní legitimace a musila býti z tohoto dli vodu zamítnuta. Co do po
užívání vozů uvedených pod a) a nahražování sporných ložisek nebo 
některých jich součástek nelze spatřovati skutkovou povahu § 95 pat. 
zákona. Neboť objednávka ložísek a pánvic shora zjištěná stala se v roce 
1919, tedy v době, kdy se účínnost žalobcova patentu na tuzemsko ne
vztahovala. Kromě tobo mírovou smlouvou Trianonskou a protokolem 
a deklarací ze dne 4. června í 920 vyhlášenou pod čís. 102/22 sb: z. 
a n. jest stanoveno v čl. 191, že »státy, kterým případlo území bývalého 
mocnářství rakousko-uherského nebo které vznikly rozkouskováním to
hoto mocnářství) získávají všechny statky a majetek vlády maďarské, 
bývalé i nynějši, pokud leží na jejich vlastním územÍ«. Ve příčině vo
zídel ustanovuje hlava lIl. téže smlouvy mezi jiným v čl. 301, že »s vý
hradou zvláštních ustanovení vztahujicích se na postoupení přístav!"" 
vodních cest a železnic, ležících na územích postoupených podle této 
smlouvy a s výhradou ustanovení fínančních, týkajících se koncesionářů 
a placeni platů odpočinkových personálu, provede se postoupení želez
nic za těchto podmínek: 1. Stavby a výstroj všech železnic odevzdají 
se zúplna a v dobrém stavu. 2. Bude-li některé z mocností spojených 
a sdružených Maďarskem postoupena v celku některá siť železniční, 

která má svá vlastni vozidla, budou tato vozidla odevzdána v plném 
počtu podle posledního inventáře před 3. listopadem 1918 a v normál
ním stavu udržovaCÍm. 3. Pro trati, které nemají vlastních vozidel, pro
vedou· rozdělení vozidel ... zvláštní komise, jež určí lokomotivy, vozy 
osobní a nákladní, l<teré jest v jednotlivých připadech postoupiti, sta
noví podmínky jich převzetí a op-a tří zatímně, čeho třeba k zajištění 
jich oprav v dílnách maďarských. 4. Zásoby, výstroj a nástroje budou 
odevzdány za týchž podmínek jako vozidla.« Z těchto předpisů jasně 
vysvítá, že Česlwslovenská republika nabyla vozů bývalých státních 
drah uherských, pokud ji byly repartiční komisí přiděleny, do vlastnictvi, 
tedy i oněch vozů opatřených ložisky typu 102 M. Á. V. i s těmito lo
žisky jakožto výstrojí vozů a že nesprávné jest stanovisko žalobcovo, 
že mírová smlouva vztahuje se jen na trati M. Á V. s výstrojí, t. j. s bu
dovami nádražními, mosty a pod., avšak bez vozového parku. Podle 
vyjádření ze dne 2. října 19! 3 má soud zjištěným, že žalobce jako za
městnanec uherských státních drah udělil této své zaměstnavatelce bez
podmínečné oprávnění, by zařizení jeho patentu ohledně ložisek po 
celon dobu trvání patentu k účelům provozovacim na všech drahách 
jí spravovaných neb j" příště převzatých drah mohla vyráběti nebo dáti 
vyráběti ve svých i v cizích dílnách, by ho mohla používati, nutné 
doplňky a opravy prováděti a dáti je prováděti, a že žalobce se vzdal 
proti ní jakékoli nároky z toho uplatňovati. Nemůže býti sporu o tom, 
že tato bezplatná licence udělená uherským státním drahám žalobcem 
tvořila pro ně zvláštní majetková práva a jest při tom nerozhodný motiv, 
proč žalobce licenci tu udělil. Podle citovaného článku 191 mírové 
smlouvy přechází i toto majetkové právo bývalým uherským státnim 
drahám náležející ohledně bezplatné licence i na Československou re
publiku pokud jde o převzaté a přic/ělené vozy M. Á. V., opatřené ložisky 

/ 
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. .·"d is' zákona ze dne 12. srpna 1921, 
'102 Tomu take odpOVldaJ' pre P) d .uJ·e stanovisko toto nijak 

typU .. . § 1 čís 1 a § 2 a neo pal ·1 
čís. 354 sb. z. ,a n. - b' zák) neboť žalovaná strana vS,tOUPl a 
,iobrým mravum (§ 879 ~ c. . .. ~h elrah ohleelně těchto vozu s ce~ 
v majetková práv~ uher,skyc~ st~~~to jich vlastnice v základě mír,ove 
lou jejich vyzbrojl. a n,astroJI Ja, i se všech nároků z toho prah pred: 
snIi~uvy Trianonske a zalo~ce~zukao době převodu a přiděleni vozu 

. t· také nemel naro u v - ,.. Dů 
chůdkynl a 1111 "I anou stranu a nema ani nym. -

I ,. sk)' typu 102 na za ov , t '·pad" 
M. A. V. S OZl , 'e žalovaná strana ani v tom o pn .' 
I 'dkem toho ma soud za to, z . , lb· t·-e vozů pod a) ve svem s e 'h: protJ za o Cl Hn, z v, k 

neporušila patel;t!1l ,o prava 1919 ložiska nebo jich souca?t y 
provozu použi~a a ze obJ:d~alac: ;fi opravách. Zbývá konečně přIp'ad 

ro vozy M. A. V. a p~uzlva jl, s ložisk t pu 102. V tom smeru 
p d c) uvedený ohledne 200 vozu Cg , I Yi/ že továrna v Kistarczl 
po, d zJ·ištěným ze správy nll!1lsterstva ze e~n,' ., ce 1920 do-
ma sou t 't' , lezniční sprave 6. cerven 
u Budapešti nabídla s a ni ze ., aí lož'ska tvpu 102, v roce 
dávku těchto vozů a take t~to vozy, J,ez k~ri v z~vodě" svém zhotovila 
1920 dodala. Vyrabitelkou techto vo~u; , ., h byla továrna mad'arská 
a použila ložisek žalob,:'. patentem ,c lane':1š~l; cizích práv patentních, . 
a bylo její věcí, by pn :~.otove!1l n~for§ 95 a) pat. zák.). Při tom 
a nikoliv objednatele a pntembce dzb? k (a dodávky tedy v rOce 1920, 

.0 "T' v dobe o Je nav y , . ·b· o 

dlužno tez uvaZl I, ze, '" 62152 v tuzemsku platnosll, ny :z 
neměl dosud uhersky pat:,nt CIS. ,.. 530 dne 25 dubna 1921. V uva
stalO se tak teprve patentu! ~,st!l1~~~'Si ~oud že se· na žalované straně 
žení všech těchto okolnosll nes e a, I' § 95 patentového zákona, 
stalo porušení žalobcova pate~tu vbe slmyse~t proti žalované bezdůvod-

, I' e žaloba v celem o sa 111 J D o d y. 
pročez uzna, z. d dený rozsudek potvrdil. U} o , . 
noU. O d vol a c I s o u n~pa, ni namítá odvolatelka, že se za-
Vytýkajíc nesprávné ,posou~e~1 te~a~at;,ě toliko ve prospěch uherského 
lobce vzdal-patentoveho pl av , ... p - ch československého statu 
státu, nemaj, v úmyslu tak UC~ltl ~~ ~ro;it~ntového práva žalobcova, 
a používá-li tedy tento stat ezp d

t 
ne, 'alobce nemá za to náhrady. 

, 't d bry' m mravům pro o, ze z lb' 
příčí se pry o o . ' k t' b neboť vzdáním se ža o covym 
Ani toho ani onoho nebylo vsa ,re ~'t';u t bezplatné užíváni vy
založené majetkové. rravo uherske~~s~n~ck'· n; ~' voz~m st. uh. drah čsl. 
nálezu (lícenc,e), preslo .s p,:a(;;lm ':' ch a obatřených ložisky typu 102 
státu repar~lcm komIsI k pr~_,l~ ~~Šn~m veřejnoprávním, mírovoU smlou
M .. Á. V. na ceskoslovens'y s a u

103 
a 191 a zákonem ze dne 12. srpna 

vou trianonskou pOdle ]ejlch ~§ . t tků a majetku připadlých podle 
1921, čís. 354 sb: z. a. n. o pre~~etIl s \ 2 tohoto zákona). Na základě 
mirových smluv csl. statu (§ i ,CI\ t enský stát nostrifikovaného pa
tohoto právniho důvodu naby ces os,?v r atentových ložisek na Slo
!entu žalobcova, a jest oprávněn pouzl~a ~t~ntovaná ložiska a jich sou: 
vensku, objednaval! na S~o~e,nstu nO:t~!ti a jich používati. Podle § 9~ 
částky a sám patentovana OZIS a se 1897 ,. 30 ř. zák. dopouští se 

'k e dne II ledna , CIS. 'h pism. a) pat. za . z ... ··tele atentu předmět chráně ne o 
porušení patentu, kdo bez SVO~~~I ~aJl bch!du uvádí prodává nebo ho 
vynálezu po živnostensku Vyla 1, o o ) ll'" 
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používá. Neporušil, tedy patent žalobcelv československý st· t . k 
o?J~dn,atel, nýbrž ~?tyčná mad'arská továrna jako výrobce. PO~le J~y~ 
Jaq;elll, ze one 2, r!Jna 1913 svolil žalobce, by král, státní uh. dráh 
za:lzen,1 Jeho patentu po c~lou dobu jeho trvání k účelům provozovací~ 
veskerych Jimi spravovanych nebo příště do správy převzatých d h 
vš;ho stupně bezplatně používaly způsobem tam podrobně uveden;~ 
Dusle~kem tohoto, oprávnění, které přešlo na státní dráhy českoslo~ 
vens~e, nem p~l'u~~n pa~ent ~alobcův tím, že vozy s ložisky typu 102 
M; A. V" problhajl zemenll CsL republiky mimo Slovensko a že čsl 
stat,nl drahy nahr,a~ovaly ložiska op,?třebená ložisky novými. Tím j~ 
ta~e vyvracena vytKa odvolatelova, ze první soud nedbal jeho rakou
~keho pa~entuc neboť předme! obou patentů, uherského i rakouského 
Je toto,:ny , a zalobcov~ licence neobmezila používání práva vynález~ 
n~ ,trak uherské. Ponevadž tato neobmezená a nepodmíněná licenco 

pn;sla, J~k uvedeno, ,na č~L stát, je tento oprávněn používati tohot~ 
sveho prava I I;a tratJ~h ~Istonckých zemí a nemůže mu v tom brániti 
patent rakousky, Spravne posoudil první soud po stránce právní Vě' 
I p~tud, p,~~,u~ neu:;nal pasivní legitimaci žalovaného eráru k této ža~ 
lob~ ve pncme vozu, kO~lcko-~ohumí~ské dráhy, ježto podmětem práv 
I, ~avazku J~st vlastmk teto drahy a lllkoli pouhý její Správce, který na 
ucet vlastnlka vede spravu (§ 2 vl, nař. ze dne 6, října 1919 -- 539 
~?, z. a ,n.); St,ačí tu poukázati na předpis § 8 pat. zák, jehoŽ ~~'§ 95 
CI,S, I, t,e~?z ::ak, vtslovně dovolává, neboť jen o vlastníku dráhy lze 
duvodne nClc :epo Zlvnostensku »užívá" patentu po rOZUmu § 8 pat. zák. 

Ne J v y s S I S o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Vzhledem k celkovému obsahu dovolání J'est účelno z b' t' . , " , a yva 1 se nej ~ 
prve pravmm pOsouzemm věci, poněvadž z této úvahy vysvitne bez-
P?,dstat~ost, 1 .ostatních dovolacích důvodů. Dovolatel napadá přede
vSlm pra,vm n~~o: ?dvobcího soudu, že žalovaný erár nabyl práva na 
bezplatne pOUzlvam vynalezu žalobcova úkonem veřejnoprávním, mí
rov?u smlouvou tnanol1skou (čl, 191 a 301 (nikoli čl. 103) této smlouvy) 
a za~o?em ~e d~e 12. srpna 1921, čís, 354 sb. z, a n, (§ 1 čís. 1 a § 2), 
tvrde: z: pry mlrove smlouvy zavazují pouze státy smlouvu podepsavší 
m,kol~ vsak Je~no!llvce. Aby ustanovení mezinárodní smlouvy bylo zá~ 
v~zne v!lltros!at~e, jes~ prý třeba, by se smlouva stala součástí plat
neh~ prava statmho, c?~ se ohledně trianonské smlouvy, zejména čl. 301 
a 19,1 nest~lo. ~akon c!~; 354;'1921 Jedná prý jen o statcích a majetku, 
kter,e n~ uzeml nekdeJslho mocnářství rakousko-uherského jež patří 
ny~1 k C~skoslov:nské rep~blice, náležely dne 28. října 1918 bývalému 
kralovstvl uh,erskemu~,Ponevadž ve sporu jde o patentní právo žalob
covo zaps~ne ~ reJstnku 'patentního úřadu v Budapešti, kde jest také 
pO,zn~menano: ze Jest ud<;lena bez~latně ,licence královským uherským 
statmm 9,raham, nelz,e p~y tvrdlÍl, ze se Jedná o majetek, který náležel 
dne 28. nJna 1918 byvalemu království uherskému na území, které nyní 
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tří československé republice. Než z obsahu čL 191 a 301 mírové 
f~louvy trianonské plyne zřejmě, že československá rl;publika nab~l~ 
~ejen vozidel bývalých státní~h dra~ uherskýc,h, pokud JI byla repartlCl1l 
komisí přidělena, tedy I vozu opatrenych lozlsky typu 102 M, A. V., 
nýbrž i bezplatné lice~,ce ,udělené žal?,bcem uhers~ým stMní~ drahám 
dle obsahu jeho prohlasem ze dne 2. nJna 1913. Pn nabyh teto licence 
československou republikou nejde o poměr československého státu k ža
lobci nýbrž o nabytí majetkového práva, náležejícího státu maďarskému 
(žel~zniční správě), tedy o poměr mezi těmito dvěma státy, založený 
mírovou smlouvou. A také v toto právo uvázala se československá re
publika zákon",m ze dne 12. srpna 1921, čís. 3,54 sb. z, ~ n, :- byvši 
k tomu zmocnena muovou smlouvou, - nebol I toto pravo Jest sOUc 
částí majetku, jenž v území někdejšího mocnářství rakousko-uherského, 
jež patří nyní k Československé republice, dne 28, října 1918 náležel 
bývalému království Uherskému. Zápis patentního práva žalobcova, po
kud se týče poznámka bezplatné licence, udělené žalobcem královským 
uherským státním drahám v rejstříku patentového úřadu v Budapešti, 
nemá významu, který mu přikládá dovolateL Originární nabytí práva 
patentního není podmíněno zápisem do patentního rejstříku. Je-li dán 
materielní právní důvod k zápisu, udělení patentu, Jest tun patentmho 
práva nabyto i když snad k zápisu do rejstříku, na pL nedopatřením, 
nedošlo (srv, Munk, Oas osterreichische Patentgesetz sÍL 113), To 
plyne ze souvislosti §§ 23 a 18 rakouského patentního zákona ze dne 
1 L ledna 1897, čís. 30 ř. zák. (zák. ze dne 27, května 1919, Č, 305 sb, 
z, a n,) i z § 41 uh. pal. zák. čl. XXXVII z L 1895. Tím spíše to platí 
pro nabytí licence (srv. § 23 druhý odstavec rak. pat. zák., Munk, 
stL 115). Nelze tudíž ze zápisu patentního práva nebo z poznámky 
udělení licence v patentním rejstříku dovozovati, že 0.110 právo jest 
zmístněno jen tam, kde se vede rejstřík, Dovolatel uvádí dále, že za
mýšlel (§ 91.4 obč, zák.) uděliti bezplatnou licenci jen bývalým králov
ským uherským drahám, poněvadž byl jejich zaměstnancem a mohl dů
vodně očekávati pro sebe výhody (na př, rychlejší post'Jp) a že nebylo 
'Při ujednání z roku 1913 úmyslem stran, by tato bezplatná licence byb 
někdy používána někým jiným, takže stav (ujednání), který nyní nastal, 
kde žalobce jest připraven o veškeré užitky svého vynálezu, kdežto ža
lovaný erár používá všech jeho výhod, aniž by poskytl sebemenšího 
protiplnění, odporuje dobrým mravům a že by ujednání takové, kdyby 
ho vůbec bylo, bylo neplatné (§ 879 obč, zák,) a konečně, že by mohlo 
jíti jen o darování, které by však bylo rovněž neplatným, poněvadž 
hebyla zachována forma notářského spisu, žalovaný erár nemá prý tedy 
žád.ného právního důvodu k bezplatnému používání žalobcova vyná
lezu, Tyto úvahy jsou zcela bezvýznamné, jakmile žalovaný erár, a to, 
jak bylo již rozvedeno, právem odvozuj e svůj nárok k využití patentu 
z mírové smlouvy trianonské ve spojení se zákonem čís, 354/1921 a 
jimi založeného poměru mezi ním a státem maďarským a nikoli z urči
tých soukromoprávních vztahů k žalobci. Nelze však přisvědčiti ani 
právnímu názoru žalobcovu, že by žalovaný ,erár mohl v nejpříznivějšínl 
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případč nab)rti zmInenym již způsobem licence jen k využití bývalého 
uherského patentu žalobcova, který byl později nostrilikován pro Slo
vensko, nikoli však také bezplatné licence k využití patentu rakouského, 
nostrilikovaného pro země historické, takže, obíhají-Ii vozidla s paten
tovanými ložisky po všech trati ch československých státních drah, tedy 
také v historických zemích, Jest to nepochybně zásah v práva žalobcova, 
chráněná bývalým patentem rakouským, nostrilikovaným pro země hi
stori.cké. Tohoto práva nemohl prý žalovaný nabýti ani vlastnictvím 
k vozům, neboť právo patentní nevázne na věci, nýbrž působí pro určité 
územÍ. Leč rozeznávání mezi patentem rakouským a uherským v tomto 
případě netřeba. Pro rozsah použití patentu (licence), jest rozhodnou 
~mlouva, zde prohlášení žalobcovo ze dne 2. října 1913; maďarskými 
drahami přijaté a v patentním rejstříku poznamenané, podle něhož ža
lobce udělil královským státním uherským drahám bez jakéhokoliv ná
roku se své strany, jehož se nad to výslovně zřekl, svolení, by po celou 
dobu trvání patentu přihlášeného u královského maďarského patentního 
úřadu pod názvem »Ložisko pro železniční vozidla«, zařízení toho po
užívaly k účelům provozním veškerých jimi spravovaných neb příšt,~ 
do správy převzatých drah všeho stupně, by mohly vyráběti neb dáti 
vyráběti také zařízení jak ve vlastních, tak i v cizich dílnách a k zaří
zení tomu případné nutné doplňky a opravy prováděti nebo dáti pro
vésti. Z tohoto prohlášení plyne zřejmě, že žalobce vyhradil uherským 
státním drahám bezplatné použiti svého patentu v míře nejrozsáhlejší 
bez obmezení, zejména i pro budoucnost co do drah, které by snad 
příště přišly do správy uherských státních drah, takže se licence měla 
vztahovati ke všem tratím provozovaným uherskými státními drahami, 
aniž by tomu vadila jakákoliv překážka. Jest tedy československý stát, 
na nějž tato neobmezená a nepodmíněná licence přešla, oprávněn- nejen 
používati vozů, jichž nabyl mírovou smlouvou od maďarského státu 
akteré jsou opatřeny chráněnými ložisky, na všech svých tratích, aniž 
by mu v tom bránil patent rakouský, nýbrž i nahražovati opotřebovaná 
ložiska těchto vozů 10ž.isky novými téhož typu a dáti ložiska tato neb 
jejich součástky vyrobiti kdykoliv a kdekoliv ve vlastnich nebo cizích 
dUnách. Pokud jde o 200 vozů, objednaných v továrně v Kistarczi 
u Budapešti, na základě nabídky této továrny, bylo věcí továrny, by se 
jako vyrabitelka (§ 95 a) pat. zák. a § 49 uh. pat. zák.) se žalobcem 
vypořádala. žalobce uvedl sice v prvé stolici, že se tak nestalo, ale 
netvrdil, že by byl žalovaný erár věděl, že licenční poplatek nebyl to
várnou zaplacen, z čehož by po přjpadě mohlo býti teprve dovozováno, 
že při porušení patentu žalobcova továrnou vědomě spolupůsobil, aneb 
~e p~otiprávně používal vozů opatřených patentovanými ložisky, věda, 
ze vyrobcem nebyl poplatek zapraven, zvláště, když v době dodávky 
VOZl! nebyl uherský patent ještě nostrifikován a neměl tudíž v tuzemsku 
platnosti (§ 95 b) pat. zák.). 

Pokud jele konečně o košicko-bohuminskou dráhu, uznaly nižší soudy 
právem, že žalovaný erár není pasivně legitimován ke sporu, poněvadž 
jím byla tato dráha podle § I vlád. nař.ze dne 6. října 1919, čís. 539 
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sb. z. a 11. převzata toliko do správy, která se vede ol~dě~e~lě .o~ spr~vy 
~ t'tních drah na úč'et viaslniků \§ 2 tohoto nař.), o neml Jedl11e 1110zno 
~'~i že »užÍvá patentu po živnosterlsku« správněji »v provozu« V2 

nc y, slu § 8 pat. zák. a za toto užívání zodpovidá. Srovnání funkce správce 
srn , ' . k' b -'I'h' b t' de Jd o 
dráhy s funkcí representantu yr~vl11c e os,? y nepr,l e aj ne o v z, ~ 

'vz J'en o představitele pravmho podmetu, ktery samostatne Jednat! 
prd ~ .. d 'h d I . může kdežto tam zůstává právním podmětem vlastnit< ra y na roz I. 

~~ pouhého správce. Odvolací soud posoudil tedy věc v podstatě správně 
po právní stránce. 

čís. 7749, 

Obecní zaměstnanci. "' 
Byl-Ii disciplinární nález, jímž byl obecnl znzenec propusten ze 

služeb obce, zrušen nadřízenym sprá~ním ú~a~et~ ~ novy "~ale.z ne?yl 
dosud vydán, nemůže soud zasahovati do dlsclplmarního nzelll sprav-
nich úřadů dosud neukoněeného. , , 

K obm~zení služebních platů suspendovaného zřízence se vyhledava, 
by bylo vysloveno usnesením disciplinární komise. 

(Rozh. ze dne 3. února 1928, Rv I 532/;27.) 

,žalobce byl obecním strážníkem žalované obce. Rozhodnutí obec~ 
ního zastupitelstva ze dne 2. září 1922, jímž byl žalobce_ po prov,ed~l:l 
disciplinárního řízení ze služeb obecních propuštěn, bylo k zaJobcove shz,
ností usnesením zemského správního výboru ze dn; 18. hstopadu, 1972 
pro vadnost řízení zrušeno a věc vrácena d!S~lplm~rl11 k?D1IS1 prve ~t}
lice k doplnění disciplinárniho řízení a podam noveho navrhu, obec111~1ll 
zastupitelstvu. K opětné stížnosti žalobcově do rozho~nuh obec11lhu 
zastupitelstva ze dne 27. ledna 1923, jimž žalobce k navrhu dlSClpl~~ 
nární komis'e byl propuštěn ze služeb obec111ch, bylo.:, toto rozhodnu.l 
usnesením zemského správního výboru ze dne ll. zan : 9?4, pr_o pod-

. statné vady disciplinárního řízení zrušeno a po upoz?rne11l, _ze ~alobce 
nebyl dosud platně suspendován ve smyslu § 144. a r;asl. ,sluz;b11l prag
matiky pro státní zaměstnanc; a ž; ~á nárok ~a sluzebm P?zltky v ~e~ 
ztenčené míře, uložila okresm spravm komIse zalovane ~?Cl, by dluzn~ 
požitky byly do 14 dnů žalobci nezkráceně vyplaceny. Sl1znost z,~lovane 
obce proti rozhodnutí zemského správního výb?ru ze dne 1::. zan 1~24 
ve věci disciplinárního řízení žalobcova byla ~~lez:~l n;JVyss,lho spr~v

. ního soudu z'e dne 17. prosince 1925 bez dalsmo nzem odmltnuta: Za-
lobě strážníka proti obci o zaplacení dlužných pOŽItků bylo oh,:, m, a 
niž š í m i s o u d y vyhověno, o d vol a ci m, s_ou d e ,m z techw 
c) ů vod ů: V tomto sponl domáhá se zalobce ~a zalovan,e ObCl ~~p,la
cení služebních požitků, jež mu jako defl11lhv11ll11;! obecn!mu strazmku 
příslušejí za dobu od 1. července 1922 d~ 1. .br:~na 1925. Jde ted~ 
o spor obecního zřízence proti ?bCi o, sluzebn; pnJmy. SP?ry takove 
rozhodují se podle § 24 zákona ClS. 16/1920 poradel11 soudmm. Je tedy 
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v),tka odvolatelova, že je pořad práva vyloučen a že řízení ie zmatečné 
zřejmě nedůvodna. Závažným pro tento spor jest jen, že rozhodnutí 
?becního zast~pitelstva .žalované ~o~ce ze dne 27. ledna 1923, jimž byl 
zal~bce ze ,sluz~!, obecnIch propusten, bylo zemským správním výborem 
zruseno a ze stIznost proh tomuto rozhodr.utí byla odmítnuta takže dis
cipl!nárn~ nález není po právu. Soudu nepřísiuši přezkoumá;ati důvody 
zrusovaclho usnesení zemského správního výboru, aniž jest soud po:" 
volán k tomu, by' po stránce vecné přezkoumával, zda se žalobce do
pustil poklesků, odůvodňujících jeho propuštěni jako trest disciplinární. 
Nále.z dIsciplinární je výkonem veřejnoprávní moci obce a o jeho správ
nostI po stránce hmotného práva rozhodují nadřízené orgány samo
správné uvedené v § 8 vlád. nařízení ze dne 14. srpna 1920, čís. 483 
sb. ,z. a n. Řádný., soud m,ůže přezkoumávatí disciplínární nález jen v tom 
sme~u" z~~ k nemu doslo podle platných předpisů formálně správně 
(judlkatcls. 191). I to však předpokládá, že nález alespoň formálně 
ještě trvá a že je v cestě uplatúovanému nároku zřízencovu. Předpo
kladu toho tu není, neboť disciplínární nález byl povolaným k tomu 
zemskym správním výborem zrušen, třebas pro vady formální. Z toho' 
plyne, že pr~ní souá, nebyl a~i oprávnén zabýva~i se tvrzenými poklesky 
zalobcovyml, am prezkoumavatI spravnost zrusovacího usnesení zem
ského správního výboru, ať již po stránce formální nebo věcné a nelze 
ttl~íž ,v to.m, že se tak ;lestal0, v~hle?ávati ani nesprávné p'osouzení 
pravl1l, am vadnost a neuplnost nzel1l, Soud odvolací neshledává proto 
potřebným doplňovati řízení ve směru odvolatelkou navrhovaném, Ne
odůvodněnou je i výtka, že žaloba měla býti zamítnuta alespoň ohledně 
33% zažalovaného peníze, protože prý žalobci jako suspendovanému 
zřízenci nepřináleží alespoň třetina dosavadních služebních požitků. jiŽ 
první S,OU? pou~ázal správně ~ tomu, že předpis § 146 služ. pragmatiky 
pro statm zamestnance, lehaz je tu obdobně Užíti (§ 2 vlád. nař. čis, 

4~,3/'1920), vyžaduje, by obmezení služebních platů suspendovanéhD 
znzence bylo vysloveno usnesením disciplinární komise, což však ne
bylo prokázáno. Poněvadž stížnost proti disciplinárnímu nálezu má úči
nek odkládací (§ 132 služ. pragmatiky) a služební požitky žalobcovv 
P?, dO,bu, suspe.nse, způsobem v úko,ně předepsaným nebyly obmezený, 
pnsluSI zalobcl narok na nezkracene placení služného. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody; 

Odvolací soud dolíčil správne z ustanovení § 24 zákona ze dne 
17. prosince 1919, čís. 16 sb; z. a n. z roku 1920, že spor žalobce jako 
trvale ustanoveného qbecního zřízence se žalovanou obci o sl~žební 
příjmy patří na pořad práva a dovolání mylně zaměňuje tuto otázku 
s otázkou, byl-Ii žalobce důvodně propuštěn ze služeb žalované obce 
pro služební poklesky disciplinární, kterou jest řešiti a rozhodnouti 
úřadům správním v mezích jejich působnosti a soud jest vázán disci
plinárním nálezem správních úřadů po stránce věcné a může zkoumati 

/ 
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.Ia stal se nález formálně správně podle daných předpisů (srv. 
j en, Zl . 'k . . I' , "I d" e s. čís. 1189 a jud. 191). Byl-II vsa dlsclp InarnI na ez na nz -
sb, n, " .. d' "I d sud 
n 'mi správními úřady zrusen, Jako v t?mtQ ~n~a .e ,a ~ovYv,~a e,z o" 
Y
b 

I vydán nemůže soud 2.asahovatl do dlsclplInar!1lho nzel1l sprm-
ne Y , II d 1--' ,I" est nich úřadů, dosud neukončeného. Dovolate <a O,~cuJe m7 n~, Z~.1 

tomto případě soudu přezkoumávatI, zda, dozorclml Spr~V?I~ll, urady 
v , y' nález disciplinární komise žalovane obce o propustem zalobce 
zrUsen 'h' t' k 
ze služby stal se právem, či neprávem, neboť dO,ma .a, se . lm ~e s u-
t čnosti rozhodnuti o věcné správnosti nálezu, ktereho JIZ am nem ,a ted;: 
e ,'I'pustného zásahu do správního řízení (§ 96 prvý odstavec ustavlli 

nepr ' , 't' 'I . 
" tiny). Rovněž nepřísluší dovolacímu soudu prezkoumava I na ez nej~ 
~;ššíhO správního soudu ze dne 17. prosince 1925, čís. 9402/25 .. ~ez 

ni druhého důvodu zmatečnosti (§ 477 čís. 9 c. r. s.) tu nem, jezto 
~ohl by se týkati toliko výroku rozsudku odvolacího soudu, který však 
'est logicky bezvadný a jasný a nikterak s~ neodporUje. Nelze take, v na
j adeném rozsudku poznati rozporu oe spIsy v podstatne leho čash ve 
; k u t k o v é m pře d p o k I a cl u, kterýžto dovolací důvod (§ 50~ 
čís. 3 c. ř. s.) dovolání ani zřetel~ě neprovádL D?volate,lka, neprovadl 
však po zákonu ani dovolacího duvodu nespravneho prav,mh? posou
zení věci (§ 503 čís. 4 c. ř, s.), pokud nebudUje dov.olacl v~vody, na 
skutkovém podkladu ve sporu zjištěném, ~ý?rž, na,hb~volne~n, pred~ 
pokladu, že postup žalované obce v dlsclplmarl1lm nz~m prah zal obcl 
byl správný a bezvadný. Právní ,otázku, ž~ suspens.e zal5',bcova mohla 
býti platně u~~esen~ Jen dlscl~lmarm kO,mlsl" pos~udll~ mzsl soudy bez
vadně a stacI odkazah k JejIch rozsuokovym duvodum. 

čís. 7750. 

Je-li směnka v majetku remitenta, je vykázána jeho legitimáce již 
měním směnky a tbu, že má směnku u sebe., " , • 

Směnečný dluh jest zpravidla dluhem, odbě~l1~m. Prod~enl s~en~c
něho dlužníka nastává teprve presentacl v mIste placenI. J~-I~ vsa~ 
směnka domicilována u směnečného věřitele, který ji má v drzbe, nem 

. věřitel povinen odebrati se v mlstě platebním ku směnečnému dluž?íku 
k vůli presentaci, nýbrž dlužník (přijem~e), j:~~ povi~en postara.!,.1 ~e 
o to, by domiciliát měl úhradu. E"eobstara-1I pr~]emc~ ,~hradrt, ,staet,.ze 
věřitel v době splatnosti měl smenku pohotove jako ]e]1 vlastnlk a oce: 
kával úhradu od dlužníka (příjemce) bez výsledku. PreSletltace odpadá 
a dlužník se ocitá v prodlení, když opomene uhraditi včas domiciliátu 
a, zároveň věřiteli směnkl1. 

, (Rozh. ze dne 3. února 1928, Rv I 2154/27.) 

Směnečný platebni pTíkaz na 20.000 Kč se 6% úroky od .1. listo
padu 1926 (den splatnosti směnky) ponechal pro C e s n ~ s o u d 
p r v é s t o I i c e k námitkám žalovaných v platno~h se 60/0 uroky o.d 
2. září 1927 (v den doručení žaloby). O d vol a c I s o u d nevyhovel 

'I' 1,\ 
II 
'I' II 
\1 
'I 

i 
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odvolání žalovaných, vyhověl však od I" ~ nečný platební příkaz v platnosti i c~Od~'llú:~I~bcovu a ponechal-
V tom~~ sn;ěru uvedl v d Ů vod ech: Pokud ~u od,7. hstopadu 1926. 
~eho pnslusenstvÍ, nesrovnává se soud ,~e tyce zamltnuŤl UIL'"O,_' 
ze prodlení dlužníků nastalo teprve do~~~~I~CI ~ ,~a~orem prvého soudu 
byla k placení presentována Jde o s ' k n~n za o y, ana směnka ne~ 
S-skou na řád její vlastní' a men u, terá byla vydána záložnou 
tudíž třeba ani protestu ani pr~se~~~~!el~ byla Idomicilována. Nebylo 
stopadu 1926, byl žalovan' m znám a' b nen; sp atn?sh byl den 6. Ii- .. 
mají platiti v záloz'lle' l'l'nYI ' 'I ylo zalovanym též známo že . ze za ovam op 1" ) 
platební povinnost ze směnky v den spl"t ~menť I v den splatnosti 
dlení .a jest proto žalobkyně podle !l '(334no~l! sI' mÍl, o~th ,se v pro
dovah urok již ode dne s latn'osti ',_ o c; ~ak. opravnena, poža, 
směn. ř., poněvadž žalov~ní byli . N~ tO,m 'i1e1:n:nI 

mc ustanovení čl. 39 
vydání směnky. pOVIl1111 p atlh v záložně, ovšem proti 

N e j vy Š š í s o u cl n:,vyhověl dovoláni. 

D ů vod y: 

. Dovolatelé vytýkají nesprávné právní posouzeni (§ 503 ., , 
Jednak proto, že podpis vycíaHk' (S k' '1' . CIS. 4 c. r. s.) 
rejstříkovému a směnka prý ;e/ h -s e ~a oz.ny) .neodpovídá zápisu 
Předpokládá-Ii odvolací soud ž: žovuJe pre~'plsu cl..4 čís. 5 sm, i, 
ve firmě scházelo křestní jméno ná~~~:~'1 p;ljaj Ir dsmenku přes to, že 
spisům D I'" a pree se v odporuje to prý 

Že odv~la:í s~oi~~sP~~~~~llp~~~!b~,~S~~I::~~ ~h~~e~á:ěa{í' do~olat~lé v, tom, 
dne splatností směnky do podání žalob' " 6%;llCh ~roku ode 
nebyla předložena k placení Ale 'tkY' d

Ples 
to, ze smenka zalovaným 

, 'I .. . vy y ,ovolatelovy neJ'sou d t t 
neny. Za ovam vzah zpět nejen I' 'tk .. opo s a-
mitku nedostatečnosti occlp'su z';lm~ u nekPravostJ pOdpISU, nýbrž i ná· 

'I' 1" d ozny P o vydatelky t ,k' 
neme obnati neplatností směnk . ' a ze se soud 
nýbrž měl rozhodnouti jenom o y PI~ nedostat~k l?odpisu vydatelky, 
žalující záložny k žalobě Tut ~~ml dC,e ne~o,stavaJIclho se oprávi1ění 
jsou Jan H. a Nartert B: a n~ko~i ~v~ .~o,vah z~lovaní tim, že vydateli 
ložny neodpovídá rejstříkovému ,za UJICh ~~Iozna, protože podpis zá
ještě jen námitkou nedostatku pre::~::~~ "f,et,byl? s,e I soudu zabývati 
námitku nedostatečnosti od is ~.' .:. ~ :rn, ze za ovaní vzali zpět 
nedostatku jejího oprávnfní k ž~I~~~a~tu s za:ozny, ulon!i1i hro! námitce 
a Norbert B, podepsali směnku pod raz'~k,men~y lest zreJmo, ze Jan H. 
lobě směnečné jest oprávněn J' akožto II te~k zal~ZllY_ ' tedy za nL K ža-

, 'h "I ' ., v as nI smenky podle c'l 36 ' 
necne o rae u JeJI majitel nepřetržitou řadou b 'o • , • sme-
jetku remltentově, je vykázána jeho le 'I' ru ?PlS~. Je~h .smenka v ma
tím, že směnku má ve vlastnictvl žal ~.l ~l~~t:e )ll Z~enIl~. směnky, a 
směnka jest vystavena na 'e'l' " ,- UJICl zalozna predlozda směnku, 

. JJ rael a proto Je k žalobě o " , 
se anI vadnosl podpisů jejích zástLi ců n' pr~vnena, kdy z 
nerozhodno, zda odvolaci soucl Pře~Dokl:d ~m:nce nep?plr,a: \roto jest 
byla tato vydatelkou již podepsána' -";. ze v do?e prljetJ směnky a nema- I tento predpoklad ve spi-
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seell opory. Rovněž není opodstatněna námitka, že žalobkyně žádá ne
právem úrok od splatnosti sménky proto, že smcnku tehdy nepresen
toval

a
. podle čL 44 sm. ř. neni ovšem k zachování směnečného nároku 

proti příjemci potřebí ani presentace ani protestu. Tím však není ře
čeno, že prodlení příjemcovo a v dLlsledku toho placerií 6%ního smě
nečného úroku nastává vždy i bez presentace. Směnečný dluh jest zpra
vidla dluhem odběrným a prodlení dlužníka směnečného nastává teprve 
presentací v místě placení. Je-li však směnka domicilována II směneč
ného věřitele, který ji také má v držbě jako ve sporném případě u re
mitentky, neni takový věřitel povinen odebrati se v ll1ístě platebním ke 
směnečnému dlužníku za účelem presentace, nýbrž dlužník (akceptant) 
je povinen postarati _ se o to, by domiciliát měl úhradu. Když příjemce 
úhrady neobstará, stačí, že věřitel v době splatnosti měl sll1ěnku po
hotově v držbě, jsa jejím vlastníkem a očekával úhradu od dlužníka 
(příjemce) bez výsledku. Presentace odpadá. Dlužník (příjemce) se 
ocitá v prodlení, když opomene uhraditi včas domiciliátu a zároveň vě
řileli směnku. Požadovati v takovém případě formálně presentaci a pří
padný důkaz na příklad protestem, bylo by čirým a bezvýznamným 101'
malismem. Ostatně bylo v žalobě tvrzeno, že strana žalující byla v čase 
splatnosti i protestu držitelkou směnky a žalovaná strana v zákonné 
třídenní lhůtě nenamítala, že byl domicil připojen teprve dodatečně po 
přijetí směnky, Proto odvolací soud právem přiznal žalobkyni úrok 
z prodlení ode dne splatnosti směnky, třebaže formálně neprovedla pre-

sentaci u sebe. 

čís. 7751. 

pozemková reforma. 
Zákonem ze dne 28. října 1918, čís. 11 sb. z. a n. nebyly ponechány 

v platnosti rakouské zákony, nesrovnávajíci se se jsoucností a samo
statností československého státu, jmenovitě nebyl ponechán v ptatnosti 
zákon ze dne 12. ledna 1893, čís. 15 ř. zák. (o schváleni knižecí Liechten' 
steinské rodimé smiiouvy ze dne 1. srpna 1842). 

Majetek liechtensteinský neni vyjmut ze záboru. 
Zákony o pozemkové re!onně nejsou obmezeny na určitou dobu. 

Třebas byla pozemková relonna v určitém kraji již provedena, -zustává 
velký pozemkový majetek, kromě plldy, jež byla přípustné ze záboru 
propuštěna, zabrán a může býti i v budoucnosti., kdyby se toho vyskytla 
potřeba, kdykoliv převzat a přidělen. 

(Rozh. ze dne 3. února 1928, R II 28/28.) 

Proti výpovědi ze zabraného majetku Státním pozemkovým úřadem 
Janu II. panujícímu knížeti z Liechtensteinu podal vlastník rekurs, jemuž 

rek u r sní s o u d nevyhověl. 
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 
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Důvody: 

Stěžovatel odporuje výpovéái ze dvou důvodů: L že vypověděné ne
movitosti tvoří appertinenci .s u v e r e n n í ho knížectvi Liechtenstein_ 
ského a mají určení sloužiti zemi (roz. Liechtensteinu) jako g a ran t i e 
za veškery povinnosti knížecího rodu vůčí ní, jak prý to vychází z usta
novení zákona ze dne 12. ledna 1893, čís. 15 ř. zák., zachovaného prý 
v platnosti čsl. zákonem ze dne 28. října 1918, čís. II sb. z. a n. II. že 
výpověď odporuje zvláštní d o h o cl ě uzavřené mezi Státním pozem
kovým úřadem a vlastníkem. Ad I. Aby bylo porozuměno obsahu a do
sahu zákona ze dne 12. ledna 1893, čís. 15 ř. zák., vyličuje stěžovatel 
historický vznik jak knížectví sama, tak uvedeného zákona. Tresť jeho. 
líčení je stručně tato: Rod LiechtensteillSký dosáhnuv hodnosti knížecí, 
snažil se dosíci také křesla a hlasu v kolegiu říšských knížat, čehož ne
zbytnou podmínkou bylo však získání samostatného území podrobe
ného bezprostředně řiši. Dva první pokusy (Krumlov a Mittenburg) 
ztroskotaly, avšak konečně podařilo se přece získati svobodná řišská 
hrabství Schellenberg a Vaduz, s nimiž majetkově spojena pohledávka 
u švábského kraje v sumě 250.000 fL a jež r. 1719 povýšena CÍsařem 
Karlem VL na bezprostřední řišské knižectví, nynější to knížectvi 
Liechtensteinské, jehož držení oprávnilo k místu a hlasu v lavici říš

ských knížat. Bylo-Ii však formální podmínkou této hodnosti nabytí bez
prostředního říšského území, bylo materielní podmínkou dostatečné 
hmotné, t. j. finanční zajištění držitele, aby totiž vládl takovými pro
středky, by mohl v této své říšské hodnosti přiměřeně vystupovati, či 
jak se již v konklusu švábského kraje z roku 1707 praví, den Flirsten
stand condigne fortflihren. Takový dostatečný majetek nerepresento
vala však hrabství Schellenberg a Vaduz, spojená nyní v knížectvi 
Liechtensteinské, ani s hořejším kapitálem 250.000 fL, jak se zřeteln~ 
uznává v císařském výnosu ze dne 23. ledna 1719, který proto ma
jetek tento teprv ve spojení s o s t a t ním i s t a t k Y rodu za dosta
tečný materielní základ nového knížectvi uznává. Tyto ostatní statky 
jsou pak právě, praví stížnost, statky české, moravské a rakouské, které 
tudíž prý tvoří ap per t í n e n c i k níž e c tví. Rozpadnutím říše 
římsko-německé a zánikem hodnosti římsko-německého císaře pozbyly 
prý vša:k hořejší záruky knížectví, dané kdysi pří jeho zřizování říšskýmí 
číniteli, »zajištění« (roz. právního podkladu), i jevila prý se proto po
třeba nové úpravy v poměru k nově zřízenému císařství rakouskému, 
kteréž úpravy dosaženo právě zákonem ze dne 12, ledna 1893, jímž po
nechána knížeCÍmu majetku povaha appertinence a záruky suverénního 
knížecího státu Liechtensteinského. Tento starorakouský zákon ze dne 
12. ledna 1893, ponechaný v platnosti čsl. zákonem ze dne 28. října 
1918, vydán byl na základě mezistátního ujednání mezi knížectvím 
Liechtensteinským a císařstvím Rakouským, tedy na. základě aktu mezi
národního, a odpovídající mu zákon knížectví Liechtensteinského tvoří 
prý dokonce součást ústavy tohoto knižectvi, i nemůže prý proto zákon 
ze dne 12. ledna 1"893 býti jednostranně ani Česlwslovenskou republiko II 

/ 

_. Čís. 7751 -
173 

I' ýbrž prý nová úprava mohla by nastati jen d~hodou mezi 
. od~o :n~t~t , knížectvim Liechtensteinským a republikou <:esko~loven
obem V' ~ěď o niž jde je prý tedy zásahem nejen do prav C1Zlho su
sko~. y~~rž ~římo do p~áv cizího suverénního státu a v odporu s plat
v~ren~~~~ostátním zákonem, Mimo to vztahuj~ se z.akon záboro~~)en 
nym . tek soukromÝ majetku Liechtensternskemu vsak podle horeJs,lho 
na ;~a~~arakter chylÍí: ježto jde o appertinenci cizího suverénmho statu, 
t~.ak' je Liechtensteinsko uznáno i 111í:ovou smlouv~u Sarnt.O.erm,arn
z J Y.I 27 kterou Dodepsal i stát Ceskoslovensky. Konecne zakon 
sk~~. vle~~a {893, týk~je se jen. maj<;tku Liechtensteínského, les.t le~ 
z . l"s který nemohl býti zrusen zakony o pozemkove reforme, Jez 
~pecla !k'Ony všeobecny' mi a v nichž nebyl odvolán. Rekursní soud ne~ 
Jsou za • . . , ·tk proh 

h ·1 stížnosti poněvadž· prý toto vsecko JSou Jen naml y. 
vY,ove

l 
tnému záboru a soudy nejsou prý povolány zkoumah, ~da 

pratvoPt~tnl' zákonodárství pozemnoreformní odpovídá mezinárodnllnu 
vnr rOS a -.,.' I· t· ' mi 

, nýbrž prý stěžovatel musl1 by namltky sve up atno~a " opravnI 
prav~ředkY proti záboru (chce patrně říci pořadem spravmm). ~t:zo
pr~sl eplikuje že nejde o to, zda tuzemské zákonodárství sr?vnava se 
~a erá~em me~inárodníl11, a vůbec prý o žádnou otázku pr~vva :ne;:l-
á~odního, nýbrž o platnost zákona ze dne 12. ledna 1~93, a resem ,t~to 

~tázky nelze' prý ujíti, jak se o to rekursní soud POk~US1, am odvolanlll1 
a právoplatně provedený záboL Ježto rekursnrm soudem nejSOU 

~~n~tky stěžovatelovy vyříze;y, reprodukuj~ je dovola~~ stí~nost ~, pln~,:, 
sahu a dlužno tedy věc řešiti v celé Šíř!. Co se lyce ~redevslm pn

:~~šnosti řádných soudů k řešení n~~í otázkY',nemá reku,rsnr s?ud ~rav~u; 
když příslušnost tu neuznává. Stezovatel prece uplatnu)e, ~e vypoved 
.0. proto nezákonná, že vypovídaný majetek ,nepodl;ha z.akonum ?o
~emnoreformním, zejména tedy hned záko~u z~bo:ovemu, ze ,tedy d~na 
výpověď na majetek n o. z a br a n ý. Po.nevadz vsak, podle ~, 12 nah;. 
zák. může býti dána výpověď jen z ma)etk~ zabran~h~, patn tato, na: 
mitka uplatňující porušení ciL §, evidentne n:ezl nalnItky ~ 20 tehoz 
zákoda jež v stížnosti do výpovědi uplatňovatr lze a o nlchz, tedy ;oz
hoduje' řádný soud. Možno odkázati na četná rozhodnutí uvereJnena ve 

. sbírce nejvyššího soudu, zvláště však na rozhodnut~ R I 375/,z7 c uve
řejněné ve sbírce nejvyššího soudu čís. 7126, kde otazka podrob ne 'pro~ 
brána, Zábor zakládá se jen zákonem, 1. ). nastano~-lr sk~~ečnostr, J13h~ 
z.ákon k zabranosti vyžaduje. Poznámka záboru ma Jen ~c~l. eVlde.ncm. 
jsou-li tu podmínky zákonem stanovené, zabranost nast~va 1 kdyz po
známka neprovedena (§ 16 záb. zák.), a když tu podm111ky ty ?e)sou, 
zabranost nenastává, třeba poznámka provedena; pozna,mka nema 111~d! 
účinek konstitutivní. Možno tedy námitku, že ma);tek ,z.aboru nepod,leha, 
uplatňovati jak proti žáaosti Státního pozemkoveho uradu o P?zn:m~~ 
záboru nebo proti jeho oznámení zamýšleného převzetí, v ~te:ychz pr;
padech rozhoduje o ní nejvyšší správní soud" ta~ t~~y, ~eucl~ll-lr vlas'ii 
ník tak již dříve, ještě proti VýpO~ědl, v kteremz pr~pade ? 111 r~zhod\ 
řádní soudové. Jestliže ovšem o namltce nezab;anost,.uploatnovane z urCI., 
tého důvodu bylo pravoplatně jedním z udanych poradu rozhodnuto, )e 
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tc res judicata a nelze námitku tu z téhož důvodu vÍCe vznést' C 
t ,. . k '. d 1. o Se 
yce otaz y .11l~zl11aľo ní~o práv~) jisto jest, že každý stát, jakož i jeho 

hlava: !edy I }":echtenstel~sko. a jeho kníže, maj,i mezinárodní postavení, 
I1Icme,ne na r~:em spame otazky podle mezmarodního práva nedo'de 
p:oto~e se st~zov,:tel na právo n;e~inárodníJ jeh?ž, prameny seznaAle~ 
!lany JSou nym v cl. 38 statutu Staleho dvora mezmarodní spravedlnosti 
v Haag~, :,eodv.olává, nýbrž práva svá vyvozuje toliko z citovaného 
vmtrostatnrh? za~ona ze dne 12. ledna 1893 a soud rozhoduje o stÍž
nosh protI vypov~dl,. musI se omezIti na námitky uplatněné ve stížnosti. 
Take nelze namltatl, Jak Státní pozemkový úřad ve svém vyjádření 
o stí~no~ti Č!:'í, že, z~,kon ::e dne 12, ledna -1893 zrušen byl zákonem 
o zrusem sverenstvI CIS. 1/9/24, neboť celá věc nemá s otázkou svě
řenství vůbec co' činiti; jde sice o zrušení svěřenství, ale v listině zákonem 
z~ d?e 12, ledna 1893~zákoněné nejde o zřízení nějakého svěřenství. 
nyb;z" pk zákon ~!m. JI nazývá, o rodinnou smlouvu, či, jak Se sama 
nazyva, .st~tut kmzeclho domu Liechtensteinského (čl. IX.), či podle 
ob~a~u jeJlho o, pragmatickou sankci knížectví a jeho dynastie, a ko-' 
necne,. I kdyby s~o o ne:,:ovitosti svěřenské, bylo by to zhola a naprosío 
lhos~eJno p;ot~,. ze, I sV",r,:nsky majet~k podléhá zrovna tak záboru jako 
nesve:en~ky, ,':1 lep~ rec:,11O ne~vl"re?s~ý jako svěřenský. Zákonem 
o zrusem "svere~stvI ~rusen v" uz~ml ceskoslovenské republiky jen 
svazek ~,verensky, 111 kOl! ,ale nejaky Jiný svazek, jímž nemovitosti ty 
snads!rzeny JSou a Jenz by podle smyslu stížnosti a listiny záležel 
v tom, zda ,sporné' nemovitosti (nebo vůbec majetek Liechtensteinskv 
v obvod~ ~sI. r~p~bl~ky) nemají p~dle, uzákoněné listiny (= zá"
konal Urcem slouzltI ucelum Jmenovane CIZI dynastte neb dokonce úče
:ům ci,zího státu, j:muž, dynastie ta v čele stojí, což by spíše než svě
renstvI (§ 618 obc. zaK.) zakladalo právní povahu jmění účelového či 
nadačního (§ 646 obč. zák.), jakéhož se zákon o zrušení svěřenství, 
ne?ot~nul: a~koli: ježto při, udaném určení nešlo by o poměr soukromo
pra~m,. nybrz ,verejnOpraVlll, ani z toho stanoviska nebylo by lze na věc 
nazlfatt, nybrz jednalo by se správně o majetek sloužící k účelům dvor
ního a případně státního lisku knížectví Liechtensteinského. K tomu 
doložiti sluší, !e i naše čsl. předpisy uznávají v starorakouském právu 
ve:l1~ c. k. eraru r~kouského, c. a k. eráru rakousko-uherského (spo
lec,neho) a kl'. eraru uherského také t. zv, dvorní erár (srv. § 2 
nar. z,e dne 4. če.rvna 1919, čís. 313 sb. z. a n,). Dlužno se tedy 
obeznamltI s obsanem zákona ze dne 15. ledna 1893 čís. 15 ř zák 
~ uzákoněné jím r~dinné smíouvy ze dne 1. srpna {842 a zko'umat1 
JIch. platnost pro Ceskoslovenskou republiku. Zákon praví, že tato 
r~am.na smlouva podepsaná vladařem domu a suverénEm knížectví 
Llechtensteinského, jakož i ostatnímí agnáty domu toho se země
pansky schvalUje a nabývá v královstvích a zemích na říšské radě za
stoupených (tedy zvláš!ě i v zemích bývalé koruny české) plné plat
~ostl, a ma se ~d soud~ považovati za závaznou. Povšimnouti si jest, 
ze z~ko,n. ~k~áda )~soudum«, by dbaly ustanovení listiny. Tím zajisl~ 
ne ma bylI receno, ze kdyby věc přišla před úřady správní, tyto by jich 
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dbáti nemusiiy, n)lbrŽ; poněvadž jde o majetek) obzvláště nemovit)r, 
Žiie z,úkon v představě, ~e beztak budou příslušny vždy jen řádné soudy, 
vyjádřil se tedy úzce jen mimovolně) bez zv~áštního úmyslu, a sluší tedy 
vS/raz »soudy« pojímati extensivně a nahraditi jej výrazem »úřady«. 
Těžisko předpisu záleží tedy v tom, že se tuzemskym úřadům ukládá, 
by rozhodujíce o jmění domu Liechtensteinského v tuzemsku se nalé
zajícím dbaly této smlouvy, t. j. neodcizovaly jmění to dynastickým 
účelům domu Liechtensteinského v listině vytčeným. Potud tedy byía 
by věc přízniva stanovisku stižnosti. Obsah listiny samé pak jest v pod
statě tento: V úvodu vyličuje se v podstatě,tak jako ve stížnosti, jak 
to došlo k splnění snah rodu Liechtensteinského získati sessionem et 
vo tum in Oomitiis, že konečně dekretem císaře Karla VI. ze dne 23. ledna 
1719 potvrzeno, že říšská bezprostředni hrabství Vaduz a Schellenberg, 
jakoŽ i kapitál 250.000 fl. za švábskou krajskou pokladnou váznoucí, 
pokud se týče statky z něho V obvodu říše nabyté, zřizují a povyšují se 
na bezprostřední říšské knížectvi pod jménem Liechtenstein, jež zůstati 
má při primogeníturní linii velkého majorátu knížecího domu Liechten
steinského, vyličuje se pak, jak kapitál 250.000 fl. redukován byl na 
částku 152.000 ll., z níž obnos 75.000 ll. zřízen v Rakousku jako peku
niární fideikomis a zbytek 77 .000 ll. uložen v rakouských státních dluž
ních úpisech, obojí s určením, že mají tvořiti integrující součást dotace 
původně pro knížectví Liechtensteinské založené a sloužiti monarchi
ckému principu a institucím domu Liechtensteinského. Pak se vyličuje, 
jak po "zrušení německé říše bylo knížectví Liechtensteinské hned při 
zřízení Rýnského spolku roku 1806 uznáno za stát suverénní, což po
tvrzeno potom i při založení Německého spolku a uznáno ode všech 
suverénů evropských, načež následují nová specielní ustanovení článkú 
I.-IX, tohoto obsahu: čl. 1.-1II, a IX. zdůraznivše v čL I. opět, že ny
nější již suverénní knížectví Liechtensteinské zaleží v hrabství Vaduze 
a Schellenbergu a spojeno je s drženim a uživáním kapitálu 152.000 fl., 
pokud se týče místo něho nastupujících statkú, stanoví posloupnost 
v knížectví s jeho »slwerénitoll a appertinenciemi«. čl. IV. vyhražuje 
panujfcímu vladaři a jeho nástupcům volnou disposici kapi!álem 77,000 
h. k suverénní důstojnosti knižeci mimo lideikomisní kapítál 75.000 fl. 
ještě "náležejícím, a to bud) k rozmnOŽe.11Í li z e In í knížectví nebo aspoň 
k lepšímu zajištění kapitálu akkvisicemi nového (dalšího) suverénního 
nemovitého majetku (Besitzum) neboli jin1-ch s t a t k ů (roz. nesuve
rénních), v kterémž případě pak tyto no';é akkvisice považovatí jest 
za i n t e g r ují c í s o u č á s t i s u v e r é n n í h o k níž e c tví nebo 
k o mor n í s t a t e k k němu náležející a má pro ně platiti týž řád 
posloupností. Čl. V.činí opatřeni za účelem lruktifikace a zaiištění ka
pitálu 77.000 ll. až do jeho upotřebení ve smyslu čl. IV, čl. Vl. ukládá 
panujícímu vlad.aři a" všem jeho nástupcům za svatou a neporušitelnou 
povinost, dbáti integrity knížectví v celém" rozsahu, jak včetně meliorací 
a případných augmentací v čl. IV. stanovených na každého z nástupcll 
přejde, při čemž však že není žádnému bráriěno zlepšení a rozmnožení 
knížectví, i přes sumu v čl. IV. k tomu určenou, z vlastního allodialního 
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maje,tku. pamětli; ~ piler~ býti, .naopak že či. VII. všecka taková 
mnozenl a zl;psen; zemepanskeho realního a t e r rit o r i a I n í 
m.~Jetku v kl11ze~tvI (des landesfiirstI. Real- und Territorialbesitzes 
F~rstentoum)',)ez z a I I o d i a I,n í h o !TI a jet k u vladařova neb j 
na.stupcu ,~onze:,~ budou. nao vsecky časy jako in t e g r ují c í s o 
č.a s t p r I knl z e c tVl Z U s t a t i a proti všem nároklllTI 
lllch. :nteressen~~ dědických chráněna býti mají, neboť jest 
vla~are, by klllz~ctVl ,mkdy nebylo ztenčováno, nýbrž oZll11nožov,áno 
!akze, kdyby za. nektereho z náslupcu vladařových nastalo ztenčení 
zectvI (de~ Furstentums, -. Bestandes), bude povinen k 
z allodlallllho majetku, CL VIII. jedná o rozmnožení úze m í 
nabytím nové země a poddaných sňatkem neb politickými 
~ to~oto obsahu smlouvy a zvláště ze státoprávního postavení 
:ectvl v době její,ho zříz,ení (1842)0 a uzákonění (1893), vyplývá, 
s~o o. zab:~pe~elll pr~stredku ~"dustoJnému vystupování vladaře 
Vice J,ako .;ls~keho kl11zete,od nse odvislého, nýbrž jako 
suverena, Jlmz od roku 1806 je, což ovšem na věci ničeho nemění 
J ~st spí~e s!anovisku stížnosti ku prospěchu, protože postavení" 
:~na ."yzad~Je hmotného zabezpečení Ještě spíše než postavení bývalého 
nS?,keho, knlZl:te, Z obsahu smlouvy, která jedná jak o rozšíření úze m í 
kl11Zectvl (Furstentums -- Gebiet) s akkvisicí nových poddaných č' 
? ter;ltorálním rozšíření jeho (čl. IV., VII., IX.), tak ~o rozmnožení 1 
:eC!vl novY;TI1 ,s t a t ky či o r,eálním jeho rozmnožení, tedy o 
zelll"dyn,:stlcke,?o rnaJetku k~lžecího (,čl. ly., VIL), vyplývá, že výraz 
~kl11Z,ect':I:« (\ulstent~m) ,ma tu dvoJ1 vyznam, znače jednak státní 
uzeml kl11ZeC~~1 \ tedy uzenu hrabství Vaduze a Schellenbergu) a jednak 
1 ?,aJetek kmze;l, dynashe, Jehož určení jest, by přecházel na každého 
nastupce v;, vlade a byl tudíž lleztenčeně zachován. Tento 
majetek mu ze se pak Ovšem nalézati kdekoli i mimo území 
a přece patří ke »knížectví«, či jest »integrujlcí součástkou knížectví« 
f1eb~ Je!lO »appertIn~~cí~. Obojí pře~?"ět, jak území knížectví, tak dy~ 
~ash:ky matetek kmzecl kdekoh lezlcl, zahrnuje v sobě výraz »kní, 
Z~CtVl<: ve vsech us!anoven.í,ch, kde se ho užívá prostě (bez dodatku 
»uze~I«), tak zeJmena ,v c.anClch L--lII., Jednajících o posloupnosti 
v ~~lze,ctvl, kde apperhnence JS?~ ostatně ještě zvláště doloženy 
v cla,n:lc~ IV" ~L a VII., Jednaj!clch o rozmnožení knížectví. Z toho 
vychaz~" z~ mlu~l-h se v ~I,ánku, VIL o rozmnožení a zlepšení realní (a 
ternton~lm), drz?y »v ,kl11Zectvl« (1m Fiirstentum), neznamená to ni
kterak, ze predmet mUSl ležeti v území knížectví, tedy v území hrabství 
Vaduze a Schellenbergu, ný~rž prostě je~ tolik, že předmět patř! k S011-
bor~ dynashckych prav kl11ZeCICh a cely výraz Real- und Territorial
bes~tz 1m Furstentum znamená tedy tolik jako Real- und Terrilorial
be~lt:, der pfnastie, ať už předmět reální držby (v protivě k územní 
drzbe) nalez,a se kd~koh, Že tomu tak, dokazuje sám zákon svou exi
ste,nC!, neb?! kdyby slo pouze o držbu v území knížectví Liechtenstein
~keh~ same,ho, nebylo by ho vůbec třeba, ježto tam nemělo Rakousko 
zadneho prava dispOSice, Ale ovšem dynastické (»monarchické«) určení 
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takOvého majetku mimo území knížectVÍ se nalézajícího, chránilo se ho
řejším rakousky'rm zákonem, jak on sám praví, samozřejmě, jen potud, 
pokud šlo o majetek nalézající se na území rakouském, t. j. v králov
stvích a zemích na bývalé řišské radě zastoupených, zvláště tedy také 
v čechách, na Moravě a ve Slezsku. Potud tedy, ježto jde o statek le
žící na Moravě, bylo by vše v pořádku. Avšak závada je v tom, že má-ii 
statek zde ležící patřiti ke knížectví jako jeho »statek komorní« či tvo
řiti »appertinenci« knížectví, musel buď podle čl. IV. pořízen (koupen) 
býti z kapitálu 77.000 ll. (nebo, jak jest samozřejmo,ač se to výslovně 
nepraví, třeba také z výnosu ostatního dynastického majetku) anebo 
podle čl. VL/VII. věnován býti knížeCÍ komoře některým z vladařU z jeho 
allodiálního (volného, nedynastického) majetku, Neboť když vladař může 
míti vedle užívání majetku dynastického ještě také majetek soukromý, 
nestane se tento dynastickým sám sebou, nýbrž třeba k tomu nutně 
řečeného věnování, nějakého aktu, jímž k němu přivtělen byl. Bylo by 
tedy třeba důkazu, že, kdy, kým a jak velkostatek Zábřeh přivtělen 
byl k dynastickému majetku Liechtensteinskému a stal se appertinencí 
knížectví. Poněvadž stížnost vlastnost takové appertiner,ce tvrdí, ale 
dukaz nepodala, musilo by u zrušení rozhodnutí rekursního soudu naří
zeno bí'ti doplnění řízení náležitým vyšetřením této otázky (§ 2 čís, 5 
nesp. říz,), ale na to nedojde, protože i kdyby se vlastnost appertinence 
prokázala, nelze stížnosti vyhověti pro nepřekročitelnou překážku jinou, 
R a k o us k Ý z á k o n z 15. led n a 1893 t o tiž v Čes k o s I o
ven s k é r e p ubl i cen e m á pia t n o s t i a to právě vzhledem 
k svému obsahu a obsahu uzákoněné jím listiny, který proto musel na, 
před býti náležitě vyložen. Československý stát není totiž žádným práv
ním nástupcem bývalého Rakouska, jež zákon ten vydalo, nýbrž vznikl 
o r i gin á r n ě , utvořiv a ustaviv se z vlastní vůle a moci českoslo
venského národa přímo proti vůli bývalého Rakouska, jak to dostatečné 
vyloženo v rozhodnutí zdejším R I 120/27, čís, 6976 sb. n. s, str. 640, 
641 a rozhodnutích čís. 3008 a 4186 sb. n ,s., na něž se k vuli struč
nosti pro-stě odkazuje. Jestliže ale československý stát jest státem ori, 
ginárně vzniklým, mohl by v něm zákon ze dne 12, ledna 1893 platiti 
jenom tehdy, kdyby ho byl převzal, pokl1dse týče listina ze dne 1. srpna 

. 1842 jen tehdy, kdyby jí byl platnost sám, vlastním svj'm zákonem pro
pujčil. Ani jedno ani druhé všaK se nestalo, Stěžovatel ovšem se odvo
lává na československý základni zákon stámí ze dne 28. října 1918, 
čís. 11 sb. z. a 11.) jímž československý stát zřízen a v němž se praví, 
že všecky rakouské zákony zůstávají v platnosti. Ale třebaže zákon ten 
to výslovně praví, tedy, jak určitě plyne z jeho introdukce, .není tomu 
přece doslovně tak. On praví: »Samostatný stát československý vstoupil 
v živo!, Aby »zachována byla souvislost dosavadního právního řádu 
se stavem novým, aby nenastaly zmatky a upraven byl nerušený pře
chod k novému státnímu životu, nařízuje Národní výbor jménem česko, 
slovenského národa jako vykonavatel státní svrchovanosti toto: 2, ve
škeré dosavadní zemské a říšské zákony a nařízení zustávají prozatím 
v platnosti.« Ale již vstupní věta, že »samostatný stát československ~f 
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vstoupil v žívot«, nedopouští, aby zllstaly v platnosti ony říšské zákony 
rakouské, jež se s existellCÍ a samostatností nově zřízeného českoslo
venského státu nesrovnávají, tak zejméua očividně pozbývá platnosti 
(jest mlčky zrušena) především sama pragmatická sankce, dále všecky 
zákony týčící se říšské ústavy, zejména delegací, říšské rady a zem
ských sněmů, jakož i volebních řádů do obou těchto sborů a t. d., samo.
zřejmě pozbyly platnosti také předpisy o vyhlašování nálezů jménem 
císaře, o poznačování úřadů jako c. k. a pod., takže, co se třeba jen 
těchto drobností týče, bylo v té vstupní větě obsaženo ín nuce vše, Co 
potom předepsaL zákon na ochranu Československé republíky ze dne 
23. července 1919, čís. 449 sb. z. a n. Další omezení plyne z ú čel u, 
k vůli kterému se dosavadní rakouské zákony v platnosti zachovávají, 
t. j. zachovávají se jen ty, jež tomuto účelu slouží, jichž tedy k neruše
nému přechodu ze starého státu do nového a k zachování souvislosti 
právního řádu třeba; tato podmínka však žádným způsobem nedopadá 
na zákon ze dne 12. ledna 1893, jenž podle obsahu svého není vůbec 
dán v zájmu zdejším, nýbrž čiře v zájmu knížectví Liechtensteinského 
a jeho dynastie a který by byl československému státu, aspoň jisto.(ně 
nyní jeho pozemkové reformě, spíše na škodu, i nelze o něm nijak říci, 
že ho je třeba k nerušenému zachování právního řádu v na š e m 
stá t ě. Zákon tedy převzat nebyl a bylo by tedy k tomu, by knížectv[ 
Liechtensteinské a jeho dynastie měly v Československu ta práva, jaká 
měly v starém [,akousku, nutně třeba, by jim byla Československou. 
republikou nově přiznána, či aby zjednána byla podobná úprava. 
A v tom je právě stěžovatel na omylu, když myslí, že až do takové 
úpravy platí onen rakouský zákon, kdežto naopak, dokud úpravy není,. 
podléhají všecky jeho zdejší statky jen obecnému zákonodárství zdej
šímu. Správně uznal stěžovatel, že rozpadnutím říše římskoněmecké 
a zánikem hodnosti římskoněmeckého císaře pozbyly výsady jeho rodu 
»zajištění«, t. j. právního podkladu a bylo třeba proto nové úpravy v po
měru k říši Rakouské, ale tak tomu je i nyní po rozpadnutí říše Ra
kouské a zániku hodnosti císaře rakouského a iest třeba proto nové 
úpravy v poměru k říši Československé. Tak jest stížnost vyvrácena 
applikací vlastních svých argumentů. Ustaviti tuzemské statky za apper
tinenci cizího státu neb majetku Cizí dynastie jest prolomením zásady 
immobilia obnoxia sunt territoriis, a tudíž, ježto tato zásada spočívá,. 
jak v rozhodnuií čís. 6976 sb. str. 635, 636 provedeno, na základě terri
toriální výsosti či suvereniiy siáiu, s újmou pro svrchovanost tuzem
ského státu, zadati však svou svrchovanost, činiti z ní ústupky, může 
jen stát sám. Zřízením československého státu práva stěžovatelova z li
stiny ze dne I. srpna 1842 na území československém mu dříve příslu
šící pominula a nepřísluší mu nic více než prosté s o II k r o m é v I a s l
n i c tví pozemkové, jež je podrobeno obecnému zákonodárství. Proto 
také podléhá záboru. Na tom niv nemění, že vlastník jest suverénem, 
osobou mezinárodního postavení. Podle § 20 obč. zák. měl i pozemkový 
majetek tuzemského vladaře povahu majetku soukromoprávního a pod
léhal obecnému zákonodárství, to platí i o pozemkovém majetku stát-" 
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. a nemůže nic j"iného nlatiti ani o pozemkovém majetku cizích států 
111m, ""d' . d lvlí I dařů ne.níť pro něj nikde v zákone stanovena za na vysa a. -
~í~ttedy' stěžovatel, že zákon záborový i bez ohledu na listinu ze dne 
1. srpna 1842 se na jeho majetek nevztahuje, jes! na omylu, ba naopak 
b' se na něj vztahoval, i kdyby hstma ta v ceskosl~ve.nsku p~~trla, 
. }nebude k vlili dliležitosti věci od místa, I to zde provestr pro pnpad,. 
I, by získal vrch náhled, že státním základním zákonem z 28. října: 
~~18 byl zachován v platnosti i zákon ze dne 12. ledna 1893 a listi~a 
.. publikovaná. Stěžovatel praví, že zákon tento jako lex speclahs 
\lm . f ,.,' 'k ' 'l1ell1ohl býti zrušen zákony o pozemkove r~ orme, j~Z JSou za ony vs~-
obecnými a v nichž nebyl výslovně odvolan, a ovsem pr~vda je~t,. ze 
nauka vycházejíc ze zásady lex postenor derogat pnon, ktera jest 
správná, sestrojila i paroemii sed lex posterior generahs non derogat 
priori speciali, která však v této všeobecnosti správná není. Může-li 

býti lex spe~ialis výslov~ě zrušena, mů~e, býti ~ru~en,a i ,mlč~>:, j,:k~ 
vůbec každa abrogace I derogace, kazde zrusel11 uplne I castecne 
(změna) může se státi výslovně nebo mlčky. Otázka je jen ta, kdy 
výklad takové konkludentní zrušení má uznati. Zásady výkladu vůle jsou 
tytéž, ať jde o výklad vůl~ stran nebo o vjkla,d vlile zoákon?dárco~y, 
a proto jako pří vykladu vllle stran, tak I pn vykladu vule zakonodar
covy můžeme tu kterou vůli jeho, nebyla-Ii výslovně prohlášena, uznati 
jen tehdy, jestliže při pečlivém uváženi všech okolností není o ní ni
žádné pochybnosti (§ 863 obč. zák.), neboť i pak lze říci, že vyklá
dáme zákon podle jasného úmyslu zákonodárcova (§ 6 obč. zák.). Uvá
žíme-Ii však všecek obsah zákona záborového, nemůže býti nejmenší 
pochybnosti, že zákonodárce chtěl všecka privilegia pozemkové reformě 
odporující, obzvláště pak toto liechtensteinské zrušiti. Jak už v cit. 
rozh. čís. 6076 sb. n. s. str. 638 vyloženo, zákon upravuje pozemkovou 
reformu výlučně podle zřetelů věc n Ý c h, nehledě nikterak a v žád
némsměru na osobu, zda jest to domácí nebo cizinec, jakého vyznání 
neb národnosti a zdali suverén nebo poddaný a pod., nýbrž zabírá 
prostě každý velký majetek pozemkový, přesahující určitou výměru. 
Poněvadž majetek zabírá československý stát, nemůže ovšem býti řeči 
o záboru československého majetku státního, poněvadž svůj vlastní ma
jetek stát už v držbě má, ale účelu, ku kterému se zábor děje, přídělu, 
podrobuje stát i svůj vlastní majetek (§ 37-40 náhr. zák.). Jestliže 
však stát nevyjmul svlij vlastní majetek, nevyjímá ani majetek cizích 
států, pak-li by tu takového bylo, pokud se týče majetek cizích suve
rénů, jakým je právě majetek liechtensteinský. Než nehledě k tomu, 
zálfon uvažoval o tom, koho má sprostit povinnosti záboru, a koho 
chtěl, sprosti! Ý § 3 písm. b) záb. zák., totiž obce, župy a země, což se 
stalo z důvodů prosperity jich veřejného hospodářství. Možná, že tVllrcI 
zákona nebyli si snad vědomi zákona ze dne 12. ledna 1893 a rodinné 
smlouvy liechtensteinské ze dne 1. srpna 1842, avšak určitě nechtěli 

majetek liechtensteinský ze záboru vyjmouti, jak plyne jasně z toho, 
že zákon záborovi' v § 9 inauguroval, že sjisti'mi majetky naloží přís
něji, že je převezme bez náhrady, ačkoli hrozbu tu potom neprovedl, 

12" 
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a mezi těmi uvádí majetky spojené s funkcí, úřadem neb důstoje.nstvÍm 
cizozemským. Tím jest konkludentní úmysl zákonodárce) nedati pri
vilegiu z listiny ze dne 1. srpna 1842 místa, dostatečně prokázán. 

Ad II. Zákony o pozemkové reformě nejsou omezeny na žádnou 
určitou dobu. I když je pozemková reforma v určitém kraji provedena 
a i. zv. hlad po půdě ukojen, zůstává velký majetek pozemkový, vyjma 
ovšem půdu, která byla dle § 11 ze záboru propuštěna, což je přípustno 
jen do nejvyšší míry 500 ha, i na dále zabrán a může býti v budoucnosti, 
kdyby se toho potřeba objevila, kdykoli převzat a přidělen. Státní po
zemkový úřad nemusí tedy půdu zabranou sice převzíti, ale nemltže JÍ ' 
také, vyjma uvedenou výměru, žádnou transakci svazku zabranosti 
spmstiti; nelze se tedy na jakékoli takové dohody odvolávati. Co se 
však týče propuštěni ze záboru podle § II záb. zák., může se sice toto 
propuštěuí státi nejen rozhodnutím Státního pozemkového úřadu, nýbrž 
i ve formě dohody s vlastníkem, ale i taková dohoda, protože zastupuje 
rozhodnutí poále § 7 čís. I zák. o poz. úř., musí býti podle § 11 čís. 1 
téhož zákona schválena správním výborem, má-li býti platna a přesně 
učiněna. Ale stěžovatel netvrdí vúbec žádnou dohodu definitivní, neřku 
takto schválenou, nýbrž jen úmluvu, že dohoda bude uzavřena (»Státní 
pozemkový úřad zavázal se jednati o dohodu o půdě lesní«). tedy ja
kési pactum de conveniendo. 

čís. 7752. 

Ve výroku rekursního soudu, že se rekursl stal bezpředmětným, lze 
po pNpadě spatřovati vyhovění rekursu. 

(Rozh. ze dne 3. února 1928, R II 35/28.) 

s o udp r v é s t o I i c e povolil odklad exekuce vyklizením. R e
k u r sní s o u d k rekursu vymáhající věřitelky vyslovil, že se rekurs 
stal bezpředmětným uplynutím odkladní Ihllty a přisoudil vymáhající 
věřitelce útraty. 

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

D ů vod y: 

Stěžovatel vytýká napadenému rozhodnuti nesprávnost proto, že re
kurS11í soud ve výroku praví, že se rekurs stěžovatelky stal bezpřed
mětným uplynutím odkladní lhůty, a v dalším přisuzuje stěžovatelce 
útraty. Nerozhodl prý o medtu stížnosti. Dovozuje, že, nerozhodl-li rc
kursní soud ve věci samé a prohlásil-Ii rekurs za bezpředmětný, zůstává 
v platnosti usnesení prvního souclu, povolujicí odklad exekuce, a je 110-
správno přisuzovati stěžovatelce útraty, protože nelze mluviti o tom, 
že podlehla (§ 41 c. ř. s.). Vývodům rekursu jest při svědčiti potud, že 
výrok rozhodnulí rekursního soudu jest formálně vadný. Praví, že :;e 
stížnost vymáhajicí věřitelky stala bezpředmětnou, a přisuzuje jí ná
hradu útrat. Rozhodnutí rekursniho soudu však múže zníti bud' tak, Že 
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"k 11' S odmítá. nebo postupuje jinému příslušnému rekursnÍmu soudu: 
se 1 e l " . b j' I k v aelene 'b Ve se zamítá, nebo že se mu vyhOVUJe ne a) ze se nať 
ne o z b ,," . d d'l 1-1 cesko usnesení změňuje nebo zrušuje, Padra neJSI vyvo Y V 1 e ?ra, r -

slovenské civilní právo procesní, dí! lIl. stra~a 1372-, Z pouh~ho vyrok:l, 
" stížnost stala bezpředmětnou, nem zrcpna zadna z techto mo~
ze St: Ale J'e zřeJ'ma IJřihlíží-li se pro vysvětlení k dalšímu výroku o na
noS 1. " " o o ' h ' k . d hle-. d' útrat stěžovatelce a k duvodum, ve kteryc le urS11I sou s 

, 11Ia e , k j" d' .. k ". hou »Na d' . skutková tvrzení stěžovatel y oe uvo nenyml a onCl uva , : 
'z~~fadě těchto úvah bylO by st~ž.nosti vymáhající věřitelky ~yhov~~, 
kdby se zatím uplynutun doby zadost o odklad vyklJzeJ;1 a ucel stlz

Yt · bezpředmětny' mi nestaly«. Rekursní soud ve skutecnostJ reku!,su 
nos I . , .. d"l T t d vsak hověl ale ve výroku se lormálně nesprav11e vYla n. a o va a ' 
~~může' nepředpojatému čtenáři zavdati ,pří~in:r k P?:hybnostem o pr~
vém smyslu rozhodnutí. Proto nelze pnsvedclÍl stezovatelr v tom, ze 
rekursní soud nerozhodl ve věci samé. 

čís. 7753. 

Nálezy německých rozhodčích soudů jsou zde vykonateln~ jen tehdy, 
došlo-Ii k písemné smlouvě stran, jíž se soudu tomu podrobIly. 

Rozhodčí soud spolku »Verein Berlíner Getreide u~d produkt~."
handler E. V.« nelze klásti na roveň zdejším bursovmm rozhodclm 
soudům. 

(Rozh. ze dne 4. února 1928, R I 42/28.) 

Vymáhající věřitel navrhl P?volení exekuse na ,základě. výroku roz
hodčiho soudu spolku BerlJl1skych obchodl1lku oblllm a vylobky v Be(~ 
líně. S O udp r v é s t o I i c e exekuční návrh zamítl, rek u r ~ nI 
s o u d exekuci povolil. D ů vod y: Exekuční návrh opírá se o vyrok 
lozhodčího soudu spolku Berlínských obchodníků obilím a vý~obky 
v Berlíně ze dne 19. ledna 1925, doplněný opravou ze dne 23. unora 
1925, který usnesením zemského sOl~Ju v Berlín~ ~e ~ne 29. dubna 
1925 prohlášen byl za vykonatelný, dale o usnesem tehoz s.oudu ze_dne 
13.' května 1925 a ze dne 18. května 1925, jímiž straně povll1ne ulozena 
náhráda útrat řízení o vykonatelnost rozhodčího výroku. Jde tedy o po~ 
volení exekuce na základě cizozemského exekučního titulu. Povole11l 
toto předpokládá podle § 79 ex. L, že v;;áj:mnost .státnhni smlo~vaml 
nebo vládními prohlášeními o tom vydanYJl11, ve sblrce zak. a nar. v~
hlášenými jest zaručena. To se v tomto případě stalo smlouvou s Ne
meckou říší ze dhe 22. ledna 1922, která pod číslem 130/24 ve Sblrce 
zák. a nař. byla vyhlášena současně s vládní vyhláškou ze dne 2,5. června 
1924 čís. 131 sb. z. a n. V této vyhlášce je zejména výslovnc ustal:o~ 
veno, že i výroky rozsudích a .rozhodčích s,oudů tvo!í plat!,ý exeku~l1l 
titul, pokud jsou splněny podl11l!1ky v desate knrze nemeckeho clvtlnrh? 
řádu soudního stanovené a žádá se dále, by také v §§ 80 a 81 ex. r. 
stanovené předpoklady byly splněny. Že v souzeném případě JSOll 

splněny předpoklady ustanovení § 80 čis. 2 ex. ř., nyní změněného, a 
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předpisu § 328 něm. obč. zák. přizpůsobeného a ustanovení § 80 čís. 
ex. ř., uznal již soud prvé stolice s poukazem k tomu, že strana . 
podáním odpovědí na žalobu u soudu rozhodčího pustila se do ro2:epře. 
následkem čehož výkaz o doručení žaloby vykazovati netřeba, a 
s poukazem k tomu, že vykonatelnost nálezu rozhodčího podle 
sení zemského soudu v Berlíně ze dne 29. dubna 1925 byla pn)kilzána. 
Náležitosti ty shledává i soud rekursní splněnými. Prvý soud nemá 
za splněnu náležitos! § 80 čis. 1 ex. ř., poněvadž strana vymáhající 
předložila listinný doklad o podrobení se soudu cizozemskému, jakž 
vyžaduje § 80 čís. 1 ex. ř. ve spojení s ustanovením § 577 c. ř. s. a 
čl. XIV. uvoz. zák. k c. ř. s., a nemá ostatně exekuci za přípustnou již 
z toho důvodu, že žádaným exekučnim výkoliem uznán a uskutečněn by 
byl nárok z obchodu termínového, jemuž podle §§ 1270, 1271, 1273 
obč. zák. a čl. XXIX. a XXX. uvoz zák. k ex. ř. s ohledem na veřejný 

. pořádek a mravnost odepřena jest platnost a žalovatelnost (§ 81 čís. 4 
ex. ř.). K tomuto důvodu budiž ihned podotčeno, že v důvodech roz, 
sudku ze dne 23. července 1927 prvý soud uvedl, že nabyl přesvědčení 
o tom, že šlo o obchod terminový, že se vrchní zemský jako odvolací 
soud v rozsudku ze dne 26. září 1927 otázkou termínového obchodu 
nezabýval, nabyv z jiného důvodu přesvědčení o neodůvodněnosti od
volání, a nelze proto míti za zjištěno, že obchodní jednání, o něž jde, 
bylo obchodem terminovým. Okolnost tato byla by důvodem k odepření 
povolení exekuce podle § 81 čís. 4 ex. ř. jen tehdy, kdyby z obsahu 
exekučního titulu, tedy nálezu rozhodčího, shora citovaného, zejména 
z jeho důvodů byla patrnou; tomu však tak není, neboť obsah nálezu 
rozhodčího nijak tomu nenasvědčuje, že šlo o obchod terminový, a 
dlužno tudíž uplatňování této meritor.ní námítky ponechatí případnému 
odporu ve smyslu § 83 ex. ř. Zbývá tudíž jen posouditi oprávněnost 
exekučního návrhu s hledisKa § 80 čfs. 1 ex. ř. Strana vymáhající pro
kázala potvrzením komisionáře Rudolfa B-a ze dne 18. října 1924, že 
obchod byl uzavřen jeho sprostředkováním na Berlínské burse, že byla 
výslovně umluvena pro všechny spory z této ,smlouvy »Berlínská arbi
tráž a obchodní zvyklosti« (Schiedsgericht Berlíner Arbitrage unJ 
Handelsgebrauche) - jak to na předposlední a poslední řádce tohoto 
potvrzení jest uvedeno ~ dále, že straně žalované dodán byl podle 
dopisnice ze dne 23. října 1924 závěrečný líst ze dne 20. října 1924, 
který rovněž obsahuje doložku »Berlíner Arbitrage und Handelsge
brauche« a že povinná strana telegramem a dopisem ze dne 10. lístopadu 
1924, tedy písemně prohlásila, že s touto uzávěrkou a podmínkami v ní 
obsaženými je srozuměna. Výraz »Berlíner Arbitrage' und Handelsge
brauche« znamená v obchodu obilfm podle § 7 obchodních zvyklostí, 
že rozhodčí soud spolku »Verein Berliner Oetreide und Produkten
handler E. V.« má rozhodovati o všech sporech ze smlouvy, a dále, že 
plníštěm pro obchod je Berlín (§ 9 obch. zvyklostí). Dále je spisy roz
hodčího soudu prokázáno, že strana povinná podala na žalobu strany 
vymáhající odpověď, v níž nenamítala nepříslušnost rozhodčího soudu, 
nýbrž vznesla námitky proti nároku samému. Podle těchto písemných 
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dokladli šlo o bursovní obchod, uzavř,ený na B;:rlínské burs,e mezi ~ro
tokolovanýmí obchodrúky a tu podle cl. X.IV. čls~.3 uvoz. ~ak. k c. r. ~: 
k iodrobení se příslušnosti soudu ro~hodČlho stacllo be! vy~e~ se s.tavol 
). ti závěrečního listu stranou povlllnou. Tato nelen ze zaverečny Irst 

pr1Je řfčině doložky »Berlíner Arbítrage und Handelsgebrauche« nepo-
, ~:sfavi1a, ale dokonce obsah závhečného lístu, tedy i ,výhradu ~ozhod

"h soudu dopisem ze dne 10. Irstopadu 1924 schvalrla a ma proto 
CIO 0'1' I' soud rekurs ní náležitost § 8 ČlS. ex. r.. za sp nenu. 

N e j v y Š š f s o u d obnovil usnese111 prveho soudu. 

D ů vod y: 

Nejvyšší soud vyslovil se v jiné věci (viz sb. n. s. čís. 7471) o v~
konatelnosti nálezů rozh~dčích vydaných v říši n~mecké pk? exekuc
ních titulů v ten rozum, ze k vykonatelnosÍ! lest treba, by, nalezy ,byly 
v dány též podle předpísŮ. zdejšího práva. ce;',ko~lovensky clvrlm rad 

, s~udní vyžaduje k platnosÍ! smlouvy o rozhodCI plsemnost (§ 577 po
slední veta). ústní smlouva jest neplatna, důsledkem toho Jes: nale! 
rozhodčího soudu vydaný na základě smlouvy,. lež nestala ~:, pISem?e, 
neúčinný podle § 595 č~~. 1 c: ř. s; Ovšem, velde .. podle zdeJslho plav~ 
účinnost nález rozhodclho soudu I bez one nalezltosÍ!, nebylo-I; do tn 

~ěsfCŮ žalováno podle § 595 c. ř. s. o jeho neúčinnost. Tohoto p;edplsl,l 
nelze však užíti na nálezy rozhodčích soudů německÝ,ch. Nen;ecky 
soudní řád civilní ve shodě s občanským zákonem nevyzadu]e plsem
nosti k platnosti smlouvy o rozhodčí (§ 1027), nezná proto žalob~ 
obdobné žalobě podle §§ 595 čís. 1 a 596 c. ř. s. z důvodu neplatnosti 
smlouvy pro nedostatek písemnosti. Lze sice žalova~i, o zrušení, roz~ 
hodčího výroku, ale jen z důvodu § 1041, pod nez nelze z,,-radlÍ! 
duvod shora uvedený. Je proto trvati na požadavku, že nálezy nemec
kých soudů rozhodčích jsou zde vykonatelné především jen tehdy, do
šlo-li k písemné smlouvě stran, kterou se soudu tomu podrobily. Pr~ 
správnost tohoto názoru mluví i sdělení ministerstva spravedln,~stl 
čís. 48 Věstníku z roku 1926, podle něhož nálezy vydané rozhodclml 
soudy na území československé republiky mohou býti v německé říši 
prohlášeny vykonatelnýmí usnesením podle § 1042 něm. civ. !ád~,by
ly-li zachovány formální náležitosti §§ 1039 a 1045 tam vykene. Lze 
tedy vykonatelnost nálezů čsl. rozhodčích soudů prohlásiti jen tehdy, 
hude-lí nález doručen stranám současně ve dvojím vyhotovení a při vy
plnění dvojího výkazu o doruč·ení, z nichž jeden bude ponechán u čsl. 
soudních spísů, kdežto druhý bude možno postoupiti příslušnému ně
meckému soudu pro jeho spísy. Žádají-li tudíž německé soudy k pro
hlášení vykonatelnosti nálezll čsl. soudů rozhodčích, by zachovány byly 
uvedené formální předpisy něm. řádu soudního, jest podle zásady recí~ 
procity tím spíše požadovati splnění o;ákladní n,áležitost~ písemno~h 
smlouvy co do nálezů německých soudu rozhodčlch, maJI-ir zde byÍ! 
uznány za exekuční tituly. Nedostatek písemnosti není totožným s pří·-

. slušností rozhodčího soudu. O tuto nejde, nýbrž o účinnost nálezu roz-
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hodčí~? soudu podle § 5~5 c. ,f s. PO,dle t?ho jest posouditi oprávně
nost zadostJ v teto exekucl1I vecl. Z predlozených spisů nelze usouditi 
že došlo k písemné smlouvě rozhodčí podle § 577 c. ř. s. K tomu ne~ 
stačí dopisy vyměněné mezi s!;a.uami, zejména ani dopis povinné strany 
ze d?e,lO. llstopadu 1924, Jenz Jest pouze stvrzením strany, že souhlasí 
se zave!kou ,(nu! A~frech~er.haltuug d:,s. ~chlusses) bez jakékoliv zmínky 
o dolozce pnpoJene k zavorce a zneJlcI Berhner Arbitraae. Podle re
kursního soudu šlo o bursovni obchod na berlínské burs~ mezi proto
kolovanými obchodníky, a stačí prý podle čl. XIV. čís. 3 uvoz. zák. 
k ,~. ~. s; ~ p,odrobellÍ se příslušnosti rozhodčího soudu nepozastavené 
p;IJet! zaverecu,~ho hstu povmnou stranou. Ale podle spisů nelze usou
dlÍ!, ze rozhodcI soud spojku Verein Berliner Oetreide und Produktell
hand}er E: V; lze klásti na roveň zdejším bursovním soudům, zřízeným 
na zaklade zakolla ze dne I. dubna 1875, čís. 67 ř. zák. a čl. XlII. uvoz. 
zá,k k c. ř. s: To n;lze vyčísti z p!íl. čís. 22 (Berlíner Handelsgebrauche), 
]e~ Jest .pati11e sbnkou zvy~IOSÍ1 sestavenou jmenovaným spolkem, vy
mahaJlcl strana yak sama Jlz v návrhu po~.kázala ;,ýslovně na to, ž,e jde 
o nalez rozhodClho soudu, a v rekursu 'pnmo zdurazňuje, že nález byl 
vydán soukromým rozhodčím soudem. čl. XIV. čís. 3 předpokládá pře
dev~ím, že splněny jsou p09!ní?ky čl. XIII. a XIV. prvý odstavec, což 
nenl patrno :~ S!:ISU. Postacl vsak ~ouk,a.z na výslovné ustanovení § 2 
na str. 70 pnI. CIS. 22, t. J. Jednaclho radu stanoveného pro zmíněný 
r~zhodčí soud, podle něhož zakládá se příslušnost tohoto soudu sjed
nal1Im stran ( ... wenn dle Parte len vereinbaren ... ). Co do této úmluvy 
platí pro zdejší soudy požadavek písemnosti podle § 577 c. ř. s" jaÍc 
bylo shora vytčeno. 

čís. 7754. 

S republikou Polskou nenl záruky vzájemnosti ve smyslu § 79 ex. ř. 

(Rozh. ze dne 4. únOra 1928, Rl 49/28.) 

Vymáhající věřitel navrhl povolení exekuce na základě rozsudku 
krajského soudu v Jasle, potvrzeného rozsudkem apelačního soud'! 
v Krakově. S o udp r v é s t o I i c e exekuční návrh zamítl r e
k u r sní s o u d exekuci povolíl. D ů vod y: Proti rozsudků~" na 
jichž základě bylo žádáno o povolení exekuce, není podle usnesení 
kraj~kého soydu v ~asle ze dne 19. srpna 1927 dalšího právního jednáni, 
ktere by zdrzovalo Jich vykonatelnost, a podle téhož usnesení bylo před
volání, kterýmž bylo zahájeno řízení v Jasle, straně povinné do vlast
ních rukou doručeno a jednala strana povinná jako strana v rozepři, 
Jsou tu tedy veškeré náležitosti § 80 ex. ř. a není tu důvodu k odepření 
povolení podle § 81 ex. ř. Smlouva mezi československou republikou 
a republikou Polskou ze dne 6. května 1925 o úpravě právních Stykll 
ve věcecb občanských, trestních a nesporných čís. 5 sb. z. a n. z roku 
1926 ustanovuje v § I, že státní příslušníci každé ze smluvních stran 
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požívají v územ1 druhé strany v~ věcech. o?čanský:l? ?O, c~o zákona a 
oudní ochrany jich osob a majetku steJneho naklada111 Jako vlastní 

:tátní občané. Jak prokazují předložená vyhotovení rozsudků a usn:~ 
sení, platí v Malorusku dosud zákony, které před tímp~a!lly v. Hahcl 
a jsoU totožnými se zákony, platícími posud zde, zvláste s CIVl111lm 
soudním řádem a s exekučním řádem a jest tudíž uvedenou smlouvou 
vzájemnost ohledně exekuce podle spisů a listin zřízených v cizině za
n.tčena. 

N e j v y Š š í s' o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

Důvody: 

žádáno bylo >} povolení exekuce pro pohledávku ,na základě roz
sudku soudu republiky Polské, tudíž listiny zřízené 1i111l10 obvod zdel
šího státu. Podle § 79 ex. ř. lze exekuci vykonati, tudíž i povoliti, jen 
v mezích vzájemnosti zaručené státní smlouvou. Rekursní soud shledal 
zaručení to v ustanoveních smlouvy mezi československou republIkou 
a republikou Polskou ze dne 6" března 1925, vyhlášené pod čís. 5 sb; 
z. a n. pro rok 1926. Smlouvou tou zaručena jest vzájemnost výslovne 
jen pro případy zminěné v čL 3 čis. 1 a 2, o něž nejele, což ~ení třeba 
blfže dovoditi. Z čl. I. nelze vzájemnost tu po příkladu rekursmho soudu 
dovoditi co do ostatních pohledávek přiznaných na př. rozsudky. To 
vyplývá z porovnání zmíněné smlouvy se smlouvami sjedn,anými s j~: 
nými státy co do úpravy právních styků ve věcech občanskych. Postacl 
poukaz na dvě smlouvy. čl. 1. smlouvy mezi republikou ceskosloven: 
skou a královstvím S, H. S. čís. 146/24 obsahUje obelobne ustanovem 
jako čl. 1. smlouvy čís. 6/26, přes to však ~ ~l. 38 a ~ás!. stal1?ví vý
slovně podmínky vzájemného výkonu exekucnIch titulu. cl. ~. U1;"I~vy 
mezi čsl. republikou a královstvím italským o právní ochrane statmch 
příslušníků čís. 126/26 stanoví účast na. úZ,emí druhého ostátu st:jné~~ 
nakládání jako s vlastními občany a volny pnstup k soudum, tudlz totez 
jako čl. 1. smlouvy s republikou Polskou. Vykonatelnost roz.s,l\d~ů ve 
věcech' občanských a obchodních byla přes to smluvena zvlas! umlu: 
vou čís. 127/26. Z toho nelze usouditi jinak, než že návrhu nedostava 
se zásadní podmínky § 79 ex. ř., 1. j. záruky vzájemnosti s republikou 
Polskou, a že není zele vykonatelný rozsudek soudu této republiky. Ne
záleží tudíž na tom, zda jsou splněny podmínky dalších předpisů exe
kučního řádu. 

Č'S. 7755. 

L~bské plavební soudy (zákon ze dne 25. dubna 1924, čís. 92 sb. 

z. a n.). b' t' o .\" o' 1 o 

Okresní soud jako labský soud plave nJ jes vecne vy ucne pnsl us-
ným ve sporech o výši poplatku za zachránění nebo jinýcJ: odměn za 
pomoc při ztroskotání, třebas byla pomoc poskytnuta na zadost ohro-
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~eného; O tom, zda tu jde o takový spor, rozhoduje skutkový přednes 
zalobcuv (§ 41, druhý odstavec, c. ř. s.). 

(Rozh. ze dne 4. února 1928, R I 52/,28.) 

"' ~alobou.: zadal1o~ na o~resním soudě na Mělníce, domáhala se ža
IUJlc,' spolec,nost na za!o~a~,em, ,bydl!cim v Ústí n. L., zaplacení 1.080 Kč 
~ d~vodu, ,:e k vyzvam, uredm~a zalovaného přetáhl remorkér žalob
Kyne, na 1I1,elm,ce vory zalovaneho do bezpečnější polohy. K námitce 
vecne nepnslusnosh s o udp r v é s t o I i c e žalobu odmítl. D ů _ 
vod y,: P?dle § 2 zákona ze dne 25. dubna 1924, čís. 92 sb. z. a n. 
vykonavaJIpravomoc Labský~h plavebních soudů tam určené soudy 

. a roz~O?u)l ve spor~ch tyka]:Clch se kromě jiného výše poplatku za 
zachranem!, ne~o J1~ych odmen za pomoc při ztroskotánÍ. Poněvadž 
v tomto pnpade pozadu]e se zažalovaná částka z důvodu smlouvy ná
n~:zdm a ve, sporu ~omto nejde o zachránění ani o odměnu za pomoc 
pn }tro~kotalll, n"m tento soud příslušným a bylo proto žalobu pro 
nep~~slu~nost odmlotnouti. Rek u r s 11 í s o u d zamítl námitku věcné 
n,epn~lusnost;. D u ~ o d~: P:vý ~oud ?důvodnil svoji nepříslušnost 
tlm, ze s~ zazalov,,;n~ ~e11lz pozadute z duvodu smlouvy námezdní a že 
~e]?e am o ~achra11el1l anr o odOlenu za pomoc při ztroskotánÍ. Než 
clm tak .neplavem. Podle § 41 druhý odstavec j. n. má soud příslušnost 
svo~ zkoumat; na základ,~ žalobcových údajů. Žalující strana již v ža
IOb,e tvrdIla, ze Jde o p;lpad plavební nouze, poněvadž, když se dne 
~. cervn~ 1927 za vysokeho stavu vody na Labi ocitly tři vorové tabule 
~~lov~ne ,strany ?a Mělníce v plavební nou'zi, poskytla na požádání 
urec,lmka zal ovane ~tra~y plavební pomoc za tím účelem, by jedna vo
rova tabul,~ by!a pretazena na druhou stranu řeky do bezpečnější po
lohy a dalsl dve tabule, by byll. staženy do přístavu, a že, když se pokus 
o ukon poslez uvedeny nezdanl, poněvadž tažné lano prasklo a vorová 
tabule se rozsypala, snažila se zachrániti z obou tabulí co se zachrániti 
dalo, tí~, že .vtlačila. u,volněn~ pram~ny do tišiny u přístavu. Podle 
tVl zem zalobl:1ho uznav,a sl,ce zalov~na strr~na" že jest povinna úplatou 
za pO,skyt~uty pomocl;y vyko?, avsak vyseteto úplaty jest spornou, 
Na zaklade ustanovem § 2 plsm. b) zákona ze dne 25. duhna 1924 
ČIS. 92 sb. z; ~ n. náleží okresním soudům jako labským soudům pla~ 
vehnlm, vyI~cn,,- rozhodovaÍ!, o sporech, týkajících se výše poplatkú za 
~zach;anem~., Ze .se po~le zalob};ího tvrzení jednalo o úkony zachra
TIOVaCI, nemuze byh pocnyby. Pnslušnos! dovolaného soudu jest tudíž 
v tomto případě opodstatněnou. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolaCÍmu rekursu. 

Důvody: 

,Stěžo~ate~ se odk~z~je na .správné odůvodnění napadeného Usne
sem, k nemuz se dodava na vyvody clovolacího rekursu toto: Předpis 
§ 41 druhý odstavec j. n., že pro zkoumání příslušnosti v občanských 
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rozepřích jsou rozhodny údaje žalobcovy, platí podle § 13 zákona z,: 
dne 25. dubna 1924~ čís. 92 sb. z. a n. také pro i'ízení před labskými 
plavebními soudy. Věcná příslušnost podle § 2 písm. b) cit. zák. a čl. 1 
čís. 2 písm. h) dodatečné úmluvy čÍs. 37/1924 sb. z. a n. k Labské pla
vební aktě čís. 222/1923 sb. z. a n. není vyloučena tím, že zachránění 
nebo pomoc při ztroskotáni staly se na žádost ohroženého, spíše bude 
to případ pravidelný, zejména když podle § 44 policejního řádu pro 
lodní a vorovoU plavbu na Labi ze dne 3. března 1924, čÍs. 39 ř. z. jso~ 
plavci plavidel na blízku jsoucích povinni, by při nehodách poskytlI 
rychlou pomoc. Spornou jest výše odměny, jejíž nepřiměřenost žalov~n~ 
namítala (č. 1,5 p. v.). Vzájemný nárok na náhradu škody, uplatneny 
započtením nemá na věcnou příslušnost pro žalobní nárok vlIvu . 

čís. 7756. 

Ten, kdo byl převzat v léčení a ošetřování všeobecné .?emo~nice 
v Praze a byl předán na kliniku, ač nedal k tomu souhlas, zustal 1 na
dále v ošetřováni a léčení nemocničním. 

(Rozh. ze dne 4. února 1928, Rv 1481/27.) 

Co do předchozího děje, poukazuje se na čís. sb. 4826. Pro c ~ sní 
s o u·d p r v é s t o I i c e uznal po té žalobní nárok důvodem po právu. 
O d vol a c í s o u d napadený roz·sudek potvrdil. D ů vod y: Ne
správným jest prý, že žalovaný fond jest útvarem práva soukrom~~o, 
an i jeho historický vývoj i způsob, jak jest finančně zabezpečen, ucd 
jeho - nemocnice nesleduje účely výdělečné, nýbrž sociální,. ~um,amtUl: 
tedy veřejné -- a posléze okolnost, že je spravován státem, ze lečebne 
poplatky mají povahu veřejného poplatku, jsou dokladem toho, že jde 
o útvar práva veřejného, že poměr ošetřovaného k nemocnici je pomě
rem veřejnoprávním, jak uvedeno v jud. čís. 197. Proto trvá odvolatel 
na námitce, že spor nepatří na pořad práva: Nesprávné hodnocení v'Ý'
sledků dokazování spatřuje odvolatel ve zjištění soudu prvé stolice, že 

. prý byla uzavřena -mezi stranami soukromoprávní smlouva o léčení, 
ač nezjištěno, kdo ji uzavřel za žalobce, jenž dodán do nemocnice ve 
stavu nepříčetném, kdo za žalovaný fond a jakého obsahu byla ona 
smlouva, zejména jaký proliúkon měl žalobce, když měla zaň hraditi 
okresní nemocenská pokladna ošetřovné do 28 dnů. Tím však provádí 
se důvod nesprávného právního posouzení, neboť výrok o tom, zda jest 
žalovaný fond útvarem práva soukromého či veřejného a zda byla uza
vřena mezi ním a žalobcem soukromoprávní smlouva o léčení čili nic, 
jsou právními úsudky, jež lze učiniti jednak na základě zákonných usta
novení, jednak ze zjištěných skutkových okolností. Podle názoru odvo
latele není prý tu smlouvy o dílo, neboť nebyla ujednána odměna, která 
ani nesměla a nemohla býti ujednána vzhledem k tomu, že nejde o sou
kromé sanatorium, nýbrž o nemocnici veřejnou, každému přístupnou, 
slOUžící veřejné ~dravotnické péči. Žalobce prý neprohlásil a ani ne-
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~l1ohl ta~ u~il1iti vzh~:d:m k s~él11.u tťlesl:é.I11l1 stavu, že chce býti léčel1 
11~ .oddele.lll ~:moCI,l1Ct~1J:1 a mkoh n,~ khmce, a tudíž nepříčilo se jeho 
vulI, byl-ll pnjat na kl1l11ku a lam leceu, sprava nemocníce neměla dů
vodu k tomu .nesvoliti, aj mohlo-li by se mluviti o smlouvě o léčeni 
byl by tu prý smluvní stranou stát, nikoli žalovaný fond. Soud odvolaci 
neshledal odvolání opodstatněným. Nesprávným jest mínění žalovanéhQ 
fo~du, !e není ke Sp?;-U pasiv.ně legitimován, že by mohl býti žalován 
stat, jezto klIl1I.ky patn do spravy statu a vedou se na jeho účel. Kliniky 
nejsou součastI nemocnIce, nýbrž částí universit jako státních učebních 
ústavů a podle bodu 5 ínstr. o poměru nemocnice ke kli.nikám lze přijí
matI na klrl1lky jen ty nemocné, kteří proti tomu nečíní námitek' neníť 
ošetřovanému }hostej~o; bude-li h.o použito pro účely vyučovací, z~jména 
k de!nonstro~am. Zjlsteno bylo, ze Dr. Zdeněk K. odkázal žalobce jak;} 
lekar okresl1I nemocenské pokladny k ošetřování do všeobecné nemoc
:líce (tedy nikolí. na kliniku) a že žalobce byl do jejího ošetřování přijat; 
z~l?van'y fond .sam doznává, že v době přijetí byl žalobce ve stavu ne
pncetnem, takze nemohl prohlásiti, chce-li býti léčen na oddělení ne
mocn~čním či k~nickém. Že pr.oje~il so,:hlas s ~éčením klinickým ať vý
slovne !lebo ml:ky (§ 862 obc. zak.), zalovany fond netvrdil a žalobce 
uvedl, ze m,u vubec nebyl.o známo, že je léčen na klinice, což žalovaný 
f~nd nepoplra!. Proto pravem uZIlal soud prvé stolice, že žalobce byl 
prev~at do ,l"éče,ní ne;12ocničllího: nikoli kliničního, to tím ,spíše, že se 
jednal? o }ecel1l na ucet okre~11! nemocenské pokladny, která je podle 
§ .. 8 ~ak. CIS. 3201888 opravn.ena poskytnouti svým nemocným členům 
~ec~11I v. nc:nocnrcl. Soud prve sfolice právem spatřuje v přijetí do lé
cem v~re)ne nemOCnIce soukromoprávnÍ smlouvu a to smlouvu o po
s~yt?Va~l:. pobyt~. s ~elý1l1 zaopatřením, ošetřenim lékařským, léky a 
osetrovanrm za urodne stanovený poplatek. Smlouva se uzavírá tím že 
s~ .. nell1?,cný hlásí, o p"řijetí ať sám, ať někdo jiný za něho, a že 'jest 
pnjat; umluvy o uplate vzhledem k stanoveným taxám ošetřovacím ve
ře!ně vyhla,šovaným netřeba. Není zákonného ustanovení, že by se' po
mer ten mel posuzovati podle práva veřejného, naopak z jeho povahy 
lze usuzovatI l1a jeho soukromoprávní povahu. Lzeť se léčíti soukromě 
~io111a, v ústav~ch ~o.ul:ro111ý~.h, není ~uceni k léčeni nemocničnímu, vy~ 
Jmouc z ?hledu ~erCJnych pn .~horobach .• nakažlivých, ošetřovaný může, 
chce-ll sam platIti, volitt ~1 tndu, na mz chce býti ošetřován a může 
z léčení vystoupiti, kdy chce. Není znakem poměru veřejnoprá~ního že 
se stanoví úplata za ošetřováni úřadem, že je vyloučena o. ní svobo'dná 
úmluva, vž~y~ úřa~y stanoví t~xy pro určité úkony a věci i v jiných 
oborech (lekarnrcke taxy dvoJ1ho druhu, ceny za potraviny za války 
a po valce a pod.). Taxy nemocniční nemají povahu veřejných poplatků. 
NerozhodUje, že někteří ošetřovanci sami neplatí (na př. členové ne
~lOcenskí'ch. pokladen; l~čeb~éh? fondu .veřejných zaměstnanců), n~bo 
ze za chude, }1rac!.1 .osetro.vne nekllo )I~y. (o.bec, zemský fond), vždyf 
I na nrch muze byh vymahano v urcltycl1 pnpadech dodatečně. Z po
:ahy nem?cnic, že slouží veřejnému zdravotnictví a plní tak úkoly ve
reJne spravy, se vysvětluje zllkonný zásah správníS,h úřadů do jich 
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správy a hospodařeni a dozor nad nimi, jakož i jich pomoc při vymá
hání ošetřovného (Bohuslav čis. 3819 spr. jud.Čís. 197). Ze soukromo
právní povahy ,sr~llouvy o, léčení právem dOVo.dil. soud prvé stolice, ~o
užito-li k spInem smluvl11 povinnostI osoby jine, klrl11ky, kam byl za
lobce předán k léčení, a utrpěl-li tam opomenutím lékařského dozoru 
poškození na těle a tím mu vznikla i -újma na příjmech, že ručí žalovan)T 
fond za škodu z toho mu vzniklou. Soud odvolací neshledal přímého 
zavinění na straně žalovaného fondu, třeba že to byl jeho lékař, jenž 
měl dohlížeti na spoutaného žalobce, neboť neměl konati službu tu 
jako lékař nemocnični, nýbrž jako zástupce lékaře klinického; žalovaný 
fond však ručí podle § 1313 písm. a) obč. zák., jak uvedl soud prvé 
stolice. Zjištěno-li, že tu byla soukromoprávní smlouva o léčení, je 
lhostejným, zda je žalovaný fond útvarem práva soukromého či veřej
ného. Žalovaný nesprávně uvádí, že soud prvé stolice tvrdí v rozsudku, 
že vůle stran měřila k léčení na odděleni nemocničnim a vyloučila léčeni 
klinické, neboť toho v rozsudku tom nelze nalézti; soud ten zjišťuje, že 
žalobce byl přijat do ošetřování všeobecné nemocnice v Praze její při
jímací kanceláří, tím že došlo k smlouvě o ošetřování a že umístěni jeho 
v kliničním pokoji Č. 103 stalo se bez '(yžádání jeho souhlasu, bez jeho. 
vlivu a vědomí. 

Ne j v y šš í s o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Dovoláni, uplatňující jedině důvod § 503 CIS. 4 C. ř. s., zabývá se 
jen právními otázkami: I. zda jde o léčení, které dlužno pokládati za 
léčení ve všeobecné nemocnici v Praze (v ústavu fondovním) či za lé
čení na universitní klinice (státním ústavu), by mohlo býti posouzeno 
pasivní oprávnění žalované strany; 2. zda jest mezi žalovaným fondem 
a žalobcem právní poměr práva soukromého či veřejného, by bylo lze 
posouditi spolehlivě námitku nepřípustnosti pořadu práva. K č. 1. Nej
vyšší soud vylíčil již ve svém zrušovacím usnesení ze dne 19. března 
1925, čís. R I 123/25 (čís. sb. 4826) právní podstatu žalovaného fondu 

. jako samostatné právní osobnosti a poukázal na to, že předem jest se 
obírati otázkou pasivní legitimace v fom směru, zda žalovaný fond svým 
ústavem, všeobecnou nemocnicí v Praze, či zda československý stát 
pražskou klinikou pro interní nemoce, tedy svým (státním) ústavem 
převzal v roce 1924 žalobcovo ošetření a léčenÍ. V tomto směru sou
dové nižších stolic správně dovodili, že žalobce, který byl přijímací kan
celáří všeobecné nemocnice v Praze jako osoba nemocničního léčení 
a· ošetřování potřebná, převzat v léčení a ošetřování, nedal souhlasu' 
k tomu, by byl ošetřován a léčen na klinice proL Dr. Sch-a, a že přes 
to byl předán na tuto kliniku, ač podle instrUKce upravující poměr klinik 
k všeobecné nemocnici v Praze jest souhlas nemocného podmínkou 
odkázání do klinického ošetřování a léčení. Třebas byl žalobce z při
jímací kanceláře .nemocnice uložen přímo v pokoji čÍs. 103, patřícím ke 
klinice, a pak tam léČEn a ošetřován, zůstal, nedav souhlasu k tomuto 
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opatření, po právu i na dále v ošetřování a léčení nemocničním. V tomto 
směr~ stačí dovolatele odkázati ~a správné důvody napadených roz
sudku; zeJmena v rozsudku druhe stolice jest správně poukázáno na 
to; že ~ení ošetřovanén~u lhostejno, bude~li_ ho P?,užito pro účely vy
ucovaCI a k demonstrovanl. Dovolatel mIni, ze stacI, když nemocný ne
činí _námit,:,k; Ale s názor~m tím nelze při nej~enším souhlasiti v pří
pacle, o neJZ tu Jde, kdyz pacIentu onemocnelemu zápalem plic a ve 
v~s~ké ho,,:čce_ jsoucímu, se ani_.n:,vys~ět1í, ka~,_ má býti přidělen, nýbrž 
koyz proste prenesen Jest z pn]lmacl kancelare na klinické odděleni, 
Není tedy námitka nedostatku pasivní legitimace odůvodněna a ne
třeba se obírati významem okolnosti, že přijímací kancelář jest spo
lečnou pro nemocnični odděleni i pro kliniky a že lékaři nemocniční 
proti předpisům zmíněné instrukce konaji službu také v kliničních od
děleních a že naopak zase kliniční lékaři konají službu v nemocničních 
odděleních. K čís. 2. Otázka nepřípustnosti pořadu práva jest vyřízena 
usnesením pojatým do rozsudku soudu prvé stolice ze dne 9. října 1924. 
Usnesení to vešlo v moc práva, neboť nebylo napadeno žalovanou stranou 
jedině rozsudek téhož data byl zrušen na její odvolání. Spor mus! tudíŽ 
býti vyřízen soudy, a nelze vůbec přihlédnouti k odbyté již námitce ne
přípustnosti pořadu práva. Po této stránce je věc vyřízena konečným 
způsobem. Nejvyšší soud zabýval se sice ve svém rozhodnutí ze dne 
19. března 1925, č. j. R I 123/25, čís. sb, 4826, otázkou, zda mohlo jíti 
po případě o veřejnoprávní poměr, nikoli však co do námitky nepřípust
nosti pořadu práva, jež byla tehdy již právoplatně zamítnuh, nýbrž šlo 
mu o to, podle kterých norem má býti věc soudy řešena, zda podle 
norem práva veřejného či soukromého. Jiný význam nemohlo míti ono 
rozeznávání, ježto věc nemohla býti odmítnuta. Odvolací soud posoudil 
věc podle norem práva soukromého, dovolatelka napadá tento názor 
len s hlediska vyřízené již námitky, nikoli však z důvodu, že mělo býií 
použito norem veřejnoprávních. Dovolání uplatňuje tudíž jedině zamít
nutou právoplatně námitku nepřípustnosti pořadu práva, jinak však roz
sudek nenapadá co do použití hmotného práva. Nemá proto ani do
volací soud příčiny, by se zabýval věcí po jiné stránce, než kterou uplat
nila dovolatelka, t. j. námitkou nepřípustnosti pořadu práva, a po této 
stránce odkazuje dovolatelku na právoplatné rozhodnutí závazné i pro 
něho. 

čís. 7757. 

Důvody nabyti služebnosti jsou uvedeny v §§ 480 a 481 obč. zák. 
výčetmo a nelze je rozšiřovati na případ, kde původní společný vlastník 
pozemků uvedl je ve stav služebnosti a napotom je prodal různým 
osobám. 

Ustanovení kupní smlouvy, že nemovitost byla koupena s právy a 
povinnostmi, jak ji dosavadní majitelé drželi a užívali a držeti a užívati 
byli .oprávněni, týká se pouze práva povinností, o nichž smluvníci věděli. 

(Rozh. ze dne 4, unora 1928, Rv I 601/27.) 
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žalobci koupili od manželů Ch-ových louku čís. kat. 106/1 trhovou 
smlouvou ze dne 31. .července 1901, žalovaní pak koupili od manželů 
Ch-ových trhovou smlouvou ze dne 27. července 1901 role Č, kat. 107. 
Tehdy byly jíž v obou pozemcích položeny trubky. Žalobou, o niž tu 
jde, domáhali se žalobci na žalovaných uznání, že jejich vlastnictví 
k louce Č. kat. 106/1 jest neobmezené, že žalovaným jako vlastníkům 
role Č, kat. 107 nepřísluší zejména právo .sváděti vodu s tohoto pozemka 
na louku žalobců Č. kat. 106/'1 a že žalovaní jsou povinni trubky z po
zemku Č. kat. 107 odstraniti a zdržeti se dalšího rušení vlastnického 
práva žalobců k pozemku. Pro c e s n i s o udp r v é s tol i c e uznal 
podle žaloby mimo jiné z těchto d ů vod ů: Z trhových smluv ze dne 
27. a 31. července 1901 soud sice zjistil, že strany koupily nemovitosti 
s právy a povinnostmi, jak dosavadní Jich majitelé nemovitostí těchlo 
sami užívali a drželi a držeti a užívati oprávněni byli, avšak vzhledem 
ku zásadě bezelstnosti a dúvěry vzájemných styků, lze toto ustanovení 
smlouvy vykládati tak, že se týká práva povinností, o nichž smlouvající 
strany věděly a nikoliv také těch, o nichž nevěděly. O d vol a c í 
s o u d žalobu zamítl. D ů vod y: Prvý soud žalobě vyhověl, zjistiv, 
že žalobci při koupi louky č. kat. 106/1 dne 31. července 1901 o zřízení 
trativodu prodávajícími nevěděli, takže nemohla vzniknouti okamžikem 
rozdělení vlastnictví obou pozemkův služebnost, nýbrž okamžikem tím 
nastal jen faktický stav, odpovídající obsahu služebnosti svádění vody, 
který mohl založiti služebnost teprve vydržením, Soud odvolací nesou
hlasí s tímto názorem prvého soudu. Poněvadž oba pozemky Č, kat. 
107 a, ~. k~t. }06j.1 byly_ těchže vlastníkův, nelze mluviti o pozemku 
panUJ1':lm, Jlmz bylo role c. kat. 107, a o pozemku služebním, jímž byla 
louka c', kat. 106/1 v té době, kdy manželé Ch-ovi byli vlastníky obou 
pozemku. Jest nesporno, že v kupních smlouvách ze dne 27. července 
1901 ,a 31. července 1901 není zmínky o trativodech, o trubkách v po
zemclch Č. kat. 601/1 a Č. kat. 107 a -svědek K., který rozprodej used
losti manželů Chcových v roce 1901 prováděl, nepamatuje se, zda se 
tehdy při prodeji pozemků Č. kat. 107 a Č. kat. 106/1 o služebnosti 
svádění vody a o trati-,odech mluvilo. Nutno proto přihlížeti k dalšímu 
obsahu trhových smluv ze dne 27. července 1901 a 31. července 1901 
uzavřených mezi stranami rozepře s manžely Ch-ovými dřívějšími vlast
níky. Soud odvolací má za to, že prvý soudce ze zjíštění podle obsahu 
trhových smluv ze dne 27. července a 3i. července 1901, že strany kou
pIly pozemky s právy a povinnostmi, jak dosavadní majitelé těchto 
nemovItostí sami jich užívali a je drželi, a držeti a užívati oprávněni 
byli, učinil nesprávný názor, maje za to, že tato ustanovení smluv lze 
vykládati jen tak, že se týkají jen práva povinností, o nichž smlouva
J1C~ strany věděly, nikoliv také těch, o nichž nevěděly. Prvý soudce pře
hle~l, že, ačkoliv žalobce již asi třetí rok po koupi louky č. kat. 106/1 
VIdeI, když začalo pršeti, že na louce vyúsťují dva trativody, jež nejsou 
na prvlú pohled patrny, že se země musí trochu rozhrnouti, jak při vý
slechu Jako strana udal, žalobci se s tímto. stavem louky Č. kat. 106/1 
spokojilí, trativody dále v louce trpěli, a to po řadu let, a teprve v roe'e 
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1926, tedy po ?5 letec.h dopisem ze dne 13. září 1926 žalované upomí_ 
nalI o odstranem trubek, a konečně podali žalobu. Z těchto okolnost' 
dovozuJe, so~d o~~ola~í se zřetelem k obsahu trhových smluv, pOku,: 
Jde o ?rzem a UZlVan!. ko~pen~ch pozemků, že žalobci jako vlastníci 
~o~ky c. kat. 1061'1 znzem trattvodu, položení trubek v louce po zji
skm trube~ po ,3 letec~na vědomí vzali. a se zařízením jím byli spo
kOJ <;nl, p'0nevad;- hned, Jak trahvody ZJlstrll, o odstranění trubek neza
kr031lI, zalovane am nevyzvali k odstranění trubek, zařízení trativod 
trpeh, a tak právě služebnost sváděti spodní vodu po louce č. kat. 106/r 
Y,z~lkla. Ustanovel1l § 526 ~bč. zák., řeš I případ, kdy se vlastník panu
JIC1~0 P?zemk~ stane ,vlastl1lkem sluzebneho pozemku, později pozemek 
sluzebny prod~ a sl~zebnost vymazána není. Případ, kdy vlastník obou 
pozemků, meZl mmlZ Jest pomer služebnosti, tak zvaná vlastníkova sln
zebnost: oba pozemky prodá, v občanském záko.nu není výslovně řešen 
pokud. Jde o poměr~ slu~ebn?sti. Prvý soudce klade váhu na to, b; 
z~lobcl Jak? kuplt:le, sluzebneho pozemku o existenci služebnosti ve'
d,;h h~e~ pn uzavre~l kupní smlouvy. Soud odvolací však spatřuje na
byvacl duvod v obsanu trhových smluv o pozemcích č. kat. 107 a Č, kat 
106/:1. Poněvadž prodávající manželé Ch-ovi prodali smlouvou ze dn~ 
27., cervence 1901 žalovaným mimo jiné pozemky též role Č. kat. 107 
v, tech mezich,~ hranicích,. s těmi právy a .povinnostmi, jak nemovitostí 
~echto ~aml uZlvall,a, Jak Jlch užívati a je držeti byli oprávněni, rovněž 
zal?vam p~o kUpUJ~Cl byli opráv~ě,ni užívati role Č. kat. 107, jak je užíc 
vah 'pch predchudcl - prodava]lcl, totiž i onoho zařízení, oněch trati
vodu, trubek v pozemku položených. Ve smlouvě trhové ze dne 31. čer
v~nce 1,901, kterou kupují žalobci louku čís. kal. 106/1, jest rovněž 
v~slo~ne ,:vedeno, ,že prodáv~jicí vlastníci manže,lé Ch-ovi louku tu pro
dava]l v tech mezlch a hralllclch, pk Jl saml uZlvali a drželi a užívati 
a držetr, oprávněni byli, a kupující nepřevzali jen knihovní břemena a 
kmhovl;l zavady. Tlm~o ustanovenim smlouvy určen byl rozsah užíváni 
louky, c. kat. 106/,1 zalobcl pko kupiteli. Poněvadž v době uzavření 
tr~ove smlou,vy o lo.uce Č. kat. 106/1,. v této louce již trubky byly po
loz:,ny, JSo,u zalo~ anl povl11m Jako kupltelé onoho pozemku zařízení dále 
trp:tr, byt 1 sl~zebnosot v pozemkové knize nebyla zapsána (§ 1047 
obc, :a~.). Z techto duvodu, dovozuje odvolací soud, že prodejem po
zemku c. kat. 107 a 106/1 puvodními vlastníky stranám rozepře vznikla 
pozemko~á služebn?st ~váděti vodu. po pozemku Č, kat. 106/1, louce, 
ve prospech pozemleu c. kat. 107, Kterou žalobcové také do 13. září 
19,26 trpěh, ač ?e asi z~ tři léta po smlouvě o trativodech v louce a po
lozenych trubkach doveděli. 

N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu. 

Důvody: 

Dovolací soud nesdílí právní názor odvolacího soudu že v tomto 
připadě lze mluviti o služebnvsti svádění vody s parceli čís. 107 na 
parcelu čís, 106/'1 žalobců. P Idle §§ 480 a 481 obč. zák. isou důvody 
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k nabytí služebností smlouva, poslední pořízení, výrok soudu a vydrženi. 
Rozšiření těchto výčetmo uvedených důvodů na případ, o nějž tu jde, 
nebylo by výkladem zákona, nýbrž jeho nepřípustným doplněním (viz 
Dr. Anton Koban, Eigentiimerdienstbarkeit, Festschri!! zur Jahrhundert
feier des ABOB. 11., str. 575, dále rozhodnutí bývalého Videňského nej
vyššího soudu ze dne 9. února 1886, čís. 1548 01. U. čís. 10.926 a roz
hodnutí tohoto nejvyššího soudu čis. 1574 a 5644 sb. n. s.). Ani tím, že 
dřívější vlastníci pozemků čís. 106/1 a 107 v K. uvedli je ve faktický 
stav, odpovídající pojmu sporné služebnosti, ani tím, že v roce 1901 
parcela čís. 106/,1 byla prodána žalobcúm a parcela čís, 107 žalovaným, 
nevznikla tedy služebnost. Názor odvolacího soudu, že se tak stalo 
mlčky tím, že žalobci dva trativody, jimi asi třetí rok po koupi parcely 
Č, 106/1 na louce zjištěné, trpěli asi 25 let, odporuje řečeným zákonným 
ustanovením. Že z obsahu kupních smluv ze dne 27. a 3 L července 
1901 nelze dovozovati vznik sporné služebnosti, soud prvé stolice 
správně dolíčil, poukázav k ustanovení § 914 obč. zák. Za tohoto stavu 
věci nemá v tomto případě významu ani ustanovení § 1047 obč. zák" 
jehož se odvolací soud dovolává, 

čís. 7758. 

Pro nárok manžela, jenž nemá viny na rozluce, podle druhé věty· 
§ 1266 obč. zák., jest lhostejno, zda rozluka byla vyslovena rozsudkem 
či usnesenún a zda si při rozluce vyhradil nárok na výživné. . 

(Rozh. ze dne 4, února 1928, Rv I 1589/27.) 

Rozloučená manželka domáhala se na manželi placení výživného 
z. důvodu odškodněni podle § 1266 obč. zák. Pro ce s. ní s o udp r v é 
s t o I i c e uznal nárok žalobkyně na odškodnění za oprávněný a při
soudil jí výživné měsíčních 500 Kč. O d vol a c ís o u d vyhověl od
volání žalovaného potud, že přisoudil žalobkyni na výživném jen 250 Kč 
měsičně a uvedl mimo jíné v d Ů vod ech: žalobkyně' domáhá se 
projednávanou žalobou výživy z důvodn odškodnění po rozumu 
§ 1266 obč. zák. Prvá stolice uznala nárok žalobkyně na odškod
něni po rozumu § 1266 obč. zák. za oprávněný, Názor tento na
padá žalovaný, namítaje, že v souzeném případě nepřicházejí ustano
vení § 1266 obč. zák, k platnosti, poněvadž jak rozvod, tak i rozluka, 
provedená cestou nespornou na základě žádosti podle § 17 rozl. zákona 
a· nikoliv rozsudkem, jak žádá výslovně § 1266 obč. zák., uskutečněny 
byly již za platnosti rozlukového zákona, že žalobkyně v řízení rozlu
kovém cestou nespornou měla právo odepříti svolení k rozluce z důvodu, 
že není rozhodnuto o úpravě výživného, po případě, že si měla právo 
na výživné vyhraditi, a že, neučinivši tak, pozbyla práva žádati odškod
nění po rozumu § 1266 obč. zák. V rozhodnutí ze dne 23. července 1925, 
R I 6'10/25, sb. čís. 5189 zabýval se nejvyšší soud podobným přípa
dem jako je projednávaní'; v důvodech rozhodnutí se výslovně pravi, 
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že) byl-li do povoiení rozluky pojat výrok o vině manžela na rozluce 
výro~ ten. rozloučené :,:,~nželce zaji~ťuje plné zadostiučinění podl~ 
§ 1206 obc, zak, NeJvysslmu soudu pn vyslovení tohoto právního ná
zoru bylo a musilo býti zajisté povědomo, že § 1266 obč, zák. mluví 
tolIko o rozloučení manželství rozsudkem, a, byl-li toho názoru, že i při 
rozvodu a rozluce provedených již za platnosti rozlukového zákona 
provedena-li rozluka usnesením a do výroku pojato, že se manželstvf 
ľ~)Zlučllje z viny manžela, manželce bezvinné nárok na zadostiučinění 
podle § 1266 obč, zák, přísluší, vysvětluje se to tím, že občanský zákon 
rozluky usnesenÍn! neznai, tak že i takové rozloučení manželství, jež 
se stalo usnesením, byl-li do něho pojat výrok o vině manžela na roz
luce, jak tomu jest v souzeném případě, manželce .na rozluce nevinné 
zachovává nárok na odškodnění podle § 1266 obé, zák. Pokládá proto 
o~volací soud za správný právní názor procesníhQ soudu, že v souze
nem p!ípadě žalobkyni nárok na zadostiučinění přísluší, a připojuje 
se k nemu. 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalovaného, 

o ů vod y: 

Oovolací soud poukazuje na svá rozhodnutí CIS, 1705 a 5189 sb. 
n, s" v nichž nepřímo projednána byla otázka, jež se řeší tímto sporem, 
§ 1266 obč, zák, ani ve svém dosavadním znění není na překážku ná
roku vymáhanému žalobou, Zákon neklade důraz na to, by se rozluka 
stala rozsudkem, nýbrž rozeznává jen mezi případy výslovně v něm 
uvedenými. Uzákoněním manželské novely čís, sb, 320/19 umožněna 
Jest rozluka i us~esením, jež, pokud jde o § 1266, má týž účin jako 

, ro:s~dek tan; vytcený, tř;b~, nebyl? to v záko,ně vytčeno výslovně, Vy-
plyv~ to z veCI same, ZaleZl Jedme na tom, ze došlo k rozluce z viny 
manzela, na něn~ž domáhá se nevinný manžel náhrady škody podle 
tohoto §, neboť Jen na 'tuto skutečnost poukazuje příslušné ustanovení 
§ 1266 jako na zásadní náležit.ost sporného nároku, kdežto formální 
způsob ro::l.uk1' rozsudek, byl tehdy věcí samozřejmou, Pro tento pří
pad postacl, ze bylo na rozluku uznáno· výslovně z viny žalovaného, 
byť se tak stalo usnesením, Nezáleží ani na tom, zda si žalobkyně i při 
rozluce ~yhradila náro,k na ~ýživu, neboť ani v opačném případě ne
mohla bylI zbavena nahradmho nároku podle § 1266 obč, zák, ,kdyi 
zákon nestanovil tak výslovně, ' . 

čís. 7759. 

Ustanovení § 11 (2) vyr. ř. vztahuje se také na případy § 10 (4) 
vyr. ř. 

(Plenární rozhodnutí ze dne 9, února 1928, Pres, 641/26,) 
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V poradách a rozhodnutích nejvyššího soudu vyskytla se různo~t 
názorů o tom, zdali odklad exekuč~ího p!odeje podle § ll, (2) vYf. ,f; 

latí pouze pro exekuce na základe oddelnych prav, ktera tu ,byl~ JIZ e den zahájení vyrovnaciho řízení, či také pro exekuce, zaha)ene z~ 
vyrovnacího řízení pro pohledávky uvedené v § 10 (4) vyf. r; hVl1l 
názor hájilo rozhodnutí Č, j, R I 348/24 (~, 3774 sb, n, s,), druhy naZOf 
)osudek nejvyššího soudu ze dne 9, brezna 1926, C, pr,es, 417/26, 
~ zájmu jednotnosti rozhodování nejvyššího soudu př~dl?ž:1 prvm pre
sident věc sesílenému se!1átu, jenž se usnesl na pravm vek shora uve
dené, 

o ů vod y: 

a) S hlediska zásady rovného nakládání vHite:i v~slovute, § 10 
odst. 1 vyr. ř. pravidlo, že po zahájení vyrovnaclho flzem nemuze byh 
pro pohledávku za dluž~ikem ani vyhlášen kO,nkurs; ar;1 na1:>yto "so,ud
covského práva zástavnlho nebo uspokoJovaclho na vec;ech ,dluzl1Iko
vých, Z tohoto pravidla však stanoví § 10 odst. 4 vyr. r. ,vy]lmku ~ro 
pohledávky požívající práva přednostního (§ 23) a pohledavky z prav
ních jednání dlužníka nebo vyrovnacího správce, j~dnajidho za n"ěho, 
která jsou jim dovolena podle ustanoveni vyrovnaclh.o rad,: k, dal~lmu 
provozování obchodu (§ 8 (2) vyr. ř,), Tyto pohle~avky ~.ustavaJI vy
rovnacím řízením ,nedotčeny s jedinou úchylkou, ze totr~ za, t?hoto 
1'ízení nemůže býti ,pro ně navrženo prohlášení úpadku·, pro:l, dl~zmkovl, 
Jak řečeno, zůstávají zminěné P?hledá,vky vyrov~ac~m fI:emn; ,~e
d o t č e n y, nejsou tedy pohledavka':'l vyrovnaclml, ne~flhlasuJI se 
k řízení, t. j, není tu přihlášky v pravem slova sm~~lu, byt I,vyrovna
címu správci byly oznámeny, by o nich věděl a ,Pnpadne JejIch uspo~ 
kojenímohl zaříditi; nepropůjčilJí práva ~la,so~~~lho [§ 39' (1)); mU~1 
býti plně uspokojeny [§ 40 (2) 1 a Jest vecI ventele, by vhodnym zpu
sobem sám je uplatnil a o jejich vydobytí ,se staral. Z to hOJ? e, 
ž e věř i tel éře č e n Ý c h P o hle d á vek I';? h o II n ~ Jen z a-

. lovati - pokud je pořad práva prrpustny,- al,e 

. i e x e k u c i v é s t i, j i z a haj o vat i a v n í p o k r a c, o vat 1, 

j a k o byv y rov Jl a c í hoř í z e n í ne bylo, ,(Srv, take motrvy 
k § 10 vyr. ř, str. 161, Bartsch-Pollak k § 23 vyr. f. bod 2 a 3, L:~,
mann k § 23 vyr. ř. str. 101. Právmk z roku 1923 str. 114 a !Ozh, CIS, 
1399 sb, n, $,) 

, b) Jde .nyní o to, zda výkon nuceného prodeje, povolenéhO" pro 
t a k o v é top o hle ci á v k y, může býti podle § 11 (2) vyr. r. ?d~ 
ložen přes to, že bylo oddělného práva n~byto teprve z~ v~rovnaclho 
řízení. Zastanci opačného mínění to poplfa]l, poukazu]lce Jednak na 
doslov § 10 (.4) vyr. ř., podle něhož pohledávky tohoto, druhu l;eJso,u 
vyrovnacím řízením dotčeny, t3'k,že prý pro ne neplatI am ,predpls 
§ 11 (2) vyr; ř" jednak na vysvetlrvky str. 161, k ~"10 ,(4) v~r. ~" podle 
nichž mohou n o v í věřitelé (míněni jsou novl ventele z pravmch Jed-

13' 
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lián.í dlužníka, nebo vyrovnacího spyávcc) za vyrovnacího řízen' v I . 
vatl" exek~ci provád~ti ,a z~, všech okolností celou pOhledáv~uz~ o~ 
dobyh a ze led lne jest JIm zakázáno aby v této dobe' z"d I' Y 

hl " 'k k " . ' a a I za vy a:em ,on urs,u, coz pla!l .' o přednostních věřitelích podle § 23 
vyr. ~. Avsa~ z techto vysvethvek nelze pro naši otázku nic vytěžiti 
p:otoze se predplse~ ~ 11 vyr. ř. neobírají a řeší jen otázku, jak byl~ 
jlZ shora pod a) vyrese.na. Pro rozhodnutí naší otázky nutno si všim- . 
~?Uh je~nak doslovu § 11 (2)vyr. ř., jednak jeho zákonodárného 
u:elu. Za~?l? p,ravl: »Vyrovnací soud, nebo vyrovnací komisař může 
v~ak odlozltr v~kon,nuceného prodeje nejdéle na 60 dnů, je-li to pro 
vysl~d,ek ,~rod:]e vyhodna, nebo nezbytno, aby zamezena byla újma' 
hroZlCI ventelum. Doba takového odkladu se nezapočítává do dob' 
n~ kterou jest omezeno zá~o.nl1é ~ředlwstni právo zástavní za Veřej!'; 
d~vky.« Z toho Jest tedy zrejl11o, ze zakon mluví o »nuceném prodeji« 
vubec,. nerozez:laVaje, pro pkou pohledávku prodej byl povolen a kdv 
se tak stal?, Dale jest z toho vld.no, že zákon myslil i na nucené prodeje 
k ,vydobyt! »veřejných dávek«, neboť učinil opatření, aby zákonné právo 
P!ednostm, nebrl? ?dk!adem zkrá:eno, ,čímž mínil lhůty § 216 odst. 1 
CIS. 2 €,x. r. Verejne davky JSou vsak prednostními pohledávkami podle 
§ 23 ČlS. 1 ;yr. ř. a spadají právě pod předpis § 10 (4) vyr. ř. Ale 
I kdyby z, vykladu m!u,vmckého. zbyly. nějaké pochybnosti o pravém 
~myslu z~kona, .rozptyll je vykl ad logIcky, jak se podává z jasného 
umyslu zakonodar?ova, ~§ 6 obč. Zák.)., Převzetí předpisu § 11 konk. ř. 
do § 11 vyrovnaclho radu sledovalo cll, aby uvarováním se konkursu 
b~ly šetř~ny stá,v~jící hosp?dářSké poměry dlužník01y, aby bylozabrá
n~no. posko,zo~am c~lkoveho majetkového stavu dlužnikova jednotli
vym: n~:~nyoml prod,ey a aby tak bylo odvráceno ztenčování majetku, 
ktery ventelum slouzI za podklad vyrovnání. Krátce, úmyslem zákona 
bylo, aby nebyl ~lařen účel vyrovnacího řízení. Pro tento zákonodárný 
un;ysl je !hosteln?, 'pro jakou pohledávku a kdy bylo nabyto oddělného 
pr,a~a" je~ j~st ~akladem nuceného prodeje. Podle zas tanců opačného 
mlJ1~m ma predylS §,11 ~2) vy; .. ř~ na mysli,:ýhradně jen oddělná práva, 
ktera tu ~ dobe zahajenl nzem Jlz byla, takze by i podle jejich názoru 
nebylo zavady" ~by v takovém případě -- kde tu oddělné právo již 
bylo ,- mohl byl! P?volen odklad ?,uce~ého prodeje, třeba by šlo o po
hledavku,. ktera nem vyrovnacl~, rlZemlll dotčena (§ 10 (4) vyr. ř.). 
Ale p~k Sl nelze domyslll!, proč taz pohledávka, k t e r á v ů b e c ne ní 
d.o t cen a vy r ov n a c í 111 říz e ním, jednou má podléhati před
pl~U § 11 (2) vyr. L, po druhé nikoli podle toho, bylo-Ii zástavního 
prava pro m nabyto na př. den před zahájením vyrovnacího řízení či 
te~rve v den ediktu (§ 7 vyr. ř.), a to ještě tak, že by novější zást~vní 
pravo b~l? ve vý~odě př~d staršlm. Předpis § 11 (1) vyl'. ř. má ovšem 
n~ m~sh len odde!ná prava, jež tu byla již v den zahájení řízení, ale 
pre~pl~ ten S?UVI~~, s § 1,0. (J) vyr. ř., podle něhož po zahájení řizení 
oddelneho pra~a jlZ_ nabytJ nelze. Je-Ii to vš.ak výjimečně přece podle 
§ ~ O (,4) v~r. r. mozno,lze-h I za vyrovnacího řízení nabýti zástavního 
[Hava, ktere by vedlo k nucenému prodeji, pak není důvodu, aby se 
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činil nějaký rozdi! co do času nabytí takového práva, protože účel, 
jehož zákonodárce chtěl dosici, je stále týž, jak byl shora vyložen. Bylo 
tedy svrchu uvedenou otázku zodpověděti, jak se stalo. 

čís. 7760. 

Není opozděným a neúplným splněním vyrovnání podle § 57 vyr. ř. 
v doslovu čl. III. zák. ze ·dne 26. dubna 1923, čís. 99 sb. z. a n., poho

. dilo,li se dlužníku při pJ.nění omluvitelné nedopatření. 

(Plenární rozhodnutí z 9. únOra 1928, Pres. 761/27.) 

Důvody: 

V poradách a rozhodnutích nejvyššího soudu byla odporujícím si 
způsobem řešena otázka, zda předpis § 57 vyr. L v doslovu čl. 111. zá
kona ze dne 26,' dubna 1923, čís. 99 sb, z. a n. plati také, když opoz
dění neb neúplnost dlužnikova placení má svůj původ v pouhém omylu 
neb nepatrném a omluvitelném nedopatřenÍ. Kladně odpovídají na tuto 
otázku rozhodnuti Rv I 237/25, Rv I 467/26, Rv L 607/26, Rv I 767/26, 
Rv I 854/26, Rv 11044/,26, Rv 11577/26, Rv 11644/26, Rv 11719/26, 
Rv I 1752/,26, Rv I 25/27, záporně Rv I 1015/24 (č. 4077 sb. n. s,), 
Rv 11849/24 (č. 4602 sb. n. s,) a Rv II 163/;27. Sesílený senát neJ
vyššího soudu, jemuž jeho prvni president předložil spor, aby docíleno 
bylo jednoty v rozhodování, usnesl se na právní větě shora uvedené. 
Podle svého doslovu váže § 57 vyr. ř. v nové úpravě na holou skuteč
nost opozděného neb neúplného splněni vyrovnání tytéž právní účinky 
jako na odsouzení dlužnika pro podvodný úpadek, totiž .nicotnost vy
rovnání. Zkušenost učí, ž.e tohoto předpisu zneuživají jednotliví věřitelé 
tím, že vykořisťují své vědomosti o omylu neb nedopatření, přihodivším 
se dlužníkovi, vynucuji od něho plné zaplacení a zjednávají 'si tak proti 
ostatním věřitelům zákonem zakázané zvláštní výhody. Nedbají, že ni
cotnost vyrovnáni nastává ipso iure a pro všechny věřitele, že se tedy 

. dlužnik již neúplným ncb opozděným placením jednomu věřiteli vraci 
pravidelně ve stav předluženosti neb aspoň nezpůsobilosti k placení, 
jenž byl podmínkou vyrovnaciho řizení, že jest pak pod trestní sankcí 
povinen ihned ohlásiti konkurs a nesmí platiti již žádný dluh, ba ani 
vyrovnací kvoty, a že tím jest zmařen účel vyrovnání nejenom na škodu 
dlužníka, nýbrž i na škodu v sec h věřitelů a mimo to i třetích osob, 
zaručivších se za splnění vyrovnání. Při tom dovolávají se, aby dolíčili 
zmatečnost vyrovnání, i takových nepatrných omylů neb nedopatření 
dlužníkových, které v obyčejném poctivém obchodnim styku zůstávají 
pravidelně nepovšimnuty, jež dlužnici mohou a jsou ochotni napraviti, 
ba i takových, které již byly napraveny. Tak bylo žalováno na úplné 
zaplacení vyrovnané pohledávky jenom proto, že se dlužníkovi při vy
počítávání splatné kvoty přihodil omyl o několik haléřů, že nesprávně 
vypočítal dlužné úroky, že spoléhaje nadosavadni zvyklost srazil si se 
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zaslané vyrovnací kvoty poštovné, nebo nepřipočetl k ní poplatek za 
doručení, že se omylem opozdil při placení lhůty o jeden den, ač pro
dlení omluvil, že v den splatnosti lhůty, určený vyrovnáním, odeslal 
teprve peníze poštou ze svého bydliště, ač dluh byl splatným v bydlišti 
věřitelově. Zastánci názoru, že i při takových nedopatřeních nastávají 
účinky stanovené v § 57 vyr. ř., poukazují jednak na doslov zákona 
jenž nerozeznává, proč nebylo včas neb úplně placeno, zda se tak 
stalo zaviněním dlužníka, či bez jeho viny, zda nechtěl neb nemohl pla
titi, či se mu přihodílo nedopatření, jed.nak, a to především na mate
rialie k novele ze 26. dubna 1923, čis. 99 sb. z. a n., totiž důvodovou 
zprávu k vládnímu návrhu (tisk 3972 šestého zasedání poslanecké sně
movny) a zprávu ústavně-právního výboru (tisk 1603 sedmého zase
dání senátu). Ale tyto důvody nemohou býti uznány za dostatečné. 
Nove1isovaný § 57 vyr. ř. v pouhém svém doslovu: »Totéž platí, ne
splní-li dlužník v čas a plně potvrzeného vyrovnání« nerozeznává ovšem, 
v jaké míře čl z jakého důvodu dlužník nesplnil vyrovnání v čas a plně. 
Tím není však dotčena otázka, má-li, či nesmí býti přih1íženo k právním ~ 
zásadám obecně platným. Doslovem samým není se jich dovoláno ne
jsou však ani vyloučeny. Názor, že podle materialií ·bylo úmyslen; zá
konodárce, aby bez ohledu na všeobecné právní zásady nastala zma
tečnost vyrovnání pro všechny věřitele vždy a bez jakékoliv .výjimky 
při sebe nepatrnějším a omluvitelnějšíni prodlení dlužníkově, nemá 
v nich opory. Podstatnou pro výklad úmyslu zákonodárcova jest dů
vodová zpráva ku vládnímu návrhu, neboť týž byl přijat poslaneckou 
sněmovnou i senátem beze změny. Táž zdůrazňuje úvodem jako vůdčí 
myšlenku vyrovnacího řádu snahu smiřiti dva zájmy, jednak zachovaii 
hospodářskou existenci dlužníkovu hmotnou obětí věřitelů ne však 
větší, než vyžaduje sanování dlužníka, jednak zajistiti věřitelům touto 
jejich obětí výhodu pokračovati v· hospodářských stycích s dlužníkem. 
Důvodová zpráva sama to jmenuje »vhodným kompromisem mezi zájmy 
dlužníkovými a zájmy věřitelů«. S tohoto hlediska byla vzhledem ku 
»spekulaci četných dlužníků, kteří se snaží vyrovnáním zbaviti se z valné 
části svých platebních povinností«, zvýšena nejmenší přípustná kvota 
na 35%, splatných nejdéle do dvoulet. Tím měla býti spravedlivě OI11e
zena oběť uložená věřitelům. šlo pak ještě o to, jak zajistiti splnění 
vyrovnání dlužníkem. To se stalo dodatkem k § 57 vyr. ř. Vyrovnací 
řád neměl dosud účinného opatření proti nedbalému neb zlovolnému 
dlužníku; nesplnil-Ii vyrovnání včas a plně, neměl věřitel jiného na vy
branou, než donucovati dlužníka žalobou a exekucí k plnění toho, 
k čemu se zavázal, tedy jen vyrovnací kvoty. Jistými byly věřiteli jen 
ztráty, nejistými zLIstaly výhody, tyto byly zůstaveny nespolehlivé vLIli 
dlužníka. Dodatek k §·57 vyr. ř. měl působiti na vůli dlužníka pohrůžkou 
zmatečnosti vyrovnání, nesplní-Ii je v čas a plně. Nic jiného nelze vy
čísti ze stručného odůvodnění navrženého dodatku. Není důvodu do
mýšleti se, že když vyrovnací řád nedostřelil, novelou chtělo býti pře
střeleno, a vyrovnání mělo býti prohlášeno zmatečným také tehdy, když 
se dlužníku přihodilo při plnění nedopatření, jež se v pravidelném ob-
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chodnÍI11 styku všeobecně promíjC když dlužník muz~ a jest ~choten 
je napraviti bez jakékoiiv újmy věřitelovy. Zpráva ústavně-práv_mho vý
boru senátu nezměňuje nic ani na navrženem a poslaneckou snemovnou 
již přijatém doslovu

o 
nového ~ředp~su, .. ani n." důvodové zprávě. Zdů~ 

razňuje sice Jako duvod dopInku, ze Jun ma byh »zaručeno naproste 
splnění ~yrov?á.ní«J al,e zaručeným .zůst~ne na p r 0y st, é spl~ě.ní i ten
kráte, pnpuslI-1t se naprava omluvltelne_ho nedopatrem. Zpr~va poha~ 
čuje: »Rozumí se samo sebou, že zmatecllost tato opodstatnena Jest JIl 
tím okamžikem, jakmile třebas prvá splatná lhůta nebyla zachována." 
Věta zdá se býti naprosto přesnou, ale zpráva utěšuje se v řádcích bez
prostředně následujících nejen tím, že připadů, v nichž dlužníku nelze 
na nevčasném a neúplném splnění přičísti viný, bude poskrovnu, nýbrž 
dodává, »že jednak mnohému věřiteli okolnosti dotyčné budou známy, 
jednak vyhlášení konkursu, které v případě nesplnění vyrovnání nastali 
může, uskutečňuje se teprve návrhem zvláštním«, a konČÍ: »Ovšem pů.
sobiti bude možnost konkursu s dalšími důsledky, zejména trestním" 
vždy jistým způsobem donucovacím.« Nemyslite1.no, že by tím co jiné.h~ 
chtělo býti a bylo řečeno, nežli, že zmatečnost potvrzeného vyrovnal1l 
přes opozděné nebo neúplné plnění nastati nemusí, že vadnost plnění 
jest zhojitelna shovívavostí věřitele neb plněním dodateční'm, že si 
i jinak věřitelé mohou věc rozmyslití až do podání návrhu na vyhlášení 
konkursu, a že úmysl zákona sluší spatřovati v pohrůžce možnosti kon
kursu a jeho dalších, zejména trestních důsledků. Ani obsah této zprávy 
nedokazuje tedy vůli zákonodárce, aby otázka, kdy není potvrzené vy
rovnání splněno včas a plně, a následkem toho ničí se neúprosně a ipso 
iure všechen výsledek Jiné snahy zákonodárcovy a dlouhého, náklad
ného a pracného vyrovnacího hzení, byla řešena přesně podle doslovu 
zákona bez ohledu na všeobecné právní zásady. Všeobecná právní pra
vicHa, jichž nutno užíti i při výkladu § 57 vyr. ř., jsou obsažena v před
pisech §§ 1297, 1388, 242, 914 a 879 obč. zák. a čl. 282 obch. zák. 
Nehledíc ke znalcům, neukládá zákon nikomu mimořádnou píli a bedli
vost, podle § 1297 obč. zák. a čí. 282 obch. zák. spokojuje se s ta
kovou pílí a bedlivostí, jež odpovídají průměrným schopnostem oby-

. Čejného člověka neb řádného obchodníka. Jelikož nedopatření se může 
přihoditi i lidem a obchodnikům nejzdatnějším a nejbedlivějším, tím více 
lidem schopností průměrných, nemohou býti na ně uvalovány těžší 
následky, než zájmy třetích osob nutné vyžadují. Důsledně ustanovuj~ 
§ 1388 obč. zák. právě pro vyrovnání, že zřejmé početní omyly nemaJl 
býti nikomu na škodu, ani na prospěch, a v § 242 obč. zák. jest totéž 
pravidlo vysloveno pro všechna nedopatření. V naprostém souhlasu s tě
mito zásadami ustanovuje i § 419 c. ř. s., že pisemní a početní chyby 
a jiné podobné nesprávnosti rozsudku mohou býti kdykoliv napraveny. 
Nyní, když třetí dílčí novelou byla zásada cti a víry prohlášena pro 
výklad smluv za právní pravidlo (§ 914 obč. zák.), a úmluvy příčící se 
dobrým mravům za neplatné (§ 879 obč. zák.), nemůže býti ani s tohoto 
hlediska uznáno za právně přípustným, aby omluvitelné, beze škody 
věřitele napravitelné a snad dokonce již napravené nedopatření c1lužni-
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kov o bylo poklá.cláno za neúplné neb opozděné splnění vyrovnáni 
poměr mezi takovým nedopatřením jako příčinou a mezi . 
čením vyrovnání, jež postihuje mimo dlužníka též všechnv 

mimo to po případě i rukojmí, jest tak nesmírný, že In:~e,~ljZ,:er n'l ~~;~~I\~~~~~: 
takových nedopatření srovnati s pravidly poctivého, 
a dobrých mravů. Tim jest právní věta v čele uvedená odůvo .... _.0< •. 

čís. 7761. 

Fiduciář není oprávněn, by sám nakládal s podstatou jmění .•. 
něho iideikomisámi sub&tituci; to může fiduciář činiti jen spolu s fidei-
komisárnilll substitutem. . 

Sm!r: uu:vře~ý s l,idu,ciářem ohledně ~eněžité pohledávky, na němž 
se nesucastm~ zako;t;ty zastupce nez\. ,iiderkomiSárního substituta a jenž 
nebyl ohledne tohoto nezlehlce schvalen opatrovnickým soudem 
podle § 7 ex. ř. titulem způsobilým k tomu, hy na jeho základě 
povolena exekuce vnucenou dražbou nemovitosti stižené fide,ik()IlIi8á~níi' 
substituci. ' 

(Rozh. ze dne 9. února 1928, R I 44/28.) 

s o li d P ľ v é s tol i c e povolil exekuci vnucenou dražbou nemo
vitosti, rek u r sní s o u d exekuční návrh zamítl. D ů vod y: Na zác 
kladě dluhopisu, schváleného opatrovnický ohledně nezletilého' Ericha 
?-a bylo pro. vyl~áhajícího věřitele pro jeho peněžitou pohledávku vl 0-

zeno zastavm pIavo na nemovItost. Podle knihovního· stavu jest vlast-· 
mcí r:emovitosti Frieda O-ová,,iiž jest nezl. Erich O. substituován jako 
poddedlc. žalobo~ Ck I~I 183/Q7 u~lat~il vymáhající věřitel svá práva 
pouze protI Frrede O-ove. Smlr uzavreny dne 23. března 1927 mezi stra
nami nebyl schválen ani pozůstalostně ani opatrovnicky, Tímto smírem 
není tudíž zjednán exekuční titul proti Erichu O-ovi. Frieda O-ová není 
neobmezenou vlastnicí nemovitosti, jsouc omezena substitučním zá
;,azkem ve .pr~spěch nezl. Eri~ha .O-a. Nemohou proto býti exekučním 
.Itulem smeru]lclm prah Fnede O-ové dotčena práva nezl. Ericha O-á 
což ~y nast?lo ~~ažbou nemovitosti. Exekuce,směřující pouze proti 
Frrede O-ove, muze a sml postrhnoutr jedině její věcná práva tudíž 
pouz~ jejf obme:ené vl~stnictví ~§§ 0608 a 613 obč. zák.). Tí~ však 
nesml bytr porusena prava poddedlcu. Vzhledem k tomu jest exekuce 
dražbou nemovitosti nepřípustuou. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Dfrvody: 

. ..Jak již v rozhodnuti čís. 4721 a 6412 sb. n. s. dovozeno, není fidu
cI~,r P?dle § 613 obč., zák. oprávněn, by sám nakládal s podstatou jmění 
stl~en~ho ~l~el~onl1saľTIl .. substituCÍ; to může fiduciář činiti jen spolu 
s hdelkomlsarnrm substitutem. V případě, o nějž jde, bylo sice právQ 
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í pro pohledávku stěžovatelčinu vloženo na základě dluhopisu 
dne 18. února 1926, ohledně nezletilého substituta Ericha O-a opa

schváleného, při čemž soud knihovní nařídil, by usnesení bylo 
jf(Wflč11e"n"oY Vilému O-ovi, otci substituta nezl. Ericha O-a, avšak bez do
~~:~u, že doručení děje s:, mu jako. ot:ovském~. opa.t:ovníku. Ale t~ vše 

zhoduje, nýbrž zavazno. lest, ze zaloba, lIZ stezovatelka dobyvala 
ner,o e'Il0U pohledávku, bvla řízena jen proti fiduciářce Bedřišce O-ové 
Zml II - .' O .• I •. f d . "k . též proti nezl. Enchu -OVl, ac tento spo ecne s I uClar ou ma 

oprávněni, jedinému vlastníku příslušející. Tím odňata byla 
... hot ,tl 1 tll možnost, by po případě ve sporu přednesl své námitky a ze

se vyj ádm, zda připojuje se ke smíru uzavřenému fid~ciářkou. 
takto 'uzavřený, na němž se zákonný zástupce nezl. Encha O-a 

. 'nem a v zastoupení jeho nesúčaslnil a jenž dále nebyl ohledně to
h~~o nezletilce opatrovnickým soudem schválen, není podle § 7 ex. ř. 
.ftulem způsobilým k tomu, by na jeho základě byla povolena exekuce 
~vedením dražebního řízení, tudíž exekuce· přímo na podstatu a ne 
~ouze na užitky jmění lideikomisární substitucí stíženého. 

čís. 7762. 

Politická strana není právni osobnosti, nelze jí tudíž postoupiti po
I1ledávku a nemůže ona postoupiti pohledávl<u dále ani přímo ani svým 

zástupcem. 
(Rozh. ze dne 9. února 1928, Rv I 751/27.)· 

žalující firma domáhala se na žalovaném nakladateli jako postup
nice »Pokrokové strany« zaplacení pohledávky, jež původně patřila 

i .>,Realistickému klubu«. O b a niž š í s o u d y uznaly podle žaloby. 
Ne j v y Š š í s o u d žalobu zamitl. 

D ů vod y: 

. Nesporno jest, že »Pokroková strana«, jíž podle žaloby byla z~ža
lovaná pohledávka »Realistickým klubem« postoupena a lez pohledavku 
tu postoupila žalobkyni, není právnickou osobností (§ 26 obč. zá~.), 
není podmětem práv a závazků a není způsobilou k právním jednámm, 

.. takže její úkony nemohou míti v zápěti právní účinky. Byla-lI ted~ 
»realistickým klubem« zažalovaná pohledávka postoupena »pokrokove 
straně«, nemohla tato.z postupu nabývati ani práv ani závazků, nemohla 
platně pohledávku tu dále postoupiti žalobkyni a nemohla anr toho kte
rého funkcionáře zplnomocniti, by jejím jménem pohledávky té pro ní 

. nabyl aneb ji dále převedl na žalobkyni. Tyto úkony nemohly vyvolah 
právni účinky ani v její prospěch, ani na její úkor. Platnost nemohou 
však míti ani jednání, jež kdo předsevzal na obejití těchto pr~~n!ch 
předpisů (,§ 916 obč. zák.). Uvádí-li tedy prvý soud, že lest z]lsteno 
svědectvím Dra Karla L-a a postupní listinou, že se v listopadu 1925 

II 
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stal postup pohledávky na »pokrokovou stranu«, zastoupenou pro tuto 
transakcI, DIem Karlem L~el11, který jakožto nastupující podmět práva 
vlastmckeho k postoupene pohledávce byl j'ménem pokrokove' t 

' hl d' kl' ' s rany zmoc,ne~, po e av ou v~ ne dIsponovati, nezměnilo se tím nic na ne_o 
platnostr postupu pohledavky ve prospěch »pokrokové strany« neb ť 
pokrokova strana nemohla, jak již uvedeno, nejsouc právnickou ~sOb o 
n~Jsouc podmětem práv a závazkú a nemaj"íc způsobilostI' k p'I'a' ~u, 
v o b 't' 'k' vmm 
cwum, . . y 1 .ne~ ym. zastoupe.na a nemohla nikoho k jednáním za seb~ 
zmocm~l, najme al:1 k. tom~J ?y se Dr. L. za ni stal věřitelem zažalovane 
pohl~davky (neprav111cky receno »podmětem práva vlastnického k p _ 
hledavce~2, ~111 k tomu, by jejím jménem pohledávkou disponoval, p~_ 
kud se tyce jl, dale postoupil. Dr. Karel L. nemohl však býti ustanoven 
a111 reahsllckym Klubem za postupníka, nastupujícího za »pokrokovou 
stranu« j~ko fysika osoba do vlastnictví k postoupené pohledávce, neboť 
reahstIcky klub nebyl oprávněn ustanovíti pokrokové straně zástupce 
a tato, ,nejsouc, pod~"ětem práva závazků, nemohla ani zástupce míti 
a pro~:red~lct~1!n zastupce práv a závazků nabýti (§ 1017 obč, zák,), 
jest tezpravnemylným právni názor, že byla uzavřena postupní smlou, 
va meZI r~ah~ltIck~!n ~!u,bel11 ~ ~rem Karlem L-em s právními účinky 
~ 1394 obc, Z~K. Pll bhzŠI111 pravmm rozboru postupní listiny jest zjevno, 
ze >~reahsh,eky klub«, chtěl postoupiti spornou pohledávku jen »pokra
kove str~ne« a 11Ikoh Drn L-ovl, což vyplývá i ze zvolených v listině 
te obratu, jako: Re~listický klub postupule zmíněnou pohledávku do 
vlastmetvl pokrokove str~ny, zastoupené předsedou Drem A. 8-em, pro 
tuto Í1~nsakcI zastoupene jednatelem zemského výkonného výboru po
kro~ove stra~y pro čec~y Dr~m L-em, jehož plná moc je oboustrann~ 
uznana, kte,ry ]e, Z1110cnen j11le?~111 POkl:okové strany (tedy nikoli jmé
n~m vb~tmm); j~ko nastupu]1cI"podmet vlastnického práva k pohle
dav~e, jl vol ne drsponovatI a pnjem hotovosti jménem strany pokro
kove, potvrzovatI. Na základě po~tupni listiny vydávají zástupci Reali
shckeho klubu Dru L:o~l, !ako zastupci pokrokové strany, veškeré do
klady" " " a prohl~suj1, .. ze llmto postupem postupují se pokrokové 
strane, p.okud se ty"e ]ej1m Uvedenym zástupcům veškerá práva atd. 
NastupujlCI ~pokrokova strana« přejímá závazek Realistického klubu 
vypl"ht~ podrlyatd; Tomu na svědomí podpisy řádně splnomocněných 
zastupcu Real!shckeho k}u?u a Dra K.arl~ L-a, jakožto zástupce pokro
kov,:", s~rany zplnomocneneho k uzavrenl této úmluvy, pokud se týče 
k p~ljeh tohoto postupu. V listině stále se mluví o Dr. L-ovi jen jako 
o zas;upel pokrokové strany a postup pohledávky se děje pOuze ve 
~rospech »po~rokové strany«, nikdy na něho osobně, a nemá proto obrat, 
ze, »je zmocn~n Dr. L. jménem pokrokové strany jako nastupující pod
I~et vbstmckeho)'rava ,~,pohleclavce 10uto volné' disponovati«, práv
mho vyznamu, je]z mu mzsl soudy přikládají v ten rozum, že se Dr. L. 
o~obne stal postupníkem, že sám pro svou osobu nabyl žalobni pohle
davky, neboť by to~lU, odpor?val? ~~ění i obsah smlouvy postupní i vý
znan: slov v Ol pouZ,ltych, jez svedcI pouze poměru zástupčímu Dr. L-a, 
]akozto representanta »pokl-okove strany«. Obratem tím nelze nahra-
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diti ani nedostatek právnické osobnosti »strany pokrokové« a nelZe 
míněnou fikcí vyvolati v její prospěch právní účinky, neboť by to bylo 

z ouhým obejitím zákonuych před~isů" podle, nichž mohou prá~ na?ýt: 
, folíkO osoby fyslcke neb prav11!cke, l11kolt vsak strana nemaJ1cI pravnl 

sobnosti, jako jest pokroková strana, Vycházejíc z tohoto právního 
~ředPokladu, nutno dojíti k těmto p:ávnim důsledkům:, I kd~~, se přl
,pustí, že »Realls~cl{y k\~lb« byl pr.aV11lCI<ou osobou, Jak mZSI "soudy 
předpokládají a, zalovanym v pl:Vl11. sWl:c! nebylO am, v ?ochy~nost 
uvedeno, nemohl tento klub s prav111m uC111kem postoUplh zalobm po~ 
hledávku za žalovaným »pokrokové straně«, ježto tato není osobnosh 
v právním smyslu a nebyla způsobilou nabýti práv z pos,tupu, P~kro~ 
ková strana nemohla žalobní pohledávku dále pOStOUpltr zalobkym al11 
přímo ani svým zástupcem Dr. L-em, neboť, když, nemohI~, neJso,uc 

, právním, podmětem, nabýti poráva, ,nemohla ho a,m mlh ,a t~dlz an! d~10 
postOUpIti, ježto nikdo, nemuže vice prav na JIného prenesl! nez Sam 
má (§§ 1394 a 442 obč, zák,), S tohoto hlediska dlužno však posuzo
vati i »uznání« závazku, učiněné podle zjištění nižších soudů žalovaným 
proti Dr. Karlu L-ovi, a slib zaplatiti mu pohledávku, Uznání dluhu 
dlužníkem jakožto smlouva obsahující samostatný důvod zavazující 
(§ 1396 obč. zák.), předpokládá platnost uznaného, dluhu, jednal-lt 
Dr. L. při přijetí tohoto uznání a platebního shbu Jlnenem »pokrokove 
strany«, bylo ,to bez účinku proto, že této straně pohledávka ta platně 
postoupena nebyla, jí nenáležela ani náležeti nemohla" jednal~h Jm,enen2 
vlastním, bylo přijetí uznání i platebního slibu bez vyznamu, ponevadl 
jemu pro jeho osobu nebyla pohledávka Realistickým klubem ve sku
tečnosti postoupena, jak bylo již vyloženo. Postoupil-li Dr. Karel L. 
pohledávku tu dále žalobkyni, jak nižší soudy ~jisti1y, ne~ohl post~p 
ten míti právní účinek, poněvadž Jemu samotnemu pohledavka ,nepn
slušela, a, pokud chtěl jednati jménem pokrokové strany, proto" ze po
hledávka straně té příslušeti nemohla a nepříslušela, Zalobkyne nena
byla tudíž platně postupem zažalované pohledávky, není o~r<ívněnou 
věřitelkou a není proto k žalobě aktivně oprávněna a na uznaní pohle
dávky (§ 1396 obč, zák.) nelze se jí odvolávati, neboť proti ní žalo~ 
vaný pohledávku žalobní neuznal, což ostatně nebylo ani tvrzeno anI 
dokázáno. 

čís. 7763. 

Prodatel (říšský Němec) jest oprávněn domáhati se na tuzemském 
kupiteli náhrady škody z poklesu bursovní hodrtoty německých I11llI!k, 
v nichž byla splatna trhová cena za doda~é zbožl, ocitl-li se ~pitel ;;yla
cením v prodlení. Převedl-Ii kupUel ZbOZl do tuzemska, lze pflpUStiti, by 
prodatel počítal škodu v čsl korunách podle poměru ně~~ckých marek 
k čsl. korunám v době dospělosti pohledávky. Nevyhleditva se, by pro
datel prokázal, že by byl kupní cenu, zaplacenou včas, přem~nil v čsl. 
koruny a tyto podržel až do dne, kdy bylo kupitelem skuteČl1e placeno. 



- Čís. 7763 -
204 

Promlčení náhradního nároku počíná dJlem, kdy bylo v zn,eh(ld.'ocenl1c1 
markách placeno. 

(Rozh. ze dne 9. února 1928, Rv 1 849/27.) 

Žalující říšskoněmecká firma domáhala se na žalovaném tuzemci 
placení 3.748 Kč 96 h jako náhrady škody, vzešlé jí z toho, že jí 
vaný její pohledávku 3.085 M 20 pf za zboží, dodané mu žalobkylní 
dle účtů ze dne 28. července, 3. srpna a 2. října 1920, v době 'UJ.",",n<ti 

nezaplatil, a vypočítávala zažalovaný peníz tím způsobem, že kupní 
v markách převedla na československé koruny podle kursu marky v 
splatnosti účtů, kdy účtované marky rovnaly se zažalovanému npn';7t' 

Pro c e sní s o udp r v é s t o í i C e uznal podle žaloby po 
1 Kč 40 h, o d vol a c í s o u d žalobu zamítl. D ů vod y: Soud 
stolice, ač zjistil, že žalobkyně o zaplacení pohledávky v markách 
vaného u zemského soudu v Drážďanech zažalovala a že žalovaný 
voplatným rozsudkem tohoto soudu k zaplacení zažalované 
slušnými úroky z prodlení a s útratami sporu byl odsouzen a že ;01";:,.,, 

s'!raně také dne 20. června 1923 3.510 Marek zaplatil, - kterážto 
nost není ani sporna, prostě se zřetelem k tomu, že zaplacená 
rovnala se tolíko 1 Kč 40 h, odsoudil žalovaného k zaplacení za;<a!<lvan{,' 
částky po odrážce 1 Kč 40 h, vycházeje z úvahy, že příčilo by se práv
nímu cítění, by žalující obdržela za zboží v ceně 3.085 marek 20 pf dne 
1. září, pokud se týče dne 2. listopadu 1920 splatné kupní cenu 
o tři roky později, kdy uvedená částka marek mající původně v 
splatností kursovní hodnotu 3.748 Kč 96 h, klesla v době skutečného 
placení na pouhých 1 Kč 40 h, ježto za tuto cenu bylo by pLnění žalující 
pouhým darováním a žalovaný by byl bezdůvodně obohacen. Než 
s tímto právním názorem soudu prvé stolice, jenž rozhodnutí ~vé odů
vodňuje souhlasně s rozhodnutím nejvyššího soudu ze dne 4. prosince 
1923, Rv I 637/;23 čís. 3251 sb. rozh. nejv. soudu, týkajícím se ovšem 
případu zcela odlišného, nelze souhlasiti. V případě tomto přehlíží prvý 
soudce, že kupní cena podle účtu, jak mezi stranamí není ani sporno, 
byla splatna v markách a že také žalujicí straně, - byť i opozděně -
v místě plnění v ujednané valutě byla zaplacena i se žalovanými úroky 
z prodlení, jak k tomu žalovaný byl též shora citovaným rozsudkem 
zemského soudu v Drážďanech odsouzen. Jestliže však žalující strana 
kromě smluvního plnění se zákonnými úroky z prodlení domáhati se 
chce náhrady případné vyšší škody, vzešlé jí tím, že žalovaný závazek 
svůj včas nesplnil, - což ustanovením § 1333 obč. zák. není vyloučeno, 
m~že ovšem její žaloba setkati se s úspěchem jen, jsou-li tu podmínky 
uvedené v §§ 1295 a násl. obč. zák. žalující musí prokázati, že jí sku
tečně~ škoda, jejíž náhrady se domáhá, vzešla a že jí byla způsobena za
viněním žalovaného. Z pouhého žalobního tvrzení, že žalovaný včas 
smluvní své povinnosti nedostál, nelze ještě nikterak usuzovati na to, 
že žalující škoda vzešla, an žalovaný ujednanou kupní cenu v markách, 
i s úroky, byť i později zaplatil. Tím, že kurs marky proti českQsloven-
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é koruně od doby splatnosti kupní ceny.::a, zboží, do !e~o zap!a~ení s\ oklesl, jak soudem prvé sto!i~e bylo zJlst~no, ~,e,lll J,:ste 'plokazano: 
:~ ž~lující utrpěla škodu, rovnajlcl se kU::SOVlll ztr~te., VZ?y: ?e\ze z te 
z I osti kdyby bylo žalující placeno vcas v ofTclelm meno. JťJ;ho by~ 
()~?t~ v ;íž splatnost mezi stranami byla též ujednána, SOUdItI, ze by Jl 
d I:de~ná kursovní ztráta stejně nepostihla. Částku ,zažalovanou ~ohla 
llV rávem požadovati jen tehdy, kdyby prokázala, ze by SI kupl1l cen~ 
bY nfarkách včas jí zaplacenou byla přeměnila právě na č~sk~s~ovensh 
v a že by tyto by'vala sobě podržela až do doby, kay Jl zalovany 
koruny . ľl ť " proká k t č lě platil. To však žalující strana al1l netvrc I a, lm mene : 
s ť e ~aopak jest nejvýše pravděpodobno, že í při včasném .z~placel1l 
za ~i d 'vky znehodnocení marky bývalo by žalující stranu steJne st~hlo: 
~~oč\~ právě kursovní pokles ,;,,,;rkY . .stihnouti .měl žalo~aného a n~kol~ 
žalující stranu, není za okolnostr zalujlcl strar;ou tvr~eny~h, lllJ~k zako 
nem ani žádnou mezinárodní úmluvou, pk snazJla se ZalU]lCI oduvodnlÍl, 

ospravedlněno. 
~ N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu. 

D'ůvody: 

Dovolání vytýká právem napadenému_ mz~u,dku neSpráV!,é, právní 
osouzení věci (§ 503 čís. 4 c. ř. s.). zalujlcl trrma don;aha se na 

~alovaném náhrady škody, která jí byla. způsobena poklesem kUl: 
sovní hodnoty německých marek, v m~hz byla ~platnou, trhova 
cena za dodané zboží a s jejímž zapl.a,ceDlt;' St;, ~ctl, zalovany v pro
dlení. Podle dodací smlouvy byly uct}' zalujlcl tr;.my sr.l~tny do 
měsíce a podle nesporného přednesu stran bylo zbozl zaluJlcl frrmo~ 
žalovanému dodáno na účty ze dne 28. července a 3. s~pn.a 1 ~~O, z DlC?:: 
každý zněl na 1.240 něm. marek, jež byly tedy splatnyml zacatkem zan 
1920 a třetí účet ze dne 2. října 1920, znějící na 1.240 ně,m. l.nare~, byl 
splatný dne 2. listopadu 1920. Ježto žalovanému bylo pnpsano zalob
kyní k ieho účtu k dobru 634.80 něm. marek, činil zbxt~k, úctu3.085 Mk 
20 pf. Všechny tyto účty zaplatil ž~lov~n? pod!e .zJls~eDl, prveho, soud~ 
ke 20. červnu 1923. Škoda vZlllkla zalujlcl hrme trm, ;:' zalovanx, neza 
platil kupní ceny včas, t. j.2.480 Mk k 1., pokud se tyce k 3. zan 19?0 
a 605 Mk 20 pf k 2. listopadu 1920, neboť žalobkyně nebyla hy .~trpel~ 

. škodu, kdyby byl žalovaný splnil sV,ůi, smluvní záv~~e~ a vyplatrl JI kUP~1 
cenu v době splatnosti, t. j. do meslce .oae dne uctu, k~y h~dno~a, ~e~ 
mecké marky byla ještě na světovél:l trhu vX~okou, totrz poole zjlstel1l 
prvého soudu v poměru k čsl. korune k 1. zan 1920 - 122 ~č 25 h za 
100 Mk a k 2. listopadu 1920 - 118 Kč 50 ~.:a !OO M~, kdezto v d0b,e 
skutečného placení k 20. červnu 1923 byla JIZ nemecka malka znehoL'
nocena; jsouc znamenána na pražskéburs~ 3 Kč 75 h z";,1O.000 Mk. 
Žalující firma měla tedy z trhové smlouvy narok, by za Z~OZI dostala ~a:. 
kovou hodnotu v německých markách, jakou měly v dob~ spbtnos~1 JeJI 
pohledávky, a žalovaný právě svým prodlením, v pla:e,nI zavlllll" ze se 
nedostalo žalobkyni úplaty včas, t. j. v marka ch Jeste hodnotnych, ,1 

bylo na něm, by prokápl (§ 1298 obč. zák.), že prodlení nestalo se Jeho 
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za~iněním, a~šak ta~ového dů~aZll nepodal. Žalobkyně právem 
ZlIje konkretm svou skodu rozdllem mezI kursem německé marky v 
splat~oStl dluhu a v době, skutečného jeho zaplacení, neboť jí nešlo o 
by pn, splatnostJ pohledavky. dostala jen určitý počel marek, nýbrž 
pl~c:mm zlskala ,takovou majetkovou hodnotu v markách, kterou 
prave ~ den dospelostl dluhu. Uváží-Ii se, že žalovaný převedl zbož' 
lobkyne ku zpracování do své~o podniku v Československu, získai 
je~o, maIetk~vou hodnotu I v ceskoslovenské měně a že žalujíc! . 
oplra svuJ ;,arok o s~mosta~ný právní důvod z náhrady škody, 
pUStItI, by skodu počltala v csl. korunach v době dosnělostí dluhu 
podle tohoto poměru jevíla se i majetková hodnota 'žalovanému' 
~ého, z,boží ve měně československé. Mylným jest názor žalovaného, 
zalujlCI fIrma byla oprávněna požadovati na něm toliko zákonné 
za 9obú']lrodl~l~í ~§ 1333 obč. zák.), neboť věřitel může domáhati se 
dluzmku I zvlastm škody, byla-li n1u jeho prodlením zpllsobena 
sb, n. ,s. 26~1" 4280). Nesejde am na tom, že žalobkyně pro svůj 
n~ odskodnen! dovolávala se povšechnč jakési úmluvy mezi re[>ublikl)ú 
Nemeckou a ceskoslovenskou, neoznačivši, kterou úmluvu má na 
a k~erý?h předpi"ů z ní bylo by ?oužíti v její prospěch, neboť v 
"tale narok zalozIla na vseobecnych zákonných předpisech o n;íhr"rliC 
skody, kterou prokázala a o jejíž spojitosti s prodlením žalovaného 
lze pochybo,vati. žalova~j v dovolaCÍ odpovědi neprávem 
k ;ozhodnuÍl tohoto ne]vysslho soudu č. j. -Rv 11173/26 (sb. n. s. 681 
jezto v tom případě byla ~dlužníku věřitelem prodloužena lhůta k 
a dl~žník v této prodlouž~né lhůtě včas svůj závazek splnil a tedy v 
dlem nebyl. Na smluvenem dnu splatnosÍl nebylo nic změněno ro,:surl~ 
kem obch?d~Íh~ soudu, vDrážďanech ze dne 30. dubna 1923, ježto j 
rozhodnutI, ze zalovany Jest povll1en zaplatiti dluh, má povahu jen 
klar~tol111 ~ novou lhůtu ,k plněnI stanovil proto, že původní již uplY.n U1a.: 
T,ak,e k olazc,e promlčem zalobnl pohledávky prvý soud správně 
vedel zaporne a v SOuhlase s rozhodnutím tohoto nejvyššího soudu 
n. s. :529, z?ůrazni~, ~e škoda stala se žalobkyni známou teprve v čase, 
kdy zalova.ny skutecne zaplahl, t. j. až 20. června 1923 (§ 1489 obč.· 
:.). Odv~lací SOUd usuzuje, mylně, že dovolatelka by mohla náhradlt 
skody pozadovah jen tenkrate, kdyby prokázala, že by kupní cenu za
placenou ,včas ~ ~ markách, byla přeměnila v československé koru~y' a 
tyto podr~ela a:, do dne, kdy žalovaným bylo skutečně placeno, a vy
slovuJ~ dale l1lCI,m neopodstatněnou domněnku, že prý by s největší 
pravdepodobnostI byl poshhl katastrofální kursovní pokles marky i tuto 
kupní ,c~nu u žalují~í firm~, při tom však přehlíží, že žalobkyně jest ob-

~ chodl1l IIl;TI?U, ktera trhove ~eny za zbOŽÍ neukládá, nýbrž jich k dalšíri1U 
provozoval1l obchodu využlvá, přeměňujíc ie v hodnoty věcné. Pro 
otázku šk~dy st~čí zjištěná s~utečn?st, že )alov~ný svým prodlením 
v zaplacem kupl1l ceny v markach zpusobIl, ze se· zalobkyni dostalo při 
opozděném plnění ~émě!}ezc:nné hodn,oty, kdežto, kdyby byl plnil 
vcas, byla, by zl,skala JeSle pine hodnotne marky, jak zřetelně vyplývá 
z kursu nemeckych marek v poměru k čsl. koruně již dříve vytčeného, 
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Ježto proti výpočtu škody, prvým soudem provedenému, nebylo námí
tek netřeba se jím obírati, ani výtkami odvolání) O nichž odvolací soud 

. ner~zhodl, poněvadž odpůrce dovolatelky setrval v dovolací odpovědi 
'en na výtkách proti právnímu posouzení věci v odvolání uplatněných. k hlediska právního bylo však důvodnému dovolání vyhověti, napadený 
rozsudek změniti a obnoviti rozsudek prvého soudu. 

čís. 7764. 

El'ekuCi ku vydobytí nedoplatků okresní nemocenské pojišťovny jest 
povoliti na základě listiny, která jest vpravdě platebnim výměrem, tře
bas byla označena jako výkaz nedop'latků. 

(Rozh .. ze dne 9. února 1928, R II 37/28.) 

Na základě výkazu nedoplatků okres ni nemocenské pojišťovny do
máhala se okresní nemocenská pojišťovna povoleni exekuce. S o u d 
p rv é s t o I i c e exekuci povolil, rek Uf sní s o u d exekučni návrh 
zamítl. D ů vod y: Exekučním titulem, sloužícím exekuci na základ, 

'jest výkaz nedoplatků Okresni nemocenské pojišťovny v M. ze dne 12. 
září 1927. Podle ustanovení § 175 zákona ze dne 9. října 1924, čís. 221 
sb. z. a n. může býti pojistné i s úroky vymáháno soudni exekucí na 
základě vykonatelného platebního výměru. Výkaz nedoplatků nelze na 
roveň postaviti .platebnímu výměru a není výkaz nedoplatků exekučním 
Wulem ve smyslu § 1 čís. 13 ex. ř. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a uložil rekursnímn
soudu, by o rekursu znovu rozhodl nepřihlížeje k zamítacímu důvodu 
svého usnesení. 

D ů vod y: 

Napadené usneseni zamítá exekuční návrh, protože prý výkaz nedo
platkLl nelze na roveň postaviti platebnímu výměru a není výkaz nedo-

. platkůexekučním titulem ve smyslu § 1 čís. 13 ex. ř., neuvádí však pro 
svůj názor žádných důvodů. Zajisté nezáleží na tom, jak okresní nemo~ 
censká pojišťovna v M. nazývá úřední listinu, podle níž se povolel1l 
exekuce domáhá, zda ji nazývá platebnlm příkazem nebo výkazem nedo
platků ve shodě s § 1 čís. 13 ex. ř. anebo platebnim výměrem ve shodě 
s § 175 zák. z 9. října 1924, čís. 221 sb. z. a n. Jde jen o to, zda lze 
předloženou listinu, ať už se jmenuje jakkoli, pokládatí za platebni vý
měr, a o tom nelze v souzeném případě pochybovati, neboť výkaz ne
doplatků, totiž listina, o niž tu jde, udává zcela přesně, kdo - totíž 
povinný podnikatel - má komu - totiž vymáhající pojišťovně - co, 
zač a kdy platiti, ukládá povinnému, by podle toho vykázaný nedopla
tek ihned zaplatil a hrozí mu pro případ nezaplacení následky exekuce. 
Neobstojí proto právní názor napadeného usnesení, že předložený výkaz 
nedoplatků není platebním výměrem a že tudíž z toho důvodu nelze po·-
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dle něho exekuci povoliti. Ježto však I'ekursní soud _ se 'h 
. 'h hl d' k ' o Sve o pravm o e IS a ovsem dusledně - se nezaby'val ostatnl' . , d 

k t· I . ,. . ml vyvo y 
"urs~ pro I p atnosÍ1 exekučmho btulu, bylo jeho usnesení zrušit' 
ndlÍ1,jak se stalo. I a 

čís, 7765. 

Předpis § 60 (2) vyr. řádu předpO'kládá vyrovnání platně doJiewmn, 
a s~u~em .p0tvrz~~ a nelze vzhledem k tO'mu, že tylo zallájeno 
mct nzem o ]meO! veřejné obchodní společnosti O'dložíti rO':zh(}dtluti 
O' návrhu na vyhlášení úpadku na jmění veřejnéhO' společl1ika až dO' 
kdy vrovnací řízení bude ukončeno nebO' zastavenO'. 

(Rozh. ·ze dne 9. února 1928,R II 39/28.) 

S ~ u, d prvé s t o I i c e odložil rozhodnutí o návrhu věřitelů 
na jme},:, Ma;Je ?C~-~V~ byl vyhlášeri úpadek, ježto bylo Zahájeno' 
ro.:'na~1 n~:~1 o jmem fIrmy R., jejíž byla Marie Schcová veřejnou 
lec:11:1 a ucmkl :ohoto vyrovnání jsou podle § 60 vyr. ř. na pnos!léclí 
kaz demu spolecmku fIl'my. Rek u r sní s o u d zrušil ua~d'.'q," 
sení a. u~ožil ~rvému so~du, by rozhodlo' návrhu na vyhlášení UP:1Q1:u 
na jniem, ~ane Sch-ove bez ohledu na důvod zamítnutí. D ů vod Y' 
UstanovenI § 60 ~yr. ř, má na mysli vyrovnání platně již' dojednané' 
~o~d;m potvrzene. V sO,~zeném přípa?ě bylo však vyrovnací řízení' 
l~en~ firmy R. teprv zahajeno a nem vubec ještě jisto, jakým ' 
:~zen~ to b:~de ,ukončeno. Proto není zásadně překážky, by nebylo 
flz,em. z~h~]en:h.o ,o jmění !ir?'y z,ahájeno í úpadkové řízení o M .. l'_A 

mem JI1~em ~e!~lnych spolecl11ku teto firmy (§ 61 vyr. ř.). 
N e J v y s S I S o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

. }dezatí'? j;,n o otázku, zda prvý soud vzhledem k § 60 (2) vyr. 
J,e~z stanOVl, :e" nem-ll ve vyrovnání ustanoveno jinak, jsou 
UČ1l1ky ,~'yroovna11! na pr~spě~h každému osobně ručícímu spolecnucu 
pro li v.en!e~um společnoslt, pravem odložil rozhodnutí o navrhu 
by na tmem Mane Sch-ové byl vyhlášen úpadek. Rekursní soud <nd,,",: 
u~n~l, ze toto u~nesení prvého soudu nemá Opory v zákoně, jelikož zmí
l1en<; ustanovem vyrovnací~o řádu předpokládá vyrovnání platně dojeá" 
nane a soudem PQ!vrz~~é. ~e věřit~lé, kteřI si stěžovali .na usnesení prvé 
stohce, JSou vesmes v,entele ,spoleC~O,st.ní fIrmy, nepadá na váhu, neboť 
podle čl. ll? obch. za~. ruČI spolecmcl za veškeré závazky společnosti 
r~kou ,~p91,;cnou ~ nedllnou a celým svým jměním a podle čl. 122 obell. 
zak. ven~ele spo~ecI1OSÍ1,mohou se domáhati uspokojení i ze společníkova 
souk!?meho maje!ku, t,rebas jen ohledně schodku. Jelikož prvý soud, 
od~ozlv rozhodn,uh o navrhu, nezkoumal, je-Ii návrh jinak opodstatněn 
pra~em rekursm soud jeho usnesení zrušil a prvému soudu uložil b' 
o navrhu stěžovatelů na vyhlášení úpadku na j'me'nl' Marl'e S h " y, 
h dl b hl d o, c -ove roz-o ez o e u na duvod zamítnutí. 
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čís. 7766. 

Pro dohodu o příslušnosti tuzemského Soudu (§ 104 j, n.) jest bez 
významu, že se jedna strana stala napotom změnou slátních hranic 
cizozemcem. , • 

Týkala-li se dO'hoda o příslušnosti sborov.ého soudu, v jehož Obvode 
bylo sídlo jedné strany, a vstoupil-Ii na místO' tohotO' sborO'vého soudu 
napotom nově zřízený sborovy SO'ud v sídle one strany, vztahovala se 
dO'hoda O' příslušnosti i na tento nO'vě zřízený sborový soud. 

(Rozh. ze dne 9. února 1928, RII 41/128.) 

Zalovaná firma P. v Polském Těšíně byla již před státním převratem 
v obchodním spojení s moravskoostravskou filiálkou víáeřIské banky H., 
U níž upísovala válečné půjčky. Zalující banka E. převzala moravsko
ostravskou filiálku vídeňské banky H, a s ní i pohledávku banky H. za 

. žalovanou. Zalovaná se podrobila při zahájení obchodního spojení se 
žalobkyní jejím všeobecným obchodním podmínkám, jichž odstavec 16. 
zněl doslovně takto: "Unsere Geschiiftsfreunde und Aultraggeber unter
werfen sich bezfiglich der aus der Geschiiftsverbindung mít uns allen
fans entstehenden Slreitigkeiten den sachlich zustandigen Gerichten unel 
zwar k. k. Bezirksgericht in Mahr. Ostrau, bezw. k. k. Kreisgerichl 
Neutitschein.« Po té došlo k rozdělení Těšínska a: ku zřízení krajského 
soudu v Moravské Ostravě. Zalobu o zaplacení pohledávky podala ža
lující banka E. na krajském soudě v Moravské Ostravě, opřevši jeho 
místní příslušnost O dohodu podle § 104 j. n. K námitce místní nepří
slušností s o udp r v é s t o I i c e žalobu odmítl. D ů vod y: Soud 
nesdílí stanovisko strany žalované, že pro případ místní příslušnosti tu
zemských soudů jako místně příslušný soud mohl by jen přijíti v úvahu 
krajský soud v Novém Jičíně. Změnou soudní organisace byl zřízen 
krajský soud v Mor. Ostravě, který automaticky převzal činnost v onom 
obvodu, který z obvodu dřívějšího krajského soudu v Novém Jičíně byl 
vy.loučen, a novému krajskémllsouJu v Mor. Ostravě přidělen. V čase 
zahájení obchodního spojení mezi stranou žalující a stranou žalovanou 
bylo nerozdělené město Těšín a Mor. Ostrava v témže státě, strana 
žalovaná a strana žalující byly tehdy obě příslušny k témuž státu, a 

, strana žalovaná jistě nemohla počítati s tím, že nastane v budoucnoslt 
změna státních poměrů a že se z tuzemské firmy stane firmou cizozem
skou. Mezi tím se však poměry státní příslušnosti zásadně změnily; 
osud Těšínska byl rozhodnut pařížskou konferencí vY'slanců v červenci 
1920, město Těšín bylo rozděleno na Polský a český Těšín, a žalovaná 
firmá má nyní bydliště a sídlo v Polském Těšíně. Ze taková změna na
stane, nemohla strana žalovaná jistě předvídati a úmysl strany žalo
vané, když se podrobila příslušnosti tuzemských soudů podle odstavce 
16 obchodních podminek, směřoval iístě jen k tomu, podrobiti se jako 
tuzemská firma tuzemským a nikoliv' cizozemským soudům. Jiný výklad 
tohoto ujednání a úmyslu stran při uzavření tohoto ujednání by se příčil 

-Civitnl rozhodnuti X. 14 
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zásadě poctivého obchodováni, neboť vedení sporů II cizozell! lskÝch 
soudů jest spojeno s obtižemi a s většími procesními náklady, což 
jistě firma žalovaná nezamýšlela. když zahájila obchodní spojení 
stranou žalující. Strana žalovaná právem dne 14. února 1919 mohla 
tvrdíti zaslaný jí výtah z kontokorentů ke dní 31. prosince 1918, 
tehdy měla sídlo a bydliště v nerozděleném a československým vc'is~cenl 
obsazeném městě Těšíně. Okolnost, že strana žalovaná, což 
přeno, po rozděleni Těšínska a jlž dříve, když Těšín byl obsazen 
ským vojskem, výtahy z kontokorentů straně žalujicí vrátila, svědčí 
o tom, že žalovaná již neuznávala dřívějši ujednání o příslušnosti 
zemských soudů a se nepovažovala vázanou původním ujednáním ná
sledkem změny státních poměrů. Z těchto důvodů nabyl soud přesvěd_ 
čení, že místní příslušnost dovolaného soudu, pokud se opírá o usta" 
novení § 104 j. n. není opodstatněna. Rek u r sní s o u cl zamítl ná
mitku místní nepříslušnosti. D ů vod y: Žalující strana zakládá pří
slušnost dovolaného· soudu na ujednání stran podle § 104 j. n. a napa
dené usnesení nepovažuje dohodu tu za platnou, poněvadž strany 
v úmyslu podříditi se jménem označeným sóudům jakožto soudům pro 
obě strany tuzemským. Rozdělením Těšina na český a Polský Těšín, 
přestaly prý prorogované soudy býti pro žalovanou firmu tuzemskými 
a odporovalo by to prý smlouvě, kdyby prorogace i dále měla platiti. 
Názoru tomu nelze však přisvědčiti. Neboť strany se dohodly na jmeno~ 
vitě uvede.ných soudech v Mor. Ostravě a v Nov. Jičíně a tím daly zřejmě 
na jevo, že se podrobují určitým soudům bez ohledu, zda jsou v tu
zemsku či cizozemskll. Kdyby tomu tak nebylo, neplatila by prorogační 
smlouva ani tehdy, kdyby jedna ze stran se vystěhovala do cizozemska. 
Smlouva (v kontokorentech) neobsahuje ustanovení o tom, že platí jen 
dotud, dokud obě strany budou míti bydliště v tuzemsku. A nejméně 
měla zejména žalující strana v úmyslu platnost prorogační doložky vá
zati na podmínku, že budou obě strany bydleti v tuzemsku. Státní pře
vrat a změna hranic státních je ovšem změnou nepředvídanou. Avšak, 
i kdyby platila zásada doložky »rebus sic stantibus«, nelze úmysl stran 
obmeziti na ujednání jedině na tuzemských soudech, poněvadž doložka 
zní zcela všeobecně: »Unsere Geschaftsfreunde und Auftraggeber unter
werfen sich ... «, tedy bez ohledu na to, jde-Ii o tuzemce neb cizozemce. 
Důvodem, proč žalující strana má tuto doložku ve svých smlouvách a 
obchodních podmínkách, jest, by si usnadnila žalobu a by jí mohla vždy 
podati u věcně příslušného soudu, v jehož obvodě má svůj podnik. 
Ulehčení to má tím větší význam pro ni v případech, kde by musila jinak 
žalovati u místně příslušného soudu v cizině. A že i žalované firmě účel 
této doložky musil býti známým, o tom sotva lze pochybovati. Jest proto 
místní příslušnost krajského soudu v Mor. Ostravě, jenž jen následkem 
organisace soudu nastoupí! na místo krajského soudu v Nov. Jičíně, ve 
smyslu § 104 j. n. odůvodněna. . 

N e j vy Š š í s ou d nevyhověl dovolacímu rekursu. 
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Důvody: 

. . • . 'ávně po právní ,tránce. Žalovaná 
Rekursní s?ud pOSOUdIl ~:~it"J' její nemohla býti v pochybnosti o . 

prot. ob,cho~n~ Ťlrma, t. s]l~~~n~m v odst. 16 obchodnich podmínek, na
úmvslu zalU]lCl strany vy .. h ' 'd 'alobky.ni ]'en o to, by Sl zapshla 

~ la z ustanovel1l to o, ze] e z .. d.... t . 
opak sezna '. 'k' "k ců soud pro sebe ne]vyho ne]Sl, .]. 
ohledně svých za~aznrdu a .Ph

n ~zdla Nezáleželo ani na bydlišti ani na 
, sborovy sou sve o Sl . " t' t 'ho okres nI a . v' o 'l "í proto ani na zmene s a nt 

. . říslušnosh pnkazcu a neza ez , ... ' lývá 

~~:;\'. p. Měla-Ií žal?~anlá6 fpi~'~,~'í~:k r;;'~~ěl:e~~ ~~n~~~;to~~it~~eW;něla 
. sneho ustanovem c. , ." mysl ]ep ne-

~a]: učiniti s .~ýhradou. ~K tOl~U ~epotřeb5lV~~ JO~~~~, za b~zvýhradného 
lze vyložiti pnak (§ ~03. ~bci za~')kl:JZtjn od~~v{dá i § 914 obč. zák. 
jejího přístupu na po, n;lll y, 1 ... y ze' měna že v čase prohlášení, t. j. 
spíše než výklad opac~Yi uva~l-p sea dhvodně předpokládati, že teprve 
v únoru 1919 mohla za ovana ,.rm , ů mezi oběma státy. Ustano
dojde ke konečné úp:av~, územl~ch,p~~~~dŮ není omezeno na přisluš
veni § 104 j. n. 1 kdyz ty(::~ se z .e]Sl~ není 'roto závady, by neplatilo 
níky neb obyvately zdeJs~h? .stat~í sídlo vP polském Těšíně. žalova~.é 
i pro žalovan~u ftn;1U, Je.z ma ~~'1 9 kdy stvrdila svým podpisem pn
firmě bylo znamo, ze v ~noru 'O tavě ani krajský soud v No
lohu B:,n:byl anr okresnr s~~d, \~~~. bY~/ soudy československé.~ že 
vém J!C1ne c. k. soudem, n) rz, . b 10 o raveno V tiskoplse Jl za
šlo o nedopatřel:~, ~dyž y:to oznacen~:l~ Yřevr!tem. Její výklad příčí se 
slaném pocháze]1clm lesie ~ ~oJj'IP neb~la žalovaná v pochybnosti ani 
zásadě poctivého obchol ovam.. aJ~ č' , byl v čase ujednání sborovým 
o tom, že, kraiský .. s?ud v NOV:l~ \~~~to důvodu byl jmenován v po~
soudem sldla ~aluJ1Cl. strany, a ze z '1 krajský soud v Moravské Ostravo: 
mínkách. Kdyz na ;n~sto Jeho

t 
vStou~l zřízený soud jako nynější sborovy 

vztahuje se uJednalll na ten o nove . 
soud sídla žalobkyně. 

čís. 7767. 

, 'k' t k opravě vždy po opravě 
Vrátil-li ten, komu byla ~~na ve~ ~~~~:~; práva p;o tyto opravy a 

věc bez výbradr, vz~al se. t1m za k~ mu dal věc napoTom k opravě. 
nemůže je uplatnovab prah omu, 

(Rozh. ze dne 9. února 1928, Rv II 285/27.) 

. . d" otorového kola, jež dali 
Žalobci domáhali, se na, žalo~ane~ 'J 1:~ ~ tuto opravu. žalovaný 

žalovanému k oprave: na?ldnuvs:;n . erto mu nebylo dosud zaplace~~ 
uplatňoval zadrzovacl pra'y~ kb~ b

O I~ ~yhověno s o u d Y vše c h trl 
za dřívější opravy kola. Za,o e Y , ht 
s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m z tec o 
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důvodů: 

J,ak jest ,zjiště~o, dovolalol vícekráte opravoval motorové kolo 
vydam se zalobcl, do,;,áhajÍ, a vydal je vždy po opravě beze' 
Enlllu T -OVl, od nehoz kolo k opravě přeJ'Ímal a tepr 
Poslední ' ' , ,ve po pr'ov"den1 
.. , , opravy v ,cene 35 Kc odepřel vydati kolo žalobcům, 
J,clm sve vlastmctvl ke kolu od Emila T-a kd)'ž tito . .. odvo",," 
zapl ťf 'kl d Id" , proJevuJlce a I I na a y pos e ní správky, odepřeli zaplatiti· , h • 
opravy DIt I '" '.. I vsec ny 
, 'v' ovo a e ~mm, ze pn poslední opravě směl kolo zadržeti 

tlm ucelem, by dosahl zaplacení všech oprav třebas po d" .... h " 
vách kolo d I AI 't .. , , nvcJslC 

, . ,~y .. ~; e" u JIZ odvolací soud správně dovodil, že dovolat 
vraÍlv v dnvoJSlch pnpadech vždy kolo po té kter' vb' el, 
vzdal t' d ' 'h e oprave ez vyhrady 

v~e !~, z,a rzovacl o,práva p;o tyto opravy podle § 471 obč. zák' 
mu pr!sluseJ~clho., ~ro spravnost nazoru toho svědčí i zásada § 467 ob'
zak, ~e. tOÍlz, v,raÍl-h, zastavní věřitel dlužníkovi zástavu bez v'hradc. 
zamka Jeho pravo zastavnl. Nemůže tedy dovolatel pro tyto Yd" .x" 
opravy uplatňo t' ' ''' lb' nvoJsl va I vuel za o cúm právo zadržovací Za to hot t ' 
nemohlo býti dovolání vyhověno. . o s avu vec! 

čís, 7768, 

Lz~ žalo,::ati ~ vyloučení jednoho ze dvou společníků veře'né ob. 
chodm spolecnosti vzhledem k ustanovením společenské smlouv J 'd I' 
o rodinny' odruk ' h' ·te . y, J e- I 

, v ~ , ,Je, oz nOSI II v pravdě nejsou veřejní společnici n '. 
brz dve rodmne skupmy, ' :\ 

(Rozh. ze dne 9. února 1928, Rv II 494/n.) 

Berthold K, a Leopold H. založili veřejnou obchodní společnost K 
a H, Po JeJlc,h Umr!í ~astoupj]a na jejich místo jednak skupina Uopold~ 
~~a ,(Jeho det! t;0ncI kmen H. a kmen S.), jednak skupina K-ova. Ve. 
reJnYn;1 spole~TIlky v byh za skupinu K-ovu Moříc K, za skupinu H-ovu 
Frantlsek B. Zalobe členů skupiny H-ovy proti členům skupin K 
by 1. odv~~ání jednat~lského a Zilstupitelského oprávnění MO~ice-~:; 
~~lo pr?hlaseno za oduvodněné a žalovaní byli uznáni povinnými sv 0-

~,tl k vymazu za~tupltel~kého oprávnění v obchodním rejstříku, 2. b 
zalovam ?~h uzna~, povInnými svoliti k tomu, by právo samostatnéh~ 
zastupovam FranlIska B-a (člena skupiny H-ovy) bylo zal' , b 
chodn' . Ck 3 b sano v o -

~m reJ s vn u" '. y žalovaný Mořic K. byl vyloučen z veřejné ob-
chodn: spolecnosÍl, flfn;y K a H, bylo obě man i ž š í m i s o u d 
vy~?veno, o ,d vol ~ c I m s o ude m z těchto d ů vod ů: Odvolatel~ 
ma!, za to, ze ?~V~ soud věc nesprávně posoudil, připustiv vyloučení 
~once K:a z vereJn,e ~polečnosti. Vyloučení jeho jest prý nemožné proto, 
ze spole;:nos,t ses!ava Jen ze dvou veřejných společníků, I když 'est 
pravd~, z,: zasadn.~ v !ak?vých případech vyloučení společníka není ~fÍ
pustne, prece sl USl pnhhžeti ke zvláštnostem tohoto případu a k vůli 
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stran, která se jeví ve smlouvě z května 1924. Není pochybností o tom, 
že i v případech, kde veřejná spoiečnost sestává pouze ze dvou společ
níkll, lze v podniku pokračovati v případě čl. 127 obeh. zák. (viz Staub
Pisko čís. 3 k tomuto článku). I když se tu o takový případ nejedná, jsou 
tu přece jiné okolnosti, které mluví pro to, by se tu užilo stejných zá
sad. Právem poukazuje první soud k tomu, že podle smlouvy na místě 
vystoupivších společníků každá skupina má právo ustanoviti jiného ve-

. řejného společníka, Toto právo má zejména též skupina H-ova, pokud 
se týče kmen S-ův. I když dotyčná skupina, pokud se týče ve skupině 
H-ově kmen S, nemá práva ustanoviti jednajícího společníka, přísluší 
mu aspoň právo ustanovití společníka nemajícího právo k zastupování, 
čímž by bylo zákonu vyhověno. Zdali skupina K-ova tohoto práva po
užije, jest lhostejno. Není zapotřebí podle zákona, by osoba, která se 
má státi společníkem, měla potřebné vědomostí ve sladování. Tomuto 
nedostatku lze odpomoci ústanovením .ířednika, který má tyto vědo
dosti. Dále nasvědč,'je úmyslu stran, b)' se v případě, že jeden ze spo
lečníků vystoupí, pokračovalo ve společenském podniku, ustanovení 
čl. V. smlouvy, podle "ěhož se společenský roměr nezruší ani úmrtim 
veřejného společníka, l1Srbrž že m!t býti v flt:111 pokračováno tak, že se 
dědicové, kteři nepřistoupí jako veřejni společníci, súčastni jako tiší 
společníci. Odvolání upozorňuje dále na ustanovení čl. XV, smlouvy, 
které se liší od ustanovení čl. 128 obch. zák. a jest toho názoru, že měla 
strana žalující především žádati zrušení společnosti; avšak podle ná· 
zoru odvolacího soudu toto částečně odchylné ustanovení smlouvy ne
vylučuje, by nebylo hned žádáno vyloučení společníka, když jsou tu 
podmínky čl. 125 obch. zák. a že částečným odchylným zněním čl. XV. 
nemínily strany ustanoviti něco jiného než ustanovuje čl. 128 obch, zák. 
Odvolání dále vyslovuje názor, že nemusilo býti uznáno na vyloučení 
Mořice K-a, nýbrž že to bylo jen přípustno a že prvý soud neodůvodnil, 
proč vyřkl vyloučení Mořice K-a, na místo zrušení společnosti. Avšak 
prvý soud nemohl vyřknouti zrušení společnosti, když o to nebylo žá
dáno, a dostatečně odůvodnil vyloučení Mořice K-a zřízením konta se
parata. Neboť nelze o tom pochybovati, že toto jednání Mořice K-a sluší 
považovati za nepoctivé vedení správy ve smyslu čl. 125 čís. 2 obch, 
zák. a za zneužití jmění společenského k soukromým účelům ve smyslu 
čís. 4 téhož článku. Okolnost, že by se společnost bez Mořice K-a pro 
jeho odborné vědomosti snadno neobešla, nemůže býti směrodatnou, jak 
iiž bylo shora podotknuto. Odvolání poukazuje dále na neodvolatelnost 
Mořice K-a jako jednacího společníka a napadá správnost výkladu od
stavce 4. čl. VII. ~společenské smlouvy stranou žalující a soudem prve; 
stolice, při čemž se odvolává na znění čl. IX. smlouvy, který by prý, 
kdyby názor hájený žalujicí stranou byl správný, obsa~oval ne,1'oe,hopl
telné opakování ustanoveni čl. VIL Tento názor není vsak spravny, ne
boť ze smlouvy vychází, že se odst. 4, čl. vn. vztahuje na společníky 
vedoucí splávu, čl. IX. však na společníky vůbec. Závěry, které odvo
latelé na základě těchto ustanoveni učinili, nesrovnávají se s dotyčnými 
ustanoveními smlouvy. Odvolací soud sdílí tudíž názor prvého soudu, 
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že vyloučení Mořice K-a ze společnosti jest zásadně přípustné. U(lVCI!ó,M 

pov:,;žuje návrh ~a v~l?učení ,~oříce K-a ze společnosti také proto 
nepnpustny, ponevadz cm, na nemž se návrh tento zakládá byl prý 
nou žalující patrně odpuštěn a nemůže již býti uplatňová~. To 
chá:i -: to~?, že ~': žalující st,:ana, která se o dotyčných sklutečnosl:ecll 
dovedela liz v lete 1924, v nlnu téhož roku pustila do 
ohledně ~s~anov~.nI Fra?tíška B-a veřejným společníkem a při 
vYlednavam neuc1l111a vyhrad, ba se o těchto událostech aní nezililínila 
a žal?bu p.odal~ teprve ::: květnu 192,5. Avš~k prvý soud právem na to 
po~kazal, ze svede k notar R., na ktereúo se zalovaní odvolávali, v tomto 
Smeru mc nepotvrdil. Z toho však, že ohledně vstupu Františka B-a d 
~polečnosÍl bez výhrady tylo jednáno, nelze ještě dovozovati, že zále~ 
ZltOSt konta separato byla vypořádána. Není ustanovení zákona které b 
př.e~pisovalo, do které doby musí býti podán návrh na vylouČení spo~ 
lecnlka. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 
-----

D ů vod y: 

Nižší soudy posoudily věc v podstatě správně po právní stránce 
(§ ~03 Čís.4 c, ř. s,) .• Pr,á~em poukazují k tomu, že v 'souzeném případě 
lze zalovah na vyloucem lednoho ze dvou veřejných společníkú takž" 
by ve spo.le.čnosti zůs~al již jen jeden společník, ačkoli z pravidl~ podle 
p~v~hy vec}. tak?vou zalo.bu podat!. nelze, protože zbývající jediný spo
lecn!k~et;;~;e sam sp.?lecnost tv?nh a v ní pokračovati. Správně odů
vodnUl1 mzsl soudy pnpustnost teto výjímky jednak i v nauce uznanou 
možností, . odchýliti se od řečeného pravidla v případě, naznačeném 
v,Staub-p!skově kon;entářipod čís. 3 k čl. 127 obch. zák., jednak zvlášt
HUTIl pomery souzeneho připadu, jak plynou ze smlouvy o založení ob
chodní. společno.sti. J~jich z;,l~štností je, že jde o rodinný podnik, jehož 
noslteh v pravde neJsou verelní společníci, nýbrž jsou jimi rodinné sku
pmy.~. a. K. (odst. l. a V. smlouvy). Jim a jejích hospodářským účelům. 
SIOllZl verelnáspolečnost. Zřejmě jen z dúvodú účelnosti a právnické 
sprá~nosti byli zřízeni dva veřejní společníci, zvolení po jednom z každé 
Skupiny, kdežto ostatním členům obou skupin přikázána úloha toliko 
sp.ole~níkŮ tichých ,(odst. V. ~ Vll~ smlouvy). Trvání smlouvy a jí za
loz~neho pravl1lho utvaru.nemelo vsak podle úmyslu stran býti závislým 
na lsoucnostl a osobnosll obou veřejných společníků. Vůli tu projevily 
st:any la~n.ě ve smlou;,ě, jež praví v odstavci V., že se společenský po:ner snutl lednoho verelneho společníka nezrušuje, stanoví v odst. VII. 
ze .sml?uva se zr~~~je, když žádná z obou skupin nejmenuje ani jednoh~ 
verelneho (lednallclho) společníka, a v odst. XI. dokonce počítá s mož
ností, že by tu vůbec nebylo jednajícího společníka. Z těchto ustanovení 
plyl;e Iasně,.že podle vůle s~ran veřejná společnost má dále trvati, i kdyby 
v nI zustal I):n ledll1y verel!~Ý s~olečník, a že tudíž věc je posuzovati 
obdob~u P5ave ;ak, Jak v pnpade, o němž komentář Staub-Pisko po
jednava k cl. 12" 128 s poukazem k čl. 130 obch. zák. (Srovnej též po-
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'ectnání Dra Ullricha v čís. 1 Not~r.-Zeitg. i roku 1928.) MO,hla,-,1i P?~ 
lne těchto úvah žaloba na vylou.cemledno!1O .z d~ou spolecmku byt! 
~ souzeném případě podána, netre!'a r?zeblfat~, ot~zku, zda le~nothve 

. y by byly oprávněny a toho casu I s to, zndltI znovu druheho vc-
SkUplll b '1" ·t· • d ' . éhO j ednajicího společníka, zda by tak yly musI y UCll11 I pre po·-
fe}n, z'alob)' pokud se ty'če před prohlášením rozsudku prve stohce, 
damm d V • I' t o bylo podnětem pro ustanovení smlouvy v o st. ., ze se spo ecnos, 

. ~n~rtím jednoho veřejn~ho společn~ka nezrušuj~. Dovolací soud sch~a~ 
. též názor odvolaclho soudu, ze dovolatele nemohou am ze znem 

lieedposledni stati odst. XV. smlouvy nic vyvozovati pro své. s~anovl's~o; e žaloba na vyloučení jest nepřípustnou. Odchylné leho znem od znem 
~~. 128 obch. zák., k němuž se jinak celkem přimyká v slov;su, »gelor
dert w i r d« místo »gef~rdert w~:d,en d,a ~ f«, Jak pravl zakon, 1: 
zřejmě nahodilé, vyslovene bez urclteho zameru" nebote ~dyby s,tra~y 
byly chtěly stanoviti, že před ialobou o vyl~uč:11l ~pOleC?lka mu SI byh 
žádáno za zrušení spolecnosÍl, byly by to )'ste vyslo~ne s~an?v[\y ve 
zvláštní větě nebo byly by pro mlmochodny prolev sveho zameru. zv:;
ny alespoň správně minulý čas »gelordert wo:den ISt« .• Zvoleny, pn
t~mný čas odnímá větě, nemá-Ii jí býti rozun~eno steIne lako zak?~
němu znění, vůbec všechen smysl, neboť nema smysl?, by strany ~a
daly za zrušení společnosti a zároveň navrhly,?y Imsto t?ho ~znano 
bylo na vyloučení společníka; !)ruhá ??c~ylk~ pre~posledn~ stalI ods,~ 
XV. smlouvy, je patrně podmll1ena zvlastl1lm ustrollm spolecnoslI, v, ~IZ 
na místě společníků vystupují jako zájemníc! rodin~ě .s~UPll1y, kter~z~o 
okolnost zřejmě byla jediným důvodem, proc pozmenene uS,tanovem cL 
128 obch. zák. vůbec bylo do smlouvy pojato. Odvo!ac~ soud t~ke 
správně dolíčil, proč prvý soud právem uznal na ~yloucel1l společl1lka 
Mořice K-a a nezamítl žalobu, protože by stavu vecI bylo vyho~ovalo 
správně jen zrušení společnosti. Provinil-li se spo!eč.ník tak hrube prolI 
zájmům společnosti, jak zjistily nižší soudy o ~onCl K-O~I" Je leho vy
loučení jen přiměřenou a nezbytnou odvet?u za leho ~hovam a nemohou 
ho uchrániti ani sebe lepší jeho obchodm schopno~~l a vlast!,?slI, p:~~ 
tože nelze se zhostiti obav, že by jich mohl zneuzllI len J~st: k vets! 
újmě společnosti .nebo některé její rodin,né skupiny. D~volam. se take 
marně snaží dolíčiti, že postavení Mořice H-a ve spoleenost! .Jako ve~ 
řejného společníka bylo neodvolatelné. Jeho v tét? souvlsl?stI vysl~veny 
názor, že smlouva upravuje toliko poměry mezI lednothvyml skupll1an~1 
a neupravuje poměry mezi kmeny nebo členy těchto skupln,le mylny, 
neboť je v rozporu se zněním smlouvy Cisrov. odst. VI~., IX. smlouvy): 
Zda se žalující strana svým právním zástupcem k, nazo,ru .d~volatelu 
o tom přidala, nelze ze spisů seznati .a bylo by tak,: nezavazne. Upra
vuje-li však smlouva též poměry mezI kmeny nebo cleny SkUPlll, nelze 
s dovolateli vykládati 6. (správně 5.) stať odst. Vll. s~louvy v ten 
smysl, že se i žalobcí vzdali práva, Mořice K-a ze spolecn.osl! ~ylo,u
čiti. I v té příčině lze jinak odkázati k obšírným a v podstate spravnym 
důvodům odvolacího soudu, jimž dovolání neprávem vytýká rozpor se 
zněním odst. IX. Proti názoru odvolacího soudu o výkladu tohoto od-
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stavce nesvědčí nikterak věta, že jisté jeho ustanovení o veřejných 
lečnících nemá platiti pro jednajícího veřejného společníka Mořice K
Vždyť i jednajíc! .v:řejny sp~l:č~ík je veřejným společníkem; bylo pro~ 
!en vhodne,. z~laste .,:dur~zll1tl, ze ono. ustanovení se nevztahuje k Mo
r!c! K-ovl, Jenz Je tez vereJnym spolecníkem, třebaže mimo to i jedna
JICII11. Nad to mohlo ono obmezem odst. IX. v prospěch Mořice K-a m'" 
na mys~i případ, že by Mořic. K. ,z jakéko~ ~říčiny pozbyl vlastnosti je~'~ 
nat~lske a ~~stal prostym vereJnym spolecmkem. Vývody, v nichž se do
volaTI! snazl neodvolatelnost jednatelské činnosti Mořice K-a dovoďť 
z jeh? závazl~u; ~ůstati t;vale jednajícím společníkem a přispěti k o~~ 
?ornemu vzdelam FrantJska B-a, neJsou nijak přesvědčivé pro názor, 
ze se I skupllla H-ova, jež ho nejmenovala, vzdala práva pro závažn' 
důvody ze společností ho vyloučiti. ,e 

čís. 7769. 

• Ustanovením.~ 2~7 a) ~bČ. zák. nebylo nic změněno na všeobecných 
predpokladech pnslusenstv! (§§ 294 a297 obč. zák.), zejména na před
pokladu t r v, a I é h o používání. hlavní věci, aniž lze povšechně tvrd.ti 
z,: ustanovemm § 297 a) obč. zák. byl změněn požadavek § 297 obč' 
zak., by v 1 a s t n í k určil věc za příslušenství. . 

(Rozl1- ze dne IO .. února 1928, R 11119/27.) 

~alobce dO,máhal se ,n.a žalovaných Josefu a Antonínu S-ovi, by byii 
uz~an,1 povmnyml uznatI zalobcovo vlastnické právo ke strojům, k nimi 
pry Sl zalo~ce ,vyhradi! vlastnické právo. Pro c e sní s o udp r v é 
s t O II C ': ,zal~ou za~l1ltL O d vol a c i s o u d zrušil napadený rozsu
?ek a vra!Il vec prvemu sou,du, by, vyčkaje pravomoci, ji znovu pro
Jedn~~. D.u v O? y: S~ud prve stohce usoudil, že stroje, o něž jde, staly 
se .pnslusen~tvlll1 t~vamy a ~Ia~tnictvím prvžalovaného Josefa S-a ja
kozto vl~stmka to~arny vstav':;l1lm a pevným spojením s ní, na základě 
nesporne skutkove okolnostI, ze byly uvedeny v pevné spojení s tovární 
budovou! a na zákl~dé žalobcova přednesu, že bez tohoto spojení ne
mohlo Jich v cukrarskem podmku Antonína S-a býti použito, Ač od
volací soud sdílí jínak správný názor prvého soudu, že stroje knihovní 
P?,zná;nkou ,na základě prohl~š~ní Josefa S-a a Antonína S-a povahy 
pnslusenstvl nenabyly, rozchazl se se soudem prvé stolice v tom ž" 
jsou :jištěny okolností, za nichž jest cizí věc podle § 294 a 297 obč, ~ák. 
povazovatI za príslušenst~í hla~ní věci, Žalobce, jak nesporno, ne
v!,m~hl Sl kmhovl1l poznamku, ze stroje, o něž jde, jsou jeho vlast
mctvlm (§ 297 a) obě, zák), ač spojeny jsou s budovou prvžalovaného 
J?sefa S-a,. Tento jakožto ~Iastník věcí hlavní dal naopak při budově 
te k~lho~r;e pozn~menat;, ze ony stroje jsou příslušenstvím továrny, 
Odplr~-II. zal?vana .uz~atI vlastm,cké právo žalobcovo, jež si tento při 
prodeJI stroJu osobe tretI, Anto!1lnu S-ovi, až do zaplacení kupní ceny 
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nesporně vyhradil, a tvrdí-li prvžalovaný, ž: j~sbt jijCh knihov,ním dvlaks~
níkem proto, že se v staly p!í~~ušenv~tví~1 tov~rD1 u~ ovy, mUSl on. ,0 ~-

t
i že se skutečne staly je]!l11 pnsluscnstV1m. Otazka, zda se Clzl veC 

za ,. b . 'dl' b cn' ch stala příslušenstvím jíné věcí, musí ýh posuzo,:,ana po e vseo e. ~ . 
pravidel (§§ 294, 297 obč. zák,), neboť tyto pre,dplsy nebyly:me.neny 
§ 297 a) obč. zák. Prvý so,;d odvozuje akc;eso,~m po;,ahu stroJu pre~e-

šíl11 z jích pevného spojem s budovou, prehlIzeJe, ze § 294 obČ, zak, 
. ~Iuví o trvalém spojení, což se navzáje~, nekrY,ie. Ta.~o. sku!ečnost 

(trvalost) nebyla ve sporu zjištěna a nestac1 ~ JeJlmu z]lstem, .~e byly 
stroje upevněny přišroubováním. k, podl~ze a .:e bylo tvrzer;o, Jlc;h z~
betonování, třebas žalobce vysvdlIl potrebu rad:,;~o ,upevn;lll 11m" z~ 
'sou stroje poháněny řemenem, K bezvadnel11u z]lstem trvaleho spoJe~: 
\reba jest místního ohledání ve spojení s důkazem znaleckym, ,kterez 
průvody jest dodatečně pro~ésti. Bude-!í zjištěna trvalost spoJem. v ten 
rozum, že stroje nelze oddehtJ bez poskozem bud~vy; bylo. by zalobu 
zamítnouti. V případě opačném bylo by z]lstltI, zda JSou tu predpoklady, 
za nichž jest jinak na příslušenství ve smyslu § 294 ?b~, ~ak usuzov~tl. 
Z případů těch odpadá přírůst a okoinost, zda hlavl11.~ec: bez ~porneho 
příslušenství nelze užívati. Co se tý.če otázky:. zd,a pns~usenstv1.k ~rv~
lému užívání věci hlavní nebylo urceno, nepnchazl v uvahu urc~l11 :a~ 
konem (§§ 295, 296 obč, zák) i zbývá pouze případ, zda vlas.tl11k ;,ecI 
vedlejší neurčí! ji k trvalému užívání věci hlavní. V tomto smeru treba 
provésti přesná zjištění, poněvadž u v.l~stn!ka strojů. (žalobce! ,nelze 
předpokládati, že je určí! k trvalemu UZlvalll v budo~e osob~ C1Z! (Jo
sefa S-a), když je prodal Antonínu S-OVl, vyhradlv SI protI nemu vlast
nické nároky až do úplného zaplacení. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursům žalovaných. 

Důvody: 

Do zrušovacího usnesení odvolacího soudu stěžují si oba žalovaní: 
obracejíce se rekursními vývody proti nařízenému doplnění. řízení a p:O~l 
právnímu názoru odvolacího soudu, jenž mu zavdal podnet k do pInem, 
že totiž otázka, zda se sporné cizí stroje s~aly přísl,;šen,stvím nemo~l
tosli; vlastnicky náležející prvému žalovanel11u,. mU,sl byh p.osuz.ovana 
podle všeobecných pravidel (§§ 294 a 297 obc. za~.), ponevad,z ty!o 
předpisy nebyly změněny ustanovením § 2~7 a), ob~; ~ak" jakoz I, ze 
odvolací soud vytýká soudu prvé ~tolIce, z~, prehlIzeJ; doslov § 2904 
obě. zák., mluvící o trvalém spojeni, odVOZUje akcesorm povahu s~roJu, 
o které jde, především z jejich pevného spojení s budovou,. [)ruha,za~ 
lovaná, jejíž právní postavení v této rozepři i~ ?d onoho, jez}a,u]lma 
podle svých obran proti ž~lohnímu nároku .prvy zalova~y" r~zl1sne, po
ukazuje 'k ustanovením §§ 456 a 367 obc. za~. a uvadl, ze I kdyby 
sporné stroje byly žalobcovým vlastnictvím, zustanou y podle uved;" 
ných předpisŮ ohstaveny jako bezelstné nabyvatelce, zastavy. Tato .na
mítka byla sice druhou žalovanou v řízení soudu prve stolIce uplatnena, 
leč prvý soud, uznav, že stroje jsou příslušenstvím továrm budovy, vy-
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řidil tut? nám,itku výrokel1:, že jako příslušenství sdílejí právni osud 
hlavni veCI, a ze se .proto zastavní právo nabyté druhou žalovanou vzta
hUJe p.odle § 47,5 obč. zák. také k řečeným strojům. Je tedy první otáz
kou, teto rozepre, zda lze z doslovu § 297 a) obč. zák. odvoditi, že 
kdyz »Jsou stroje uved~ny, s nemovitou věcí ve spojení«, nesejde již na 
zpusobu ,to~oto spoJ~.m, _ze naopak každé spojení, ať je jakéhokoliv 
druhu, UCInI str?Je pnslusenstvím nemovitosti, leda že by to v zákoně 
uvedenou poznamkou bylo vylo~čeno (srv. Dr. Klang: Bemerkungen 
zu den sachenrechtltchen Beshmmungen der Zivilnovellen 1'. 1917 
str; 6); Podl~ :l1otivů, Zá~01~~ :l1ěla být! novým ustanovením § 297 a)' 
obe. zak:. ch~al~~na vereJn~ uu:era tak, ze, svědčí-li zevní stav, že stroje 
!rvale .pnsluseJI k nemovltosŤ1 C§ 297 obč. zák.), platí za její příslu
senstvl. Ale k zevnímu stavu náleží též, že v 1 a s t n í k n e m o v i
t O s t i (hlavní věci) provozuje onen podnik, v němž je stroj postaven. 
Je-II patrno, že podnik provozuje někdo jiný než vlastník nemovitosti 
(nájemce, pachtéř a pod.) - v souzeném případě nikoli vlastník nemo
vitosti, prvý žalovaný Josef S., nýbrž jeho bratr Antonín S. _ nelze 
tvrditi, že by zevní stav ukazoval, že stroj trvale přísluší k nemovitosti 
a o pak také není ph~dpokladů pro ochranu veřejné důvěry, která byl~ 
duvodem ustanovem § 297 a) obč. zák. Sluší tedy usuzovati, že usta
novením § 297 a) obč. zák. nebylo nic měněno na všeobecných před
pokladech příslušenství (§§ 294 a 297 obč. zák.), zejména na před
pok!a~u :trvalého používání« hlavní věci (§ 297 obč. zák.). Najatý, 
vypuJc;ny nebo P?d111katel~m Jako nájemcem po případě pachtéřem 
do CIZI nemovltosh vneseny stroj, není příslušenstvím, proto ohledně 
něho. není, zapotř~b.í pozl;ámky podle § 297 a) obč. zák., že je vlast
mctvlm nekoho Jl11eho (Ehrenzweig: System, Oas Sachenrecht r. 1923 
str. 41). Proto nelze setrvati na opačném názoru, vysloveném v roz
hodnutí čís. 519'2 sb. n. s., jímž se bylo uchýleno od dosavadního stá
lého rozhodování tohoto nejvyššího soudu (srovn. čís. 3263, 3699, 
5141 sb. n. s.), ale také od běžného právního názoru nauky (srovn. dále 
kromě už citovaných Adler, Zentralblatt 1918, str. 407, Stradal, Oe
nchtsz.~lt~ng 1916, str. 246 »Damit waren alle juristischen Begriffe liber. 
~ubehor uber d7n Haufen geworfen, Dr. Hollitscher, Juristische BUitter 
c. 1 str. 2, ročnrk 1918). Nelze take povšechně tvrdíti, že ustanovením 
§ .29é/ a) o~č. zák."zm~něn j; po!ada~:~ § 294 obč. zák., by v 1 a s t-
n I k urč~l vec za p.nslusenst~l, coz zvlaste dopadá v souzeném případě. 
Od~ola,cI soud pr~vem rozlišuje meZI pevným a trvalým spojením .'l 

spravne usuzuJe, ze t r valo s t spojení nebyla zjištěna soudem prvé 
stohce. Nelze přisvědčiti prvému žalovanému, že otázka trvalosti spo
jení jest otázkou výhradně právní, která by se dala zodpověděti podle 
výsledků provedených důkazů a veškerého jednání, jmenovitě že by 
plJ::n~la z J'?vahy s~n;otných strojú .. Byť i způsob upevnění strojů byl 
zJ1sten (pnsrouboval11 a zabetonoval11), přece jen podle doslovu zá
~?~a (§ 294 obč. zák.) dlužno dbáti toho, že podstata příslušenství spo
cI,:a v tom, by, PO_~u? jde, o. vedlejší věci, bud' zákon nebo vlastník je 
urcd k trvalemu uZlvam veCI. Poněvadž v souzeném případě nedopadá 
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vúbec takové určení zákonem,. nýbrž mohlo by dopadati pouze určeni 
vlastníkem vedlejší věci k trvalému používání hlavní věci, právem po
strádá odvolací soud i po této stránce přesného zjištění a případně po
ukazuje na zvláštnost tohoto případu, že se totiž nedá u žalobce jak'] 
vlastníka strojů beze všeho předpokládati, že stroje ty určil k trvalému 
používání v budově cizí osoby (Josefa S-a), an je prodal Antonínu 
S-ovi a vyhradil si k nim vlastnické právo až do úplného zaplacení. 
Dlužno si zajisté povšimnouti v této souvislosti žalobcova přednesu, 

že Antonín S., který není vlastníkem hlavní věci - domu a továrny -
nemohl stroje, jichž vlastnikem se dosud nestal, určiti jako příslušenství 
k trvalému používání hlavní věci, a že nemovitost"-ani není zařízena jako 
továrna. 

čís. 7770. 

Ve sporu o náhradu škody způsobené spnluvlastníkem spoluvlast
níku svémocným nastěhováním se do bytu ve společném domě a uží
vánnn tohoto bytu, nelze použíti § 25 zákona na ochranu nájemců. 

(Rozh. ze dne 10. února 1928, R I 14/28.) 

Spoluvlastnice domu prodala trhovou smlouvou ze dne 16. března 
1922 svou polovinu domu žalobci. Druhá spoluvlastnice domu prodal" 
trhovou smlouvou ze dne 13. dubna 1922 svou polovinu domu žal<).· 
vaným kteří se do domu nastěhovali bez svolení žalobce. Žalobou, 
o niž t~ jde, domáhal se žalobce na žalovaných náhrady škody, vzniklé 
prý mu svémocným obsazením a užíváním bytu žalovanými. P r ?
ce sní s o udp r v é s tol i c e žalobu pro tentokráte zamltl. O u
vo dy: Uplatňuje nárok na náhradu škody, musil by žalobce prokázati, 
že skutečně škodu utrpěl. Podle § 1293 obč. zák. se předpokládá, že 
škoda byla již způsobena nebo že zisk již skutečnč ušel. Pouhá mož
nost škody závislá na jiných okolnostech nestačí k odůvodnění .?áhrad~ 
ního nároku. Zdali žalobce utrpěl nějakou škodu tím, že se zalovam 
proti jeho vůli nastěhovali do společného domu a v něm bydleli, ;Záv!~í 
na tom zda bude užívání soudem schváleno, a pak-II ano, v Jake VySl 
bude stanovena úhrada za toto užívánÍ. Dokud se toto rozhodnutí žalova
nou stranou vyvolané nestalo, schází skutkový předpoklad pro posouzení 
spoluvlastnického poměru stran a pro vyúčtování jejich ,vzájemných ~á
roků, jakož i pro vypočítáni případné škody. O tomto pred~okladu v~ak 
může podle § 835 obč. zák. býti rozhodnuto jen v řízem nespornem. 
žaloba nemůže poukazovati k tomu, že návrh takový byl podán žalo
vanými teprve dne 24. listopadu 1925, neboť po odmítnutí jeho nabídky 
ohledně placení 5.000 Kč za byt mohl sám žádati o soudcovské rozhod
nutí podle § 835 obě. zák. žaloba byla podána ještě před ,právopl~tným 
rozhodnutí!n a jest proto předčasnou, takže byla pro te~ cas !amltn~ta. 
O d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a vratIl vec prvemu 
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~oudu, by, vyčkaje pravomoci, ji znovu projednal a rozhodl. D ů vody: 
Za1abce spatřuje nespráv.né posouzení věci po stránce právní v tom že 
pro rozhodnutí sporu je směrodatné, jak právoplatně bude v řízení' ne
sporném vyřeše:"~ otázka, zda schvaluje se užívání bytu obývaného ža
lovanyml od meslce srpna 1922 a, pakli ano, jakým penízem bude sta
n.oven.a úhrada. z~ t?to užíván!. _ Te'pr~e od .toho okamžíku bude prý 
:jednan spojeh:lvy ~aklad pro resem nahradmho nároku uplatňovaného 
zalobcem. Ponevadz pak tyto otázky dlužno řešili jen řízením nespor
ným, které bylo již dávno zahájeno, ale dosud nebylo skončeno, ne
zbylo podle názoru soudu prvé stolice než žalobu zamítnouti pro přecl
ča~nost S tím!o prá~nÍm ,ná.z~rem nehe ~šak souhlasíti. I když řečeno 
otazky JSou razu predurcu]lclho, nem zakonem zabráněno spornému 
so~~u, by neťodrobil zkoum~ní a rozhodnutí i takové předurčujíCÍ 
otazKY, treba oy otazka o sobe se nemohla podle zákona řešiti sporem. 
y tomto. sporu uplatňuje se nárok na náhradu škody z bezprávného činu 
zalovanych. a nelze o ~?m pochybovati, že o takovém nároku rozhodují 
p~dl: ~ 1 j. n. soudy flzeUlm sporným. Sporný soudce má nejen právo, 
nybrz I povmnost, by otázky, které s řešením sporu souvísejÍ a jsoll 
povahy předurčujíCÍ, i kdyby se měly v jinaké formě řešiti, pro své účelv 
sporné rozhodl, leč že by zákon stanovil jinak. O takovou výjimku se 
vsak nejedná. Poněvadž není ani zákonného podkladu pro přerušení 
sporu podle § 190 c. ř. S., které vztahuje se jen na zahájení rozepře, 
nebylo správným, že prvý soud žalobu zamítl pro předčasnost. 

Ne j v y Š š í s o 11 cl nevyhověl rekursu. 

D ů vod y: 

.S!ížno,stními. vývody nebylo vyvrácel:o správné, věci i zákonu vyho-
VU]ICI oduvodnem napadeneho usneseU!, k němuž se tedy stěžovatelé 

poukazují. PravÍ-li stěžovatelé, že pro rozhodování o výši náhrady za 
používání najatých místností předepsána jesLzákonem o ochraně ná
jemníků příslušnost okresního soudu a řízení nesporné, poněvadž si 
soud musí všechna data potřebná pro zjištění výše činže opatřiti sám 
z úřední povinnosti, mají-Ii tedy zřejmě na mysli předpis § 25 zákona 
ze dne 26. března 1925, čís. 48 sb. z. a n. o ochraně nájemníků, sluší 
uvéslI, že ve sporu nejde o určení nájemného, nýbrž o výpočet pří
padné škody, způsobené žalovanými pko spoluvlastníky žalobci jako 
spoluvlastníku svémocným nastěhováním se do bytu ve společném domě 
a užíváním tohoto bytu, tedy o předpoklad, o němž musí býti podle 
§ 833 a násl. obč. zák. rozhodnuto,' že proto předpisu § 25 svrchu citov. 
zákona jako výjimečného nemůže býti použito v tomto případě, neboť 
ho nelze obdobně rozšiřovati na poměry, v nichž nejde o sporné ná
jemné, nýbrž o náhradu za jinaké užívání bytu, zejména za bezdůvodné 
užívání. Ostatně při určení náhrady za takové užívání mohou býti roz
hodna jiná hlediska, než při určení nájemného. 
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čís. 7771. 

Zemřel-Ii žal u i í c í manžel, jenž se domáhal rozyodu. nebo ~oz
luky manželství z viny žalovaného manžela, lze pokracovati v pr~led
nání sporu o rozvod neb o rozinku manžel~tví: Výro~ r~zsudk?vy !Ze 
upraviti tak, hy rozluka nebyla vyslove,na, nyb~z aby 11m leno zájem ,za
lobcovy pozůstalosti na zjištění viny zalovane strany na duvodu 102-

luky bude-Ii prokázán, byl úplně kryt. 
Zemřela-li však ž a lov a n á strana, nemůže býti ve sporu roz-

hodováno. 

(Rozh. ze dne 10. února 1928, Rv I 983/,27.) 
• 

Za řízení o žalobě manžeia proti manželce o rozluku manželství 
manžel dne 27. břeZJ1a 1925 zemřel, vzhledem k čemuž pro c e s n I 
s o udp r v é s lol i c e žalobu rozsudkem ze dne 7 .. prosmce 1926 
odmítl. O cl vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdIl., ..' 

N e j vy Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších so~du a vrahl vec 
prvému soudu, by ji znovu projednal a pak vynesl novy rozsudek. 

O ů vod y: 

Jde o rozluku a žalobce za sporu dne 27. března! 925 zemřel. Nižší 
stolice byly toho mínění, že n1ll~Í následkem to;h~ zalobu .o~n:I1tnouh, 
neboť smrtí bylo manželstvl zruseno a nelz:, Rry je ~r?t? jes;e ro~lu= 
čovati, otázku viny však prý přece nutno reslh k vuh utratam, ]lchz 
přiznání neb oduznání závisÍ od toho.jak by byl, spo; dop~dl ve hlavm 
věci, kdyby žalobce byl nezemřel. NI:'SI st?hce prehlcdly predpls § ?59 
obč. zák., podle něhož právo dědicke a narok na zakonny odkaz ,rred
nostní jsou poztlstalému manželu od;,přeny (nejen když byl ze .sve vm~ 
rozveden nebo rozloučen za života zustavltelova, nybr.z) I tenkrate, kdy: 
zůstavitel podal již žalobu na rozluku nebo rozvod z vmy dr,uheho a kdyz 
se žalobě vyhOVÍ, a dále předpis § 796 obč. zák., podle, ne.hoz v t~mto pn.
padě nemá pozůstalý manžel ani nároku ~a ~~op~tr:m z P?zusta~ostL 
Sluší tedy rozeznávati, zda zemřel manžel zalu]1cl c~ zalova~y: ~emrel-h 
žalující a žádal za rozvod neb rozluku z viny stran! z~lova~e, ~a na tom 
pozůstalost zájem aspoň v otázce slušného z~?p.atre~l pozu~talel;IU man
želu jinak příslušející, by se věc provedla a z]lshla vma pozustale st~any, 
pročež zákon pokračování ve sporu o rozvod neb rozluk~ dovoluJe, ze
mřela-li však za sporu strana žalovaná, není tohoto zajmu, predp;~y 
§§ 759, 796 obc. zák. se na případ ;en n~vzt,ahují a v~ spo.ru nemuze 
ovšem ve věci samé již býti rozhodovano, nybrz tohko o utratach. V sou
zenémpřÍpadě zemřela strana žalující a mají tedy předpIsy §§ 759 a ?96 
obč. zák. místo. Dovolatel ovšem na tuto otázku nereaguje a ':.,:bec pred~ 
pisů těch se nedovolává, než př~cei v prv~m odvolání, na nez odvolac~ 
soud rozsudek prvého soudu zrusIl, I v druhem proh rozsudku n~ to vy~e, 
senému, a konečně i v dovolaní, o němž nyní jest rozhodnoutI, domaha 
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se v návrhu dovolacím výroku) by se žalobě vyhovělo a manžels"tvi 
ve smyslu žalobní žádosti rozloučeno bylo z viny žalované strany nebo 
jak v podpůrném dovolacím návrhu praví, třebas také i »z oboustranné 
viny«. Poněvadž citované předpisy občanského zákona k této žádosti 
hmotně opravňují přes to, že žalobce zemřel, a formální oprávněnost 
k pokračování v rozepři dána jest předpisy §§ 35 a 155 c. ř. s. a plnou 
mocí ze dne 22. dubna 1924, musí se dovolací soud zabývati věcí samou, 
ježto dovolací návrh na její řešení zní, kdežto kdyby se dovolání bylo 
omezilo l1a otázku útrat, bylo by je bývalo jako nepřípustné odmítnouti 
(§ 528 c. L s.). Namítati, že po smrtí jednoho z manželů, kterou beztak 
manželství zruše.no, nelze již rozluku vyslovovati, není v souzenén1 pří
padě, kde zemřel žalujíci, místné, an zákon sám tu rozhodnutí o roz
luce nařizuje, což však ovšem nepřekáží, by se výrok rozsudkový ne
upravIl tak, by rozluka vyslovována nebyla, nýbrž aby jím jen zájem 
pozůstalosti žalobcovy na zjištění viny žalované strany na důvodu roz
luky, bude-Ii prokázán, byl úplně kryt, na př. tedy, že se zjišťuje, že 
žalobce měl za svého života (v čase podání žaloby) zákonný důvod 
k rozluce z víny žalované strany nebo že na důvodu rozluky, který ža
lobce proti žalované měl, má vinu žalovaná strana (po případě obě 
strany a pod.). 

čís. 7772. 

Zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku po
zemkovém (zákon ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n.). 

Právní samostatnost cukľOvaru nestačí, by byl vyjmut ze souboru 
velkého pozemkového majetku; k tomu jest potřebí též jeho hospo
dářské samostatnosti jakož i, by podnik nesloužil hospodařeni na do
tyčném velkém pozemkovém majetku. 

Pokud nelze přiznati cukrovaru hospodářskou samostatnost. 

(Rozh. ze dne 10. února 1928, Rv I 1161/27.) 

V dova po dozorci cukrovaru domáhala se na majiteli panství pla
cení zaopatřovacích požitků podle zákona ze dne 18. března 1921, čís. 
130 sb. z. a n. O b a niž š í s o ud y žalobu zamítly, N e j vy Š š í 
s o u d uznal podle žaloby. 

• 
D ů vod y: 

Dovoláni nelze upřítí oprávnění. Vývody dovolatelčiny obracejí se 
protI názoru odvolacího soudu, na němž se zakládá napadený rozsudek, 
ze cukrovar v 8., u něhož byl Karel V. (manžel žalobkyně) zaměstnán, 
byl právně a hospodářsky samostatným objetkem a že následkem toho 
nepatřil k velkostatku žalované, takže Karel V. jako dozorce v cukro-
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varu nebyl zal11t'stnán na velkém pozemkovém majetku žalované strany 
a proto I11U, pokud se týče žalobkyni jako vdově po něm nárok na za
opatřovací požitky podle zákona ze dne 18. března 1921, čis. 130 sb. 
z. a n. nepřísluší. Dovolatelce napadající tento názor dlužno dáti za 
pravdu. Pokud jde o právní samostatnost cukrovaru v 8., uznává Ji 
i žalobkyně a dotyčný názor odvolacího. soudu jest opodstatněn sku
tečností, že cukrovar tvořil samostatné knihovní těleso a' že rněl svou 

. vlastni firmu. Než právni samostatnost cukrovaru nestačí podle § 3 
odstavec (1) písm. a) zákona ze dne 16. dubna 1919, čís. 215 sb. z. 
ano a podle prováděciho nařízeni čis. 189 sb. Z. a n." k § 1 zákona 
čís. 130/21 k tomu, by tento podnik byl vyjmut ze souboru velkého 
pozemkového majetku žalované strany. K tomu podle § 3 odstavec (1) 
písm. a) zákona čís. 215/19 jest kromě právní samostatnosti podniku 
ještě zapotřebi jeho hospodářské samostatnosti a toho, by podnik ne
sloužil hospodaření na velkém pozemkovém majetku. Tímto posléz uve
deným předpokladem se odvolací soud nezabýval. Nelze říci, že cukro
var v B. byl hospodářsky samostatným podnikem a že nesloužil hos
podařeni na velkostatku žalované. Proti okolnosti pro hospodářskou 
samostatnost uváděné, že cukrovar zpracovával také řepu cizí, nejen 
z velkostatku, a že zaměstnanci jeho nebyli vedeni v deputátní tabele 
statkových zaměstnanců, jest uvésti, že cukrovar podléhal téže ústřední 
správě jako velkostatek a že tato správa nejen dohlížela, ale i za cukro
var obchody ujednávala, najmě cukr prodávala, a, co se týče manžela 
žalobkyně, je zjištěno, že byl mimo cukrovar též používán v hospodář
ství na velkostatku, vypomáhaje ve dvorech a jsa pověřen hlídkoušpý
charu v Č. Z toho viděti, že správa cukrovaru vedena byla v souvislosti 
s velkostatkem a v rámci celého souboru nemovitostí žalované strany. 
Zpracovávaje řepu z velkostatku, podporoval cukrovar hospodaření na 
něm a vedlejší výrobky cukrovaru, řízky, kaly a jiné odpadky, nepo
chybně, aspoň opak tvrzen nebyl, sloužily zemědělství na velkém po
zemkovém majetku žalované. Protože tedy, alespoň podle toho, co byio 
zjištěno, pokud se týče vyšlo na jevo, nelze cukrovaru v B. přiznati ho
spodářskou samostatnost a nelze o něm ani říci, že nesloužil hospodaření 
na nemovitostech žalované, dlužno na cukrovar ten pohlížeti jako na 
součást souboru velkého pozemkového majetku žalované, opačný názor 
odvolacího soudu neobstojí a následkem toho jest Karla V-a jakožto 
trvalého zaměstnance v cukrovaru pokládati za bývalého trvalého za
městnance na velkém pozemkovém majetku žalované. Podle § 6 zákona 
ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n. přísluší vdově po zaměstnan·
cích v § 1 tohoto zákona jmenovaných, to jest po bývalých trvalých za
městnancích na velkém pozemkovém majetku zaopatřovací požitky tímto 
zákonem upravené, kdyby byl měl na ně zemřelý manžel nárok. Karel 
V., o němž podle uvedeného platí, že byl trvalým zaměstnancem na 
velkostatku žalované, požival již od roku 1913 pensi, byť i z milosti 
(§ 1 písni. d) zák. čís. 130/,21) a předpoklady pro přiznání vdovských 
zaopatřovacích požitků podle zákona čís. 130/21 jsou u žalobkyně 
splněny. Bylo jí proto nárok na ně přiznati .. 

.. 
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čls. 7773. 

~ Kupitel used.i?sti není oprávněn zadržeti si ze splatné kupní cen 
n",;o na hospo~arské dluhy usedlosti. Teprve zaplacením dluhu nabýv ~ 
prav~ k zapoctení. Může však patřičnou část trhové ceny složiti na

a 
Soude. 

V ž~obni prosbě o zap'laceni jest zahrnuta i žalobní prosba o složení 
na soude. 
W:~:~ 

(Rozh. ze dne 10. únOra 1928, Rv 12150;27.) 

:ro:i !alobě prodatelky o nedoplatek kupní ceny namítli žalovaní 
kupI!ele, ze JSou opravněm zadržeti si část kupní ceny, ježto jsou po
vlilnl. podle ,§ 1409 obč. z,ák. zaplatiti hospodářské dluhy žalobkyně. 
Pro~cesnl soud prve stolice vyhověl žalobě jen potud po
kud zalob?í žádání přey)'šo,valo 10.428 Kč, zjistiv, že žalobkyně dlužila 
tento pemz ,na ho~po?arskrch dluzích a že žalovaní složili tento peníz, 
k rukam sveho pravmho zastupce pro věřitele žalobkyně O d vol a c í 
s o u d napadený rozsudek potvrdil. . 

. ~ e j v y Š š í s o u d uznal žalované povinnými zaplatiti žalobkyni 
Ionech 10.248 Kč 96 h anebo složiti je na soudě. 

Důvody: 

Poku~ dovolatelka s ~Iediska dovolaciho důvodu § 503 čís. 4 c. ř. s. 
napada l;sudek o~vol~c}ho soudu, že dluhy nejsou dluhy hospodář
~kyl:ll a ze to nem zjlsteno, poukazuje se na zjištění soudu odvolacího 
JI~llZ soud dovolací jest vázán, a na správné stavu věCi a zákonu hovíci 
duv?dy, nap~deného rozsudku. Naproti tomu neshledává soud dovolací 
sprav.nym naz,or ~odvola,c~ho soud,u, že žalovaní jako přejímatelé used
lostI )S~OU opravnem zaCIrzeÍl Si čast kupni ceny do výše hospodářských 
dluhu zalobkyně. Podle předpisu § 1409 obč. zák. isou sice žalovani za 
h?spodářské dl~hy usedlosti jimi přejaté bezproštředně zavázání. Ze 
zavaz~u t?,ho ysak podle znění § 1409 obě. zák. nelze dovoditi, že ža
lovam plaj~ pravo nec~ SI ?a tyto ~dlu~y, zad!"žeti z kupní ceny již splatné. 
U~stanovem § ~71 ob~ .. zak. nepnchazl v uvahu, ježto zde nejsou jeho 
p~:dpoklady .. ~alovam, jsouce oezprostředně zavázáni za dluhy hospo
?~rs,tVI, nema]! po~tav~ní rukojmi a nemají proto aní práva žádati zaji
ste;ll ~§ 136~ obc;~za~.). Teprve., z~placenim vstupují podle § 1358 
obc. zak. v pl:v~a ventelu ~ nab~vaJ1 lIm práva k započtení, ježto smlou
vou za~lacem techto dluhu neprevzali. Ježto však dluhy nezaplatili ne
n:ohou zalobkyni z kupní ceny již splatné nic zadržovati nýbrž jsou po
vlnm, ~bytek bud' žalobkyni zaplatiti nebo vzhledem k 'tomu že na za
placem z toho~to ~bytku maji~ proti nim nárok též věřitelé, sl~žiti jej po
dle § 1,425 obc. }ak. na s~o~~e" mkoliv ~šak, jak to učinili, u svého práv
mho zastupce. Zalobkyne zad a SIce v zalobě jen zaplacení, to však ne-
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vadí, by nebylo žalovaným dáno na výběr, by dostálí své platební po
vinnosti buď zaplacením nebo složením na soudě, ježto žalobni prosba 
o zaplacení zahrnuje v sobě i žádost o složení na soud (viz rozhodnutí 
čís. 3369, 4747 sb. n. s.). 

Čís. 7774. 

Placená dovolená zaměstnanců (zákon ze dne 3, dubna 1925, čÍs. 67 
sb. z. a tli.). 

Pro p·řerušení zaměstnání jest rozhodným vzdálení se z práce (ab
sence), nikoliv však pohnutka, proč k němu došlo. 

Nelze tu použíti předpisů §§ 902 a 903 obě. zák" jež se vztahují 
pouze na lhůty. Rozhodnou jest zde prostě doba, po kterou nebyla práce 
konána, při čemž dlužno počítati i zlomek dne. . 

Okolnost, že do dloby vzdálení se z práce spadal prvý květen, nemá 
významu, jde-li o dovolenou za příští rok, 

(Rozh. ze dne 10. února 1928, Rv II 329/27.) 

V řízeni o žalobě zaměstnanců proti zaměstnavateli o poskytnutí 
dvoudenni dovolené a o zaplacení dvoudenní mzdy vznesl žalovany 
mezitímní určovací návrh, že stávkou v podniku žalovaného zahájenou 
dne 14. dubna 1925, za níž žalobci u žalovaného nepracovali od 14. 
dubna 1925 do 26. května 1925 včetně a práci dnem 27. května 1925 
nastoupili, při čemž žalobci v této době jinde zaměstnáni nebyli, pře
stali žalobci býti trvalými zaměstnanci žalovaného se služební dobou 
více než patnáctiletou ve smyslu zákona ze dne 3. dubna 1925, čís. 67 
sb. z. a n., že nárok žalobců na ro-čnÍ osmidenní placenou dovolenou 
není po právu a že žalobci jsou pov1l1ni to uznati. Pro c e sní s o u d 
p r v é s t o I i c e uznal právem podie mezitímního určovacího návrhu, 
o d vol a c i s o u d mezitímní určovaci návrh zamítl. D ů vod y: 
Odvolání bylo vyhověno, protože prvni soud mylným výpočtem šesti
týdenni lhůty § 1 (2) zák. čis. 67/1925 věc po stránce právní nesprávně 
posoudil. Odvolatelé vytýkají prvnímu soudci, že den 14. dubna 1925, 
kdy začala stávka, rozkouskoval a 45 minut tohoto dne počítal v ne
prospěch dělníkú do doby, po kterou nebyli u žalované firmy zaměst
náni. Tato výtka jest ospravedlněná, protože výpočet a momento ad 
momentum odporuje ustanovení § 902 obě, zák. ve znění třetí dílčí 
novely. Podle druhého odstavce tohoto § konči lhůta podle týdni'! 
určená, tim dnem v poslednim týdnu, jenž jest pojmenován stejně jako 
den události, kterým lhůta začíná plynouti. V souzeném případě není 
sporno, že stávka, událost, pro počítání šestinedělní lhůty § 1 (2) cit. 
zák. rozhodná, počínala dne 14. dubna 1925, to jest v úterý. Za po
slední den šestitýdenní lhůty nutno proto pokládati úterý dne 26, května 
1925, a poněvadž podle § 903 obč. zák. ve znění třetí dílči novely, na 
který odvolatelé právem poukazují, právní účinky plynoucí z toho, že 
někdo nesplnil závazek nebo se omeškal, nastávají teprve vypršením 
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posledního dne lhůty v so " ,. , 
1925, stačilo k zach~váni lpl~~~e!:;ěl~~0aCle ~pl~nu:ím. cine 26. května 
za 't ' " II S l,epI etrZltym patnáct' I t' mes namm, kdyz začali pracovatI' d 27 k • . I e ym . ' . ne . vetna 1925 kdy" d nespalného predncsu obou stran skutečn' ,". p,ace po le 
u~ta~ovuje výslovně, že přerušení zam:s:'~:~í po~ala. CItovaný ?, I, (2) 
tyd",u, nepřeruš~je, vlastně nepřetrhuje čekací ~Ob~ObvU ne del~1 se~:i 
~ade I:etr~alo prerušení zaměstnání podle §§ 902 a 903 so,:zen;m p,n
sest tydnu protože se dne?7 .. '. . obc. zak. pres 
nedělní Ihdty byl 26. květen - 1 gi~ Pi:s~ov.alo a po:le~ním, dnem šesti. 
s~udce nesprávnSr a bylo návrh žal'ované ~Jroto .. ~ravlll naz01: prvního 
mltnouti. Avšak í z jiného sta . k . s,rany JIz z tohoto duvodu za· 
§ 1 (2) cit. zák. mluví o přeruš~~~I~a~J~ťt, o,dvolání ospravedlněným .. 
uznal, jest událostí kterou toto ' , nanl. Jak prvnl soud právem 
vyhlášená dne 14~ dubna I 925 st:e~usenl, zaměstnání začalo, stávka 
kterou stávka (výluka) byl; sk~nč:~nYI~.;pusob:m :nusí tudíž událost, 
rušení zaměstnání končící a tout I f', 1 YL! povazovana za událost pře
ze cine 25. května 1927, podle ,'iZ bU~ a 0:;' ~est sml?~va mezi stranami 
a ustanove.no že práce za Jočne d } a s av "a prohlasena za skončenou ~' 
Vodně'l1é tech~ickými důvocly, neni :: 2p~'e~;:,~nai roto, ust,an?~ení, odů
skončení stávky (výluh) bY'ii zase ' t z u. ~ o, ze delnlcl ode dne 
db" ' zames nancI zalované firmy I 

o, .~ preruscní zaměstnání počítalI až do toho dne kd ' ,a ne ze 
tecne zase započata Opačny' ná 'h ,y prace byla sku-

, . zor prvm o soudu jest myln' d '. 
vyznamu skončení stávky pro poměr we . , t y, o po:uJe 
nancem. Podle tohoto v" v " Zl zames navatelem a zamest-
~etrvala lhůta, po ktero/la~~~~'i ~~~~~~:e~~~ stav,u /ěCi odp~víd~jíCÍho: 
se~t týdnů, nýbrž nanejv'še 41 dn(1 v. "OVa!lC Irmy zames~nam) am 
otazku, nemá-Ii se podle §J 903 P , "t

pn 
bcen1Z lze ponechalI stranou . , . rva ve a o č zák "t ť 

zalobců i den 25, května 1925 kd bl' 'I' . pOCL a [ ve prospěch 
podle § 1 (2) c't 'k h' ,y ya vy uka skončena. Protože doba 

I . za . roz odna netrvala " t t' dO' 
p!es šest, týdnů, jest odvolání o~pravedlně~~l :e~ I y nu, dozajista ne 
ve?o'kal1Iz by bylo zapotřebí zabÝvati se ještě ot~z~o~u P~?to ,vyho
ma o 0'lnost, že den prvniho květ~a dl § 3' "Ja y vyznam 
ná;ok~ dělníků rozhodný, spadl prá~l~o ~Ob ~~. z~k. pr? poso,~zení 
mestnanl u žalované firmv. y, y zalobcl nebyn za-
Ne"" . ' 

J v y s S I S o II a obnovil rozsudek prvého d . 
rozum ve věci samé že se z"vť' " , sou Ll a SIce v ten 
strany dne 14. dubna' 1925 zahf~nd~' z~e k sta~~ou v pOd,niku ž~lovan" 
nepracovali od 14. dubna 1925 áo 26' k ' tele zalobcl u ,zalovane lamy 
27, května 1925 rtasíou Hi ři če " v~tna 19~5."četl1e a práci dnem 

~ylí, ,přestali býti žalob~i ;realýmr:a~ět~tt~al~~ib~aJl~vde~alUěstnání ne.'. 

Zl e9b2~1 ?.ob0
6
u
7 

vl
b
' ce než patnáctiletou ve smyslu zákona a~: ~~~1~ S~u~l~a-

:J, CIS. s z a n že nár k v I b Q v • 

dovolenou po p~á~u ne'~ozů~tá~á ~a ž~ cJ'~o~a v rOl cbnÍ .osmi~ien?í placeno,u 
za o Cl pOVinnI to. Uzna tL 

Důvody: 

§ 1 J~;) o ~!počet ~oby šesti týdnů, po kterou může zaměstnání pod'e 
za ona ze ne 3, dubna 1925, čís. 67 sb. z. a ll. o placené d~~ 
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volené zaměstnanců bý"ti přerušeno, aniž by nastalo přetržení čekací 
doby, takže nastává pouze stavění této doby a nárok na dovolenou 
vzniká, jakmile doba. po kterou stavění trvalo, byla dosloužena (roz. 
podle § 3 zpravidla - vyjmouc případ nastalého posunuti podle § 12 
možného - po 1. květnu). Poněvadž při každé i specíelní otázce třeba 
vždy znáti obsah celého zákona, jenž vždy tvoří nedílný celek, takže 
často jedno ustanovení vysvětluje nebo doplňuje se druhým, nebude 
od místa, odkázati především na zdejší rozhodnutí čís. 6188 sb, n. s., 
jehož pročtením nabude se pohledu do dilny zákona a usnadní se po
chopení jeho obsahu. Rozhodný skutkový stav jest tento: Jak nesporno, 
byla v kritickém čase pracovní doba v továrně žalované strany od 7 do 
12 dopoledne a od 1 do 4% odpoledne. Jak žalobci sami při svém vý· 
slechu jako strana udali, pracovali dne 14, dubna 1925 toliko dopoledne, 
na to se v době polední přestávky mezi 12 a 1 hodinou odebrali s ostat
ními dělníky do dělnického domu, kde kolem třetí hodiny zahájena 
schůze (debata), na níž mezi třetí a čtvrtou hodinou usneseno, že se 
zahajuje generální stávka, načež ovšem ani žalobci práci toho dne již 
nenastoupili. Z toho vyplývá, že dne 14. dubna 1925 odpoledne vůbec 
nepracovali a celou odpolední pracovní dobu od 1 hodiny do 4% za· 
meškali. Bezesporno jest, že žalovaná žalobce za stávky dnem 21. dubna 
1925 propustila a že stávka skončena ujednáním ze dne 25, května 1925 
a práce opět nastoupena dne 27. května 1925. Podle toho nebylo pra
cováno: dne 14. ledna celé odpoledne, tedy % dne (3% hod.), pak 
v nepřetržité posloupnosti po tomto půldni do 15. dubna včetně až do 
26. května včetně tudíž 42 dny, dohromady tedy 42% dne. Co se týče 
především otázky skutkové, jest bezespomo vše, co tuto uvedeno, neboť 
sporným byl mezi stranami pouze den 14. dubna, ° němž žalovaná 
tvrdila, že žalobci toho dne již ani dopoledne nepracovali, kdežto ža· 
lobci tvrdili, že pracovali až do 13 hod. (podle starého počtu do 1 ho
diny) odpolední, což však při svém výslechu jako strana opravili tak 
jak shora udáno, že mezi 12 a 1 odebrali se do dělnického domu. I to, 
co strana udá při svém výslechu k důkazu, jest udáním strany a, pokud 
je to v její neprospéch, doznáním, které sprošťuje důkazu (§ 266 c. ř. s.), 
takže zjišťování ve smyslu § 272 c. ř. s, není třeba, a když některá 
stolice, nedbajíc tohoto předpisu zákona o významu doznání nebo do· 
znání přehlédnuvši »zjištění« jemu odporujíCí učiní, není rozhod.ným 

.toto »zjištění«, nýbrž doznání strany, takže i dovolací soud, jenžzji· 
štění nižších stolic přezkoumávati nemůže, je vázán toliko tímto do, 
z.rtáním strany, nikoli však nemÍstl1e- učiněným »zjištěním«. To byl',) 
podotknouti proti stanovisku žalující strany, která v dovolací odpovědi 
míní, že nejvyšší soud je vázán »zjištěním«, na němž založil své roz·· 
hodnutí odvolací soud, že žalobci dne 14. dubna řádně pracovali, ne
hledíc k tomu, že se takovéto »zjištění« vůbec v rozsudcích nižších 
stolic nenaiézá, ježto obě, vycházejice od prohlášení stávky jako roz .. 
hodné skutečnosti, práci žalobců dne 14. dubna vůbec nezjišťovaly, 
ačkoli řada svědků potvrdila, že pracovali žalobci vskutku až do 12 
hodin v poledne. Co se týče právní otázky, prvý soudce míní, že ža· 

15" 
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10bci, vsto~pivše mezi třetí a č~vrto,u hodinou odpolední do stávky v tti 
do?u vyhlasene. (usnesene), preruslh tím okamžikem pracovní poměr 
a ze tedy neJmene, 45 1~'I~1Ut \'li hod~ny po odbiti 4 hodin odpoledne) 
nebyh toho dne JIZ v s,uzebnrm pomcru, a když nastoupí li práci teprv 
zase až 27. května, trvalo pi'erušení pracovní doby 42 dní a 45 minut 
te9Y o tě~hto 45 minut. více než 6 neděl, čekací doba byla tudíž pře~ 
trzena a zal obcI nemap naroku za rok 1925/1926 .na osmidenní pla
cenou dovolenou (nýbrž jen na šestidenní, ježto se jim nemůže čítaTi 
patnáchleté zaměstnání podle § 2, nýbrž jen roční od opětného vstupu 
do práce) a vyhověl proto prvý soudce mezitímnímu návrhu žalované 
na určeni, že patnáctiletá doba čekací přetržena, při čemž držel se star .. 
šího zněni návrhu místo zně.ní nového. Odvolací soud vytýká prvému 
SOUdCl, že kouskuje den 14. dubna, výpočet a mOlnento ad l110mentum 
odporuje prý § 902 obč. zák., -podle něhož, když stávka začala v úterv 
dne 14. dubna, končí šestínedělní lhůta zase v úterý dne 26. květná 
jehož vypršením nastaly prý podle § 903 obč. zák. právni následk; 
zmeškání lhůty, takže stačilo, když 27. května začali žalobCI opět pra
covatI. Ale lze prý počítati také tak, že, když událostí, kterou přerušení 
zaměstnání začalo, je stávka, je počítatí stávku také za událost přeru
šení zaměstnání končící, takže, když stávka začala 14. dubna a skon. 
~ena smlo~~ou ze dl;e 25. května, jde tu. nejvýš o 41 dnů. Mají tedy 
zalobcl, llUn! odvolacl soucl, narok na osmIdenní dovolenou, nebof pře

.tržení patnáctileté doby čekací nenastalo, a zamítl proto mezitímní návrh 
ž~lovan~. K těmto názorům nižších stolic nelze však přisvědčiti, neboť. 
dusledne provedeny vedly by k nehorázným výsledkům, k právním ne .. 
možnostem, což dokazuje jejich právní mylnost. Neprávem mluví prvý 
soudce o přerušení pracovního (služebního) poměru, když zákon sám 
(§ 1 odst. 2) mluví pouze o přerušení zaměstnáni a o opětném 11astoll
pení práce nebo služby, což se vztahuje prostě na faktický výkon za. 
městnání (= práce nebo služby), nehledíc k tomu, zda a jaký účinek 
to má na trvání právního poměru. Tomu svědčí i § 6, jednající o dů
vodech, jež přerušení (zameškání) zaměstnání omlouvají (srovuej shora 
rozh. čís. 6188). Poněvadž jde o přerušení zaměstnání, které může na
stati všelijak, ale vždy musí podle pojmu svého záležeti v nevykonávání 
zaměstnání (= služby nebo práce), kladou nižší stolice ne právem za
čátek přerušení zaměstnání do vypuknutí stávky a odvolací soud do
konce i konec přerušení zaměstnání do ukončení stávky. Dejme tomu, 
že by se byli dělnici v dělnickém domě radili ještě dva, tři dny, než by 
byh stávku usnesli, a byli by ji vyhlásili na př. teprve 17. nebo 20. dubna, 
ale do práce nešli stejně jíž odpoledne 14. dubna: tu by podle názoru 
nižších stolic přerušení zaměstnání nastalo až 17. nebo 20. dubna, ačkoli 
již před tím vzdálení z práce trvalo přes dva, pokud se týče přes pět 
dní. Zřejmo, že jest rozhodna jen absence, nikoli však její motiv, ať jest 
jakýkoli, jen když její příčina nezakládá omluvný důvod § 6, ježto omlu
vené přerušení nemá nepříznivých následků, ani nes tavíc neřkuli pře
trhujíe čekací dobu. Ale i v tom je odvolací soud na omylu, že užíva 
předpisů §§ 902 a 904 obč. zák. Tyto stanoví: § 902, že při lhůtě určené 
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podle ní nepočítá se den, na kter) připadá ud~I~:t, v~d ní~ lhůta počíná 
běžeti, a při lhůtě určené podle týdnu. konec Je]l pnpada na ?nen den 
'osledního týdne, jenž se pojmenoválllm shodlI]e se dnem ~dalo?Í!, od 
~íŽ lhůta počala běžeti; § 903, že prá~ní následky nesplne,n~ zavazku 
nebo zmeškání nastanou teprv uplynut1l11 posledlllho dne Inuty. :yt,) 
předpisy vztahují se již podle svého znění výlučně jen n! lhůty. Lhutou 
VŠ2.k je doba ustanovená k právnímu úkonu" ať h~ot~.epravv~lOl.U .ne~o 
formálnímu, takže po marné~, jejím uplyn,uÍ! nastavaJ~ nepn':l11v~. na
sledky, na př., zmeškána-li lhuta k,'aplacen.l dluhu, mUSl se plauÍ! l11?ky 
z prodlení, nepodána-li žaloba v ca s, nastav,a prekl;"se nebo ~r?ml;e~1 
žalobního nároku, nepodán-Ii v čas opravny prostred,;k, vcha~1 .. Vy;Ol' 
soudu v právní moc a pod. Jinak však tomu, jde-li proste o trvan~ ]!steh? 
stavu neb výkonu neb události, na, př. j~k dlouh? trv~lo, zemetrese11l, 
zatmění slunce, soudní stání, POChOZI komIse, sezem spravnI rady a po~. 
Má-li trest vězení trvati tři dny, nelze jej počítati podle § 902 tak" ze 
by se den nastoupení trestu n;čítal" neboť kdyby byl na?to~pen ra~5' 
v 8 hodin, trval by o 16 hodlll dele nez ~ dny, c~z )e,st neh?ra:me; Rovno? 
je-li doba trestu vyměřena podle týdnu neb meSICU, musI,veznenec pro
puštěn býti v hodinu, kterou nastoupiL Sezeni hon?ruj~ se. zp;avldla 
podle hodin a jen je otázkou, zda zlomky hodInY pnchazej1 v uvahll: 
advokátní tarif čítá každou začatou hodinu za plnou. §. 2T not. ta,nlu 
čítá úkony netrvající přes půl dne za celý den, § 28 hledl vu~ec k ?elce 
času. Ale i když se úkon)' na př. sezen~ honorují rodle dnu, ne111 hm 
řečeno, že, trvá-li přes jeden den, na PL J~den a :t~rt dne, toto piu, 
zůstane nepovšimnuto. Také dělnicka prace poclta. se podle. hodm, 
zvláště dnes, kdy je zákonem stanovena os.mlhodmna pracov111 doba, 
pročež platí se také zvlášť za hodiny přes cas. Jd:-h ~edr v §,1 (2) 
zákona o dovolené ·zaměstnanců o to, jak dlouho prerusem z.amestnam 
trvalo, nejde o lhůtu, nýbrž prostě o trvání; d~lku přerušem, o (~obu, 
po kterou práce nekonána, nejde o dles, nybrz tempus, a, tato ooba, 
zkrátka doba absence trvala, jak nahoře vypočt,eno, 42 a pu: dne, tedy 
o půl dne více než 6 neděl. Nepočítati toho,t~ pu: dne jest J1Z proto ~,e~ 
možno,že ani mzda nemůže za tu doblL byh pozadovana, ale to praVé 
jen proto, že práce nebyla konána, ale byl by v tom roz~or, ~d: k ,ne,-, 
konání práce hleděti, v otázce po délce absence, ktera pr~ve z~lez~ 
v nekonání práce, však nehleděti. Nejde-li v § 1 ,(1) CI,t. zak: vub~c 
o lhůtu mohlo o ni v souzeném připadě jiti tím méne, a1l1 zalobcl, byvse 
dnem :lt. dubna propuštěni, v pracovním poměru ,od toho. dne k,zalo
vané nebyli a neměli proto ani povl.nnosÍ! am prava pr~cl, kana.!, ne
mohlo tedy vůbec jíti ani o splnění závazku a11J o zameskanl. N~z ko
nečně i kdyby se čítalo podle § 903 O?č. zák., nemá odvo:acl s?ud 
pravdu: sámť správně podle doslo~u. predpls,u t~ho pr",vI,. ze pravn~ 
účinky nesplnění závazku nebo zmeskam ilastava]l »vyprse~lm posled 
ního dne lhůty, v souzeném případě uplynutím dne 26. kvetna 192?«. 
Aby tudíž účinky ty uplynutím tohoto dne nenastaly, bY:I by muslh za
lobci nastoupiti prácí ještě d~e 26 .. května 19:6, Jest v,sak bezesporn~í 
že nastoupili teprve následuJ1clho dne 27. kvetna, takze učmky o pl. 
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'lOe~ (~Iastně, ježto nastoupiti bylo možno jen do 4% hodin odpoledne 
udercl11m 4% hodll1 odpoledne) již nastaly. Přeeeť, kdyby byl kdo m'l 
od 14. dubna do šesti neděl zapla1ili dluh, byl by ho musil by úČinke 
prodlenl nenastaly, zaplatiti ještě 26. dubna, takže prodlení' iiž nastalI 
platil-h teprv 27. dubna. Toto přirovnání nejlépe dokazuje 'neudržitel~ 
no st .nazoru odvolacího soudu, jenž § 903 i tall1, kde piatí, svádí na 
sees!!. Ana. te~y ~bs~nce trval3' šest neděl a půl dne, nebyla čekací doba 
staven~,. nybrz pretrzena, takze běžela nově teprve od 27. května 1925 
a nem,;,1I ~alobcl. v ro~e 1926 ?árok na osmidenní dovolenou, který si 
CII1l, nybrz proste na seslidenl1l, kterou dostali. V rozhodnutí čís 6188 
sb. n. s .. shora citovaném šlo sice také o osmidenní dovolenou . avšak 
hned za prv.ní rok, výluka, v níž záleželo přerušení zaměstnání: trvala 
od 18. dubna do 15. června 1925 a šlo o dovolenou za rok 1924/192-
tedy hned po absenci, a tu v rozhodnutí tom dolíčeno že rozhodný~ 
Je podle § ~ zákona den 1. května, od toho že se čítá doba čekací na
zpet, a kdyz 1. květen absenci přetínal a spadalo do doby před tento 
d;npouze 13 dn,ů, nebyla pro rok 1924/1925 čekací doba přetržena, 
nyblz pouze stavena a lze dobu, po kterou stavení trvalo oněch 13 dní 
po, L květnu odsloužiti a přísluší pak dovolená. To, ž~ v roce násle~ 
d~Jlclm 1925/,1926 po tomto odsloužení bude absence čítati 46 dní tecb 

. pres 6 ne;těl" že, si odpyká žalobce teprve v tom roce, protože ~ ně/' 
~astalo pretrz;'n1 ,če~acl doby, a jen otázkou že bude, počne-Ii uovy 
cehcl rok (pn nemz by pak šlo již jen o šestidenní dovolenou k niž 
stačil rok zaměstnání) již od 28. června 1925, kdy po výluce k~llčivší 
dne 1~. června, .~llěch 13 dní, bude odslouženo, či teprv od následujícíh0 
1. kvetna, kteraz otazka, Jezto pro rozhodnutí sporu o dovolenou za 
1924/19~5 byla Ihostejn~, řešena nebyla. Tam šlo tedy o dovolenou 
bezprostredlle po absenCI a to o dovolenou osmidenní, vyžadující če
kaCI dobu patnacl!letou, kdežto pro následující rok již by se bylo jed
n,alo Jen ,0 dO,~ole~~ou, šestid~nní, vyžadující jen čekací dobu 1 roku. 
\, souzen~m pnpaoc ~sak, koe absence trvala od 14. dubna odpoledne 
do 26. kvctna 1925 vcetne, uejde o dovolenou hned za rok 1924/1925 
kt,erá by, ~ěla býti udělena ještě v roce absence 1925, nýbrž až pro rol: 
:,asleduJICI 1925/,1926, Jež udělena býti měla teprve v roce 1926 a jež 
sesÍl dny vzhledem k uběhlému po přerušeni novému čekacímu roku 
přl~nána byla, takže jde jen ° dva další dny, chybícído osmi dnů. Jak
koh tedl I zde L kVět~n ~bse!,ci y'ř~tínal, ,přece jde o případ jiný, totiž 
o dl uhy r:;k, P!O ktery rreru~el1l JIZ by cll1llo přes šest neděl a který 
v ono~ pr;pade n,ebyl pr,edmetem, sporu. To p;vý. soudce, jenž se roz
hodllUtl111 CIS. 6188 obrra, nepostrehuJe, doml1lvaJe se že jde v obou 
? touž, otázku, a n-epoc~opivv'. že se v onom rozhodnutÍ výslovně pravÍ, 
ze cela ~b;e:,ce (46 ,d:,~) pn padne pak k tíži druhému roku, ne tedy, 
Jak on 111;111, ze by obe cash absence, i ta, jež spadá před, i ta, jež spadá 
z~ 1. kveten" byly po~u~ovány o .sobě a, nečiníce žádná 42 dní, byly 
vzdy Jen »Ihutou stavecl«. Na otazku dosloužení, když nejde o dovo
lenou hned pro rok absence, tedy nepřijde a proto tu rozhodnutí čís. 6188 
nemá místa, ne proto, proč míní prvý soudce. Že nemůže býti řeči o zá-
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vazném uznání žalované firmy, že patnáctiletá pracovní doba přetržena 
nebyla, dovodil již odvolaci soud, na jehož důvody v tom směru se od
kazuje, s tím podotknutím, že, jestliže si žalovaná firma přetržení doby 
a svou výhodu z toho plynoucí hned neuvědomila, neznamená to ještě, 
že chtěla své právo zadati. 

čís. 7775. 

Pozemková relorma. 
I věřitelfun jest Státní pozemkový úřad povinen platiti jen 4% úrok 

za dobu od převzetí nemovitosti do zaplacení přikázaných částek. Ná
rok na úroky dlužno uplatňovati i tu v rozvrhovém řízení a není při
pustno nechati rozvrhové usnesení, opomíjející nárok, vejíti v právní 
moc a teprve potom domáhati se nároku žalobou, leč že by byl vznesen 
odpor, odkázán na pořad práva a žaloba nebyla ve Ih~tě podán~. V !a
kovém případě může býti kdykoliv až do promlčení naroku podana za·· 
10ba na toho, kdo vypadnutlm odporovatele došel uspokojení. 

Byla-Ii podána nepřípustná žaloba o úroky, oba nižší soudy však 
uznaly přípustným pořad práva, jest tím sice dovolaci soud vázán, jest 
však p,řes to žalobu zamitnouti pro preklusi. , • 

Třebas v dohodě o převzetí zabraného ma.ietku bylo stanoveno, ze 
na Státní pozemkový úřad přecházejí povinnosti veřejnoprávní a sou
kromoprávní, spojené s držbou převzatých nemovitostí, nevzešla tím 
Státnímu pozemkovému úřadu povinnost platiti vyšši úrok než 4%. 

(Rozh. ze dne 10. února 1928, Rv II 798(27.) 

Vlastníci zabraného majetku domáhali se žalobou na eráru zapla
cení 7% úrokú z přejímací ceny. Procesní soud prvé sto
I i c e přiznal žalobcům pouze 4S"o úrok, o d vol a c í s o u d přisoudil 
žalobcům 7% úrok. 

Ne j v y Š š í s o u cl vyhověl dovolání ža10vané~0 eráru p~tud, Že 
uznal žalovaného povinným zaplatiti žalobcům 4% urok k rukam ber
ního úřadu v K. 

D ů vod y: 

Při rozvrhu přejímací ceny za převzaté nemovitosti, jenž se děje 
v řízení nesporném (§ 47 náhr. zák.), má rozvrhový soud při pohledáv~ 
kách přikázaných k hotovému zaplacení přikázati zároveň úroky, kter~ 
Státní pozemkový úřad za dobu od převzetí nell10vitosti do zaplacem 
přikázaných částek má platiti. Úrok tento činí vzhle~e~ k § 59 a ?O 
náhr. zák. 4%, poněvadž, kdyby věřitelů nebylo a prejlmacl cena pn: 
padla vlastníku, náleži platiti jen tento 4%. úr?k, věc ~ša,k nell1uže býti 
jiná, když věřitelé tu jsou a úrok jest plahl! JIm na miste, vlastnlku, na 
jehož účet se jim vyplácí (rozh. čís. 7290 sb. n. s;). Narok na tento 
4% úrok musí se však uplatňovati v ·řízení rozvrhovem zrovna tak Jako 
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podle § 215 čis. I ex. ř. úroky z nejvyššiho podání za nemovitost" 
v e~e~učni dr~žbě prodal:é. Kclybr v . roz.vrhovém řizeni o nejvyššin~ 
p~c1am neb o takovyclrto uroclch nepky narok byl pominut, musí tomu 
bY,tI čeleno reku~sem proti rozvrhové~1U usne~eni, to i tehdy, když ná-
10,( ,byl ze SpISU podle § 210 ex. r. patrny, JInak jest prekludován 
kdezto nebyl-Ir p.~trný a je. proto třeba přihlášky, musí býti přihláše~ 
~ preklu?u]e se)lz ~epodanlln. včasné, přihlášky (§ 211 poslední odsta
\ ec ex. L). V nzem rozvrhovem o vec se nestaratt, nechati rozvrhov·:>' 
usnesení nárok pomíjející vejíti v právní moc a teprv potom domáhat~ 

. k 'I b .1 se naro u za o ou, nen! přípl13 fno. jedna výjimka je, když vznesen byl 
odpor p,odle § 213 ex. :", odpor ten byl odkázán na pořad práva, pořad 
tento. vsak nebyl veIhute nastoupen: jedině tu může podle § 231 po
sledm odstavec ex. r. podána býti kdykoli až do promlčení nároku ža
loba na t01;0, kdo v~padnutím odporovatele došel uspokojení (žaloba 
z obohacem). Takovato preklvse však nastává také v rozvrhovém ří

z~ní nesporném pO,dle § 47, náh;. zák., to tím spíše, když § 18 nesp. říz. 
vyslovne stanOVl, ze nemuze by tl nastoupen pořad práva proti rozhod-' 
n~~ím v, nesporn~m řízení, bez jeho výhrady vydaným a· že ten, kdo se 
CItl dotcen hm, ze mu porad práva vyhražen nebyl, musí proti rozhod
nutí je nevyhražujícímu domáhati se výhrady rekursem. V souzeném 
případě byla rozvržena přejímací cena za převzaté .nemovitosti aniž se 
žalobci o úroky z přejímací ceny starali, ačkoli zástupcem ;vým při 
r~ku rozvrhov.ém dne ~ 9. kv~tna 1926 přítomní byli, a proti rozvrho
vemu usnesem ze ,dne 31. kvetna,192,6, v němž úroky úplně pominuty, . 
rek~rs n,;podah, ackolr JIm bylo radne doručeno, k čemuž poznamenati 
dluzno, ze, dokud by se řádné doručení některému účastníku nestalo 
nevchá~í usnese~i p~oti němu v moc práva, a lze je tedy vždy až d,; 
uplynulI rekursnl lhuty od doručení běžící napadati rekursem. Podle 
to~o nastala" tedy ~rekluse nároku. Když tedy podána byla potom 
o lIf?ky, o ~~z Jde, zal oba, měla býti pro nepřípustnost pořadu práva 
od,r:,;tnuta, ]ezto věc ta p~tří na pořad řízení nesporného. Když však 
n::sl stohce namltku n~přI~ustnosti !'.~řadu práva souhlasně zamitly a 
pnpustnost uznaly, Je tlm sIce fI"]VySSI soud podle plenárniho usnesení 
čís. 3775 sb. n. s. vázán a nemůže žalobu již odmítnouti avšak to ne
va;1í, by, mu si-li již o věci rozhodnouti, nepřihlížel k p~eklusi nárokn 
a zalobu zamítl. Tomuto zamítnutí vadí však dovolaci návrh žalovaného 
eráru, jenž sice i v první stolici i v odvolání uplatňoval vedle odmí;nutí 
žaloby i její zamítnuti, avšak v dovolání už neuplatňuje, nýbrž přistu
pUJe na to, že Jest povmen platiti 4% úroky a žádá jen změnu rozsudku 
druhé stolice, přisuzujícího 7 % obnovenim rozsudku první stolice pouze 
tyto 4% úroky přikazujícího (»aby rozsudek soudu druhé stolice ad 2 
druhý odstavec bY,1 :m.ěněn v ten smysl, že rozsudek soudu první ;to~ 
Irce ad 1. a ll. zmeneny rozsudkem soudu druhé stolice ad 2. odstavec 
p r v Ý se,o?novuje a žalov~nému čsl. státu se přisuzuji útraty sporu 
druhe a tretr stoÍlce«). Musl to tedy při odsouzení do těchto 4% zů
stati >§ ~04 c',ř. ,s.). Co .se týče, spo;~ o to, má-li se úrok ten platiti 
k rukam zalobcu_cl k rukam bernlho uradu v K., je tím již také o něm 
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rozhodnuto, nebaf, když byl nárok ža!obcú prekludován, nemůže mll 
dále vyhověno býti, než jak odpůrce dobrovolně konceduje, a on ve 
svém dovolacím návrhu, jak z jeho znění II porovnání se zněním roz
sudků obou nižších stolic vyplývá, konceduje jen placeni k rukám ber-

ního úřadu. 
K stanovisku odvolacího soudu, jenž přikázal 7% úroky, sluší, ačkoli 

ta otázka vzhledem k preklusi nároku není- už rozhodná, podotknoutI, 
že nemůže býti řeči o tom, že Státni pozemkový úřad přistoupil ~ ža
lobcům jako spoludlužnikům proti ji~h věřitelům tím,. že v d~hode ya
noveno že povinnosti veřejnoprávní 1 soukromopravm spo]ene s drzboLl 
převzatých nemovitostí přecházeji na něj dnem 1. řijna 1 ~24, z čehož 
odvolací soud dovozuje, že je erár povinen platIt! 7%, kdyz Je bylI po
vinni platiti žalobci. Státní pozemk?vý úřa? neměl přičiny b~át~ na. se 
dobrovolně závazek, něco vice, nez mu zakon ukl ad a, dotycne ml.sto 
dohody však není než opisem předpisu zákona, totiž ~ 29 náh.r. zak., 
jenž se vztahuje na plněni břemen s držbou nemovltoslt. spoJenych ~d~ 
dne převzetí nemovitostí neb ode dne dohodou sta.noveneho, n~kolr vsaK 
na úroky z přejímací ceny, o něž zde Jde. Kdyby nazor odvolaclho, soudu 
byl správným, stával by se i každý vyl~ražitel .mo,cl stejr:eho ~red~~su 
§ 156 ex. ř. spoludlužníkem exekuta, coz je pravne nemozne~ Obdrzl-lr 
tedy vlastnící 4% úroky, obdrži vše, co vůbec právem obdrzetl mohlI, 
i kdyby byla prekluse nenastala, a dalši 3% přisoudil jim odvolací soud 
materielnim neprávem, jen z právniho omylu. 

čís. 7776, 

Prázdninovými věcmi (§ 224 čís. 5 c. ř. s,) jsou ~pory ze ~lužeb~!c~ 
smluv "ejen, když vznikly ještě z~ trv~ní. slu~ebn~ho pom,eru, nybrz 
i spory o odškodnění pro předčas"e zrusem sluzebtllho pomeru. 

(Rozh. ze dne 11. února. 1928, R I 40/28.) 

Zalobu obuvnického dělnika proti zaměstnavateli o zaplacení 600 Kč 
procesní soud prvé stolice zamítl. Odvolací soud.od
mítI odvolání jako opozděné. D ů vod y: Předmětem žalo~y jest narok 
z námezdní smlouvy mezi obuvnickým dělnikem a Jeho zamestna~~telem, 
obuvnickým mistrem. Jde tedy o věc leriáíní ve. sm~slu § 224 C!s .. ~ c; 
ř. s. Podle § 225 druhý odstavecc. ř. S. soudnl ,pr~zdnIl1Y ,~eprekazeJ; 
tu počátku ani uplynutí lhůt. Názor odvolatele, ze jd.e o pnpad § 22.) 
prvý odstavec c. ř. s. není správný, protože ustanovem to vztahuje se,na 
případy jiné mimo věci leriální. ježto napadený rozsudek byl dorucen 
žalobci dne 2. srpna 1927, uplynula lhůta odvolací dnem 17. srpna 1927, 
takže odvolání jeho podané teprve dne 7. záři 1927 jest podle § ~64 
C. ř. s. pozdě podané, a mělo býti již v prvé stolici podle § 468 c. r. s; 

. odmítnuto. ježto se tak nestalo, bylo odmítnutí vysloveno v odvolacl 

stolici podle § 471 čís. 4 c. ř. s. . 
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu. 
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Dúvody: 

Nadhazuje-Ii stěžovatel otázku pfípustrosti I 
zal! na jasné ustanovení § 519 čís. 1 ' Al' ekUlsu, lze ho oclká
Neprávem pokládá za věcI prázdnlil~~~':' e lekurs nel1l °eodstatněn. 
nom tehdy, když vznikly ještě za trvání s)~~~b z~h smluv ,sluz~l1lch j~
zor nema oporu am v doslovu za'ko '. n~ vo pomeru. lento lla-

I
.. __ na al1l v jeho ucelu Ne ' 

vo ava stezovatel slov zákona § 224" 5 ' " pravem se do-
o , ClS C r s Kde s ~ v • 

mnove prohlašují spory ze smlu " . ,.., . e za veCI prázd-
čeledíny nebo jinými osobamI ve ;IU~:g;,~Z~~\~~ ~eZl. zaměstnavateli a 
Jl~akylTIl zaměstnavateli a jimi zaměstna . . d'l

ve
, dale pak SpOly mezi 

d~,lníky atd. Slova »postavenými« a »za~;ě:':n I ~vedoucll1:I, pon~oc"íky, 
z~ejmo z poslední věty, jen smluvní vztah str~~ymI;<, may oznacltI, Jak 
mho mužstva se na s'kutečné zat ' t " . ,j~~to pn sporech lod
zejména účel zákona by SPOlY zenses tal1l 1 a~llbz~last vaha neklade. AI~ 
v zájmu zaměstnanc6 jako strany hm uv ~,~z~ lllch ?yly vyřízeny rychle 
1o stí sporu jejich výiíva svědčí t o~p~ ars'y, slabsl, by netrpěla vlek· 

pro předčasné zrušel,í SI;,louvy j~~t ~~k~:d~~~~e s~oxy o, nahradu škody 
v takovém případě jest ohrození exíst a ,VOCI prazdnmové, ježto 
větší, než vede-Ii se spor "es'!e'. t' e~ce zamestnance a Jeho rodiny 

d 
. j za rvan! zaměstnání kd' -

mz u ještě dostává. Mínění stěžovat 10' .. ' y:; zamestnanec 
§ 37 zákona o žlvn. soudech rot~že vo, ~e pral! jeho. nazoru. nesvědčí 
mylné, ježto i toto ustanovení ;á~ona v t{r ,upravuje ]1l10.': otazku, jest 
tam vyjmenované byly Zj'ednodušeny:" Zl,ze,st;jneho ucele, by spory 

~ nzem zKracen9. 

čís, 7777. 

Třebas rekursní soud nenařídil výslovně ' 
rozhodnutí učinil po výslechu stran jest rekuirvem~ SOUd~, by nové 
vyhražen~-I! pra,:omoc, přece nepřipust~ým ne~u~~_IiOVOI~CI. soud, ne
povahy vecI mocI vydati nové rozhodnutí b~z 'I h pr soud podle 
dovolací soud jest přípustným zrušen _I' . ~s e~ u s ran. Rekurs na 
prvého soudu pro zmate v. t '., _o I I e rsn,m soudem usnesení 
tímnlho opatření ncb I o~~~~. j~~to ,puvod,?í návrh na povolení proza
obsahovalo odůvodnI ní. p I radne dorucen, a proto, že usnesení nj!-

Pro rozhodnutí o prozatímním tř' I 
ceného vyhotovení usnesj!ni.otiske~P:az~;;:a~e ze zpravidla použíti zkrá-

(Rozh. ze dne 11. února 1928, R I 69/28.) 

Soud prvé stolice p ľ1d' tření. Rek u r sní s o u d z ~vIO I vema usneseními prozatímní opa-
rusI napadená usnes' " . , 

soudu, by o návrzích ohrožené stran ' cm a, nar.'dJ! prvemu 
znovu rozhodl a svá rozhodnutí nálrVnt~ Pdo~olednI.prozatlml1lCh opatření 

Ne' vš" , Zl e o uvo ml. 
j y s I S o u d nevyhověl dovolacímu rekursu 
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Dúvoc\y: 

žalující strana jako strana ohrožená podala dovolací rekurs do usne
sení ze dne 13. prosince 1927, jímž rekursní soud zrušil dvě usnesení 
prvního soudu, ze dne 12. listopadu 1927 a ze dne 16. listopadu 1927, 
a nařidil mu, by o návrzích ohrožené strany na povolení zatímních opa-

. tření znova rozhodl a svá rozhodnutí náležitě odůvodnil. Protože re
ku

rsní 
soud nenařídil prvnímu soudu, by nové rozhodnutí učinil po vý

slechu stran, aniž nařídil, by vyčkal, až by zrušovací usnesení nabyla 
mOCÍ práva, jest předem řešiti otázku, zda jest dovolací rekurs podle 
§ 527 druhý odstavec c. ř. s. a §§ 78 a 402 ex. ř. vůbec přípustný. 
K otázce té jest přisvědčiti. Podle stálé judikatury nejvyššího soudu není 
síce třeba, by rekurs ní soud výslovně .nařídil nové rozhodnutí po výsle
chu stran a stačí k vyloučení dovolacího rekursu podle § 527 druhý od· 
stavec c. ř. s., jestlíže první soud podle povahy věci nebude moci vy
dati nové rozhodnutí bez výslechu stran, ale tak tomu právě v tomto 
případě nebylo. Rekursní soud zrušil usnesení prvého soudu pro zma
tečnost, záležející v tom, že původní návrh na povolení zatímního opa
tření nebyl odpůrcí řádně doručen, a v tom, že usnesení neobsahují odů
vodnění. Obě tyto vady mohly býti prvním soudem napraveny i bez vý
slechu stran, neboť mohlo býti podání řádně doručeno a mohly býti dů
vody dodány a nezáleží na tom, že první soud v důsledku jiného před
cházejícího zrušovacího usnesení stejného obsahu ze dne 22. listopadu 
1927 nařídil rok k výslechu odpůrce a teprve pak nové rozhodnutí 
o všech návrzích vydal. Nutno tedy zabývati se obsahem dovolacího 

rekursu, který však není odílVodněn. 
Usnesením prvního soudu ze dne 16. listopadu 1927 bylo povolenu 

zatímní opatření obstávkou další pohledávky, která prý přísluší odpůrci 
za ing. Emanuelem Ř-em. šlo o nově povolené zatímni opatření, které 
však první soud povolil razítkem bez jakéhokoliv odůvodnění. Právem 
v tom shledal rekursní soud zmatečnost podle §§ 428, 477 čís. 9, 514 
druhý odstavec c. ř. s. a §§ 78 a 402 ex. ř. Tak zvaná zkrácená vyhoto
vení prostým otiskem razítka jsou sice podle § 79 org. zák. a § 80 druhý 
odstavec c. ř. S .. a § 78 ex. ř. přípustna, ale zákon odkazuje v § 80 po
slední věta c. ř. s. na bližší ustanovení, jež budou vydána nařízením. 
A právě v tomto směru ustanovuje § 4 (2) nař. mín. sprav. ze dne 2. 
června 1914, čís. 41 Vest., že »při usneseních, jež potřebují odůvodnění, 
jako zpravidla rozhodnutí o návrzích na zatímní opatření, nelze zkrácené 
formy pouŽíti«. V tomto případě měl první soud vydati řádné usnesení 
a je odůvodniti s ohledem na zákonné předpoklady §§ 379, 389, 390 
prvý odstavéc a 393 druhý odstavec ex. ř. co do osvědčení nároku a ne
bezpečenství a co do případné jístoty. Také podle § 428 prvý odstavec 
c.ř. s. a § 78 ex. ř. bylo třeba odúvodnění, neboť.v té době první soud 
již věděl, že se odpúrce proti předcházejícím dvěma zatímním opatřením 
rozhodně bránil jak rekursem tak odporem a že tu jde nejen o příkře si 
odporující zájmy; nýbrž i návrhy. "Praví-li stěžovatelka, že tu nebylo 
odporujících si návrhů a že tedy nebylo třeba odůvodnění, staví se na 
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stanovisko 
chybnosti, 
slechnut. 
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čistě formalistické, neboť věcně POSUzova'n . 
, b b Id' '" o nel1\ o tom 
ze y y o purce Zl ve odporoval kdvby byl b' I . " yva vy_ 

čís. 7778. 

(Rozh. ze dne 11. únOra 1928, Rvi 713/27.) 

Žalující firma domáhala se na žalované dr' , 
váze dopravované kukuřice P , aze na hrady za úbytek na 
uznal podle žaloby, o d vol ~ c í "s 0

0 
cueď '~ 'l sb o u cl ,p r v é s t o I i c e 

N' , , , za o u zamltl 
e J v y s S 1 S o u d obnovil rozsudek prvého soud~. 

Důvody: 

;~~~rtp~~~~'~~l~~J~~:ae~Le~ř~cb: d~ďi~á~:k~aadh:í~~il~s;~Z~~le V;/~~~~e:t~~ 
1 zaSll y ve stanl Cl Bohumínské a d 30' 

podle železničllího převážení v konečné s~ '. K lne, . cervence 1922 
. k I lamCl ar ovvch Varech T t naro ne ze poSuzovati toliko s hleď k § 61 (" . en o 

něhož údaje nákladního listu o váze ~~O~í nalože 4!h zel.
d 

dOPl r. lř., podle 
Jenom tehdy důkazem t" I .. , ,,,.ne o o eSl ate em JSou 
v nákladn'ím listu nýb~r~~h~~dezl1Jck' trevazlla-h zásilku a potvrdila to 

gá~\ za
t
' shilky jetí Úřední odvážen~,~aké ~m~~~~~skOad§Sí~~te~3 n)a~~~1 J'ři p~- . 

o e o oto predplsu byla železnice . h'" . opr. r. 

JŽ;~iU~~z; podaný k další přepr~vě, již v ~;~~~~ín~~é o:t~~i~ía~~~~ ~yp~~~ay'-
1 aru po luec, nedostacovaly v kterémž ří dV' v ' 

váha býti zjištěna ve stanici Jiné d I P, p~ e mela skutečná 
vypořádati, jak činí odvolací so~d e z6'u s~ s p~rusenlm !ohoto předpisu 
VOzu spokojil tím, že zásilka nebyla' / BO~~~í;f;ř~err;: ze se t o~esílateI 
brovoln6 vzlial možností, prokázati úbytek v'h vaz:na, a a "se d,o
potvrzením o váze zásilk ,.... ,a y za prepravy uredl1lm 
lysické an' " . bY pn JejlJil podaní. Odesílatel vozu neměl ani 

, 1 pravl1l mocl, y donutrl dráhu k vážení B h " , 
žalující strany neposkytuje pak OpOly pro závěr ž v o u~ll1e, pre,~ne~ 
vzdal. Na nákladním listu není návrh na úřední ~d~á~e ~r!,{~ n~ vazen~ 
Sporu O tom, že v Karlových Varech byla kukuřice od~e;;e~ar :au z:krae~~ . 
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tohoto návrhu. Jiná Jest otázka, bylo·-li mu dostatečně vyhověno. Bylo 
zjištěno, že v Bohumíně návrhu vyhověno býti nemohlo, poněvadž jedna 
kolejová váha byla porouchána a že zásilkabyia odkázána k vážení do 

. Karlových Varů. Proč nebyl vůz převážen na některé z četných velkých 
stanic, kterými musil cestou z Bohumína do Karlových Varů projíti, ža
lovaná strana nevysvětlila a aní netvrdí, že to nebylo možné. Železniční 
dopravní řád sice nepřikazuje, na které »jiné« stanici má býti zásilka 
vážena, když váhy v odesilací stanici nedostačují, a nelze vyloučití; že 
navržené převážení bude někdy možným teprve ve stanici konečné, ale 
z povahy věci a z účelu vážení plyne, že určení stanice, v níž se má pře
vážení státi, nemŮže býti ponecháno iibovů1i dráhy, nýbrž, že Se má vá
žiti v nejbližší stanici, kde jsou dostatečné váhy po ruce. Mimo vážení 
na stanici odesílací může strana podle § 77 žel. dopr. ř. žádati úřední 
převážení také ve stanicí konečné, ale toto vážení má za účeL již jenom 
srovnání s váhou odevzdanou železníci ku přepravě a zjištění úbytku 
na váze za přepravy. Příčilo by se účelu obojího vážení, kdyby spadala 
v jedno. Vyhověla-Ii tudíž železnice v souzeném případě návrhu na 
úřední převážení zboží, když mU nemohla vyhověti v Bohumíně, teprve 
po šestidenní přepravě v konečné stanici) aniž tvrdí nemožnost převá
žení cestou, porušila povinnost uloženou jí v § 58 (3) žel. dopL ř. a 
ručí žalující straně za škodu jí tim vzniklou. ŽelezničnÍ- dopravní řád ne
praví to sice výslovně a nestanoví vůbec následky nevyhovění neb opo
zděného vyhovění návrhu na vážení, ale právě proto dlužno použíti vše
obecných právních zásad o náhradě škody z pontšení smlouvy, neboť 
předpisy železničního dopravního řádu upravují právě obsah a pod
mínky nákladní smlouvy se železnicí. V čem spočívá škoda žalující 
strany? Podle § 61 (3) žel. dopr. ř. jest nákladní list, byv opatřen den
ním -razítkem odesílací stanice) důkazem o nákladní smlouvě. V náklad
ním listě musí podle § 56 písm. e) býti vždy uvedena i váha zásilky ode
vzdané ku přepravě, a to buď odesílatelem, nebo podle § 58 (,3) žel. 
dopr. ř. dráhou. Když odesílatel sám nakládal, jest podle § 61 (4) žel. 
dopr. ř. váha uvedená v nákladním listu důkazem proti dráze jenom 
tehdy, když dráha zboží převážila a potvrdila to v nákladním listě. 00-
cílití toho může odesílatel vždy prostým návrhem na převážení (§ 58 
(3) žel. dopr. ř.). Návrhem na převážení sprošťuje se odesílatel dů
kazní povinnosti o správnosti váhy jím v nákladním listu uvedené, a 
přesunuje povinnost zjišťovati tuto správnost váhy na dráhu. Opome
nula-Ií dráha vyhověti návrhu, nemůže nabýti výhod, jichž by bez po
rušení svého smluvního závazku neměla, naopak jest povinna k náhradě 
škody. jelikož náhrada škody má za účel obnovení předešlého stavu 
(§ 1323 obč. zák.), nemůže býti protismluvním postupem dráhy změněn 
stav) jenž byl právě podáním návrhu na převážení zam.\ršlen) nemůže 
býti tedy důkazní břemeno přesunuto zpět na odesilatele. Nedokázala-Ii 
dráha podle návrhu odesílatelova nesprávnost váhy udané v nákladním 
listu hned při podání zásilky jejím převážením, musí ji dokazovati ve 
sporu jiným způsobem. Váha udaná v nákladním listu musí platiti tak 
dlouho za váhu podané zásilky, dokud dráha nedokáže její nesprávnost. 
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Poru,Š~,:íp!ed[li~u § 58 (3) žel. dopl'. ř. má proto za následek, že dů 
kazl1l onme'pn zalob~ch o n,áhradu škody pro úbytek váhy za přeprav -
pod:~ § 84, zel. dopr. r. se presunuJe. Nlkoliv strana musí dokazovat J 
zbozl za ,prepr~vy ubylo" nýbrž na dráze jest, by dokázala, že odesíl~t~~ 
~dal v nakladnJ~,Irstu va~~ nesprávnou a že zboží za přepravy neubylo. 
i ak uznal n;JVYSS; soud JlZ v rozhodnutí uveřejněném pod čis. 4303 sb 
n. s: a n,ema: proc by se ~dChtlíl od této zásady v souzeném případě: 
Ponevadz draha al1l netvrch, nerku-Ir prokázala nesprávnost váhy mla ' 
v nák}adním listu, a názor odvolacího soudu, že břímě důkazní postih~ 
valo, zalobkynl, lest mylný, a poněvadž k další z § 87 žel. dopr. ř. če _ 
pane, ale ~ep'rve v 0vdvolacív~l ~~ze~í přednesené námitce žalované stran

r 
T 

nelze pro J:'Jl opoz;lenost pnhllzetJ, musil býti obnoven rozsudek prvníh~ 
soudu, al1lz bylo treba se zabývati ostatními dovolacími důvody. 

čís, 7779. 

»Předloženými důkazy« ~e smyslu § 396 a 398 c. ř. s. nejsou ty .• 
soud prováde! v souběžném lizem o prozatímním opatření. ' Jez 

(Rozh. ze dne 11. únOra 1928, Rv I 1042/27.) 

Ža!obě m~nželky proti manželovi o placení výživného měsíčních 
400,K<; ~y,hovel ,p r o c e s n i s o u ti p r v é s t o I i c e rozsudkem pro 
zmeskal1l zal,obl1l odpovědi P?tud, že přiznal manželce měsíčních 200 Kč, 
O d vol a c l s o u d vyhovel odvolání žalobkyně potud ' .. .. I 
dalších 150 Kč měsíčně. D ů vod y: Žalobkyně tvrdil; ~e)'l ~r!zn3' 
Je v 10 'v 'k K v. r za o eJ ze 
- v z~v ~an~ r;z~l em v ') ze Je zdrav, práce schopen a že vydělává 
meSlC'l1e neJmenc 1500 Kč. První soud béře tyto okolnosti an žalovan' 
nepodal včas odpověd' na žalobu, za pravdivé podle §§ '396 398 Y 
ř st' ~ d' k a c, : . a o pravem, poneva z dopisu obecního úřadu v K ze dne 16 
un?ra lJ27 neb, při vydání rozsudku pro zmeškání vůbec přihlížeti: 
»Predlozenyml dukazy«, o nichž se mluví v § 396 c r' s rozu ',tO . r ť k' '"'' . . ", me l Je 
lS .l?Y. zalobe pr,l~ozene, Mlmo to byla řeče.ná zpráva obecního úřadu 

vyo;adana Je~ za ucelem ro~ho~nuy o návrhu na prozatímní opatření. 
Bere-Ir ,se, vsak za, pravdl,ve, ze zalovaný vydělává měsíčně nejméně 
1500 ~c, ,~e)e, zd:av a prace schopen, Jest pnznané výživné měsíčních 
200 ~c pr,lIrs l1lzke, zejména když z předložených dotazníků vyplývá že 
manzelstvl stran Je bezdětné. Soud odvolaCí pokládá za 'pr,nle" .' '_ 
živné n:ěsíčnví~hr 350 Kč, totiž přibližně čtvrtinu příjmů žalovanl~~~ vy 

N e J v Y s S 1 S o II d nevyhověl dovolání žaiovaného. 

Důvody: 

Jako nesprávný po právní stránce napadá dovolání názor odvolacího 
soudu, že předloženými důkazy ve smyslu § 396 a 398 c, j, s. míní zá
kon Jen d'L~azy přiložené k žalobě. Dovolalel není v právu. Nelze Pl'klá-
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dati za předložené clúkazy ty, jež soud prováděl v souběžném řízení 
o prozatímních opatřeních. Vždyť toto řízení llení ani součástí sporného 
řízení, třeba že nahodile je vedl procesní soud, protože prozatímní opa
tření bylo navrženo za sporu. Také nelze výsledků řízení o tomto opa
tření beze všeho použíti ve sporu, nýbrž jen za podmínek obecných, 
V řízení o prozatímním opatření provádějí se důkazy bez účasti stran 
(§ 55, 402 ~ ex, ř.), a nelze tyto důkazy považovati za provedené ve 
sporu samém ani za předložené důkazy ve smyslu § 396 c. ř. s. Zf~kon 
stanoví právní domněnku praydivosti přednesu strany se dostavlVSl a 
to podle motivů zákona (odůvodnění vládní předlohy na str. 330 a násl.) 
proto, že pokládá za to, že 'žalovaný, jenž se nedostavil, nemá -námitek 
proti žalobnímu přednesu, který jest mu znám z doručené žaloby. V dů
sledku toho právě nařizuje, by jej soudce pokládal za pravdivý. Ža
lobce, podávaje návrh na vydání rozsudku pro zmeškání, může se spo
leh.nouti, že soud bude jeho žalobní tvrzení za pravdivé pokládati ve 
smyslu S§ 398 a 396 c. ř. s. a že nebude přihlížeti k důkazům, o, k!erých 
žalobce při podání návrhu ani nevěděl a jež si soud snad dodatecne opa
třil. Tím by byl žalobce připraven o možnost je vyvrádti. Právem proto 
odvolací soud v tomto případě uznal, že nelze přihlédnouti ku zprávám 
obecního úřadu. V tomto směru nelze mluviti o vadě odvolacího řízení. 

Čís. 7780. 

Ručení zaměstnavatele (za kočího) podle § 1315 obi:. zák. 
Zaměstnavatel ručí za nezdalnost pomocníka i když mu nebyla zná

ma. Stačí že .zaměstnrulec obstarával záležitosti zaměstnavatelovy, aniž 
by záležeio na lnm, zda jednal podle příkazu, bez příkazu nebo proti pří
Imzu zaměstnavatele. Zdatnost, pojem to právní, zahrnuje v sobě nejen 
technlcíwu způsobilost ku svěřené práci, nýbrž i dostatečnou rozumovou 
schopnost a mravní spolehlivost. Není nevyhnutelně třeba, by se po
mocník již' dříve ukázal nezpůsobilým k pracím, jimiž byl pověi"en. 

K důkazu nezd.atnosti stačí, že bylo dí,lo provedeno. způsobem, jenž 
sám o sobě svědčí o nezdatnosti ponwcníka a musí pak býti ponecháno 
odpůrci poškoreného, by tvrdli a dokázal, že vady díla nemají původ 
ani v technické nezpůsobilostí ani rozumové nedostatečnosti ani mravní 
nespolehlivosti pomocníkově, nýbrž v jinrých s jeho nezdatností nesou
visejících příčinách. 

(Rozh. ze dne 11. února 1928, Rv [ 1580/27.) 

Žalobce utrpěl zlomeninu nohy tím) že kočí žalovaného opomenul 
utáhnouti brzdu u prázdného vozu připojeného řetězem k jinému vozu 
naloženému dřívím, čímž se stalo, že řetčz se přetrhl, prázdn_~' vůz sjel 
stranou se silnice a zasáhl žalobce. Zalabě na náhradu škody bylo vy
hověno s o u d Y vše ch tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m 
z těchto 
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důvodů: 

Těžisko dovolání spočívá v právních námitkách proti vy'kl d . h ' 
se do t I b ' .".. a u, ]e oz 

s a o o cma nlzs!ml soudy IJředpisu § 1315 obč 'k . h ' " d' " . za . v ]e o no
ye"m; t~et! 11~1 nove.,,'?u uzáko~věném doslovu. Žalovaný popírá sice také 
Jest~ V':1U sveho koclho FrantJ~ka J:l-a na žalobcově úraze, ale tu stačí, 
kdyz ,se ku vyvr~ce!1J Jeho VY,v?du poukáže na pravoplatný rozsudek 
trestn~lO sou,du, ]1I11Z byl Franllsek l-l. uznán vinným přestupkem proti 
bezpe~noSh, Zl,V?ta podle § 335 tr. zák., poněvadž zavinil svou neopa
tI nostI zranem zalobcovo a na ustanovení § 268 c 'r s' j .. , 

.!- ,) • • ., ze oe SLlZllJICl 
rozs;~9:k treslnl:ho souc!u je~~ pro ~ivilní~lO soudce při posouzení důkazu 
a ~I,lcltat.elnOSÍl :re~tmho el11U zavaznym. Dovolací vývody, jimiž se 
br~]1 proh tom,u,ze I .odvolací soud pokládal Frantíška l-l-a vinným úra
zel,1 zalobcovJm, a )menov'tě ony, jimiž se žalobce pokouší dolíčiti 
podle § 503 c; 3 c'

o 
r. s; rozpor :uezi napadeným rozsudkem a výsled

kem prov~denyc!: dukazu, pokud Jde o zavinění Františka l-l-a, nemohou 
proto dO]!Íl, dalslhO, povšimnutí. Za zavínění svého kočího a jeho ná
slc~ky IUC' zalov~,~y P?dle,§ 1315 Dbč. zák. za dVDU podmínek. Zavinění 
koclho musIlo ml[' SVU] puvod v Jeho nezdatnosti, a musil se ho kočí 
dopust:h yř1 ?bstarávání záležitostí žalovaného. Dalších podmínek zá
kon n~vyzad~]~. Myl!1ym Jest nazor dovolatelúv, že podmínkou jest také 
vlastm zavll1en' zamest~av~t:lovo a že proto tento ručí za svého p0I110C
mka ]~n~lI1, tehd~, kd~z, vedel, o ];,ho nezdatnosti, ale přece jej pověřil 
obstaravamm svych vec, a neoohllzel na něj náležitě (culpa in eligendo 
vel cus~od,endo). Veškeré dříve možné pochybnosti v této příčině byly 
odshanen! ~ovym doslovem § 1315 ohč, zák. Zaměstnavateli ukládá 
se lim ru,cem za nezdatného pomocníka způsobem nepřipouštějícím po
chybnost! , pro ,přip,ad, .. ,:e mu )cha nezdatnos! nebyla známá. Zákon 
~hse, Jak sp;avne vyrkl ]lz prvm soud, by, kdo použije ve SVýCh včcech 
]lne oso hy, c1ml ta~ ~1a vlastní nebezpečí a nikoliv na nebezpečí třetích 
osob .. BJla-h prokazana nezdatnost pDmocníka, ručí zaměstnavatel ni
kohv ]lZ Jeno,,:, ~a své za~inění, nýbrž za výsledek pomocníkovy čin
nO,sh. Odp?ru]1C1 t?mu n~zor dovolatelův příčí se jasnému doslovu 
;, umyslu z~kona., T1m pada také uplatněný dovolací důvod neúplnosti 
nzem, spa:ro~ane v tom, že nebyl proveden důkaz výslechem stran 
o tvrzem, ze zalovanemu nebyla nezdatnost Františka H-a známá a n.e
mohl s ní počíiati. Dovolateli nelze přisvědčiti ani v tom že žádná 
z uv;d;,ných dvou skutečných podmínek ručení za pomoc~íka nebyla 
prokazana. Marně sn~ží se dolíčí ti, že František l-l. neprovinil Se jako 
Jeho pomcolllk, protoze vezl vůz naložený dřívím s přivázaným porou
c~~nYI11"v?ze~ po sdmcl prGt1 výslovnému příkazu žalovaného, by vy
v~zel d;lV1 z lesa pOll~e, k sdmc" k?nal tedy úkol, k němuž nebyl zjecl
n~;1. Zakon nerozez;',ava, zda ,zamestnanec jednal podle příkazu, bez 
pnkaz~ ~e~o pro!1 pnkazll zamestnavatele, podmínkou ručení jest pouze 
obstaravam zamestnavatelových záležitostí. Že však František l-l se 
provinil při konání své služby, tedy při obstarávání věci žalovaného 
nemůže býti sporno. Jel přece s potahem a povozy žalovaného jak,; 

jeho kočí, konal pro něj a v jeho zájmu službu, pro kterou byl zjednán. 
Nezmocnil se potahu a vozů úkradkem, proti vůli žalovaného, nýbrž ve 
výkonu své služby, Že se při tom neřídil příkazem svého zaměstnavatele, 
nesprošťuje tohoto ručení, nýbrž bylo by jenom důkazem neposlušnosti 
Františka l-l-a a proto dalším důkazem jeho nezdatnosti, kdyby nebyl 
při svém svědeckém výslechu své jednání vysvětlil zptlsobem, jež výtku 
neposlušnosti dostatečně vyvrací. Bezpodstatnou jest koneCně i ná
mitka, že František H. nemůže býti pokládán za nezdatného kočího, po
něvadž tento výrok jest v rozporu s posudkem svědků i znalců, a oje
dinělé provinění není ještě dostatečným důkazem nezdatností. Její po
souzení jest právním posouzením a přísluší výhradně soudu. Soud není 
při něm vázán názorem ani svědků ani znalců a nemůže se s jejich mí
něním ocitnouti v rozporu, který by opodstatňoval dovolací důvod 
čís, 3 § 503 c. ř. s., totiž rozpor s k u t k o v Ý c h předpokladů napa
deného rozsuclku se spisy. Zdatnost ve smyslu § 1315 obč. zák. zahrnuJe 
dále v sobě nejenom technickou způsobilost ku svěřené práci, nýbrž 
.i dostatečnou rozumovou schopnost a mravní spolehlivost. Zda po
mocník byl se zřetelem k dílu osobotl zdatnou, či nezdatnou, lze posou
diti nejlépe z výsledku jeho činnosti. Není nevyhnutelně třeba k důkazu 
nezdatnosti, aby se pomocník byl již dříve ukázal nezpůsobilým k pra
cím, jimiž byl pověřen, Tím by byla účinnost § 1315 obč. zák. vylOU
čena v případech, kdy pomocník způsobí sice pro svou nezdatnost 
škodu třetím osobám, ale stane se tak po prvé, neb jenom jednou, neh 
když dřívější zavinění pomocníkova zůstala utajena, Takový výklad ne
dal by se srovnati ani s doslovem ani úmyslem zákona. Proto může 
dostačiti k důkazu nezdatnosti, že dílo bylo provedeno způsobem, jenž 
sám o sobě svědčí o nezdatnosti pomocníka, a musí pak býti pone
cháno odpůrci poškozeného, by tvrdil a dokázal, že vady díla nemají 
původ ani v technické nezpůsobilosti, ani rozumové nedostatečnosti ani 
mravní nespolehlivostí pomocnika, nýbrž v jiných s jeho nezdatností 
nesouvisejících příčinách. V souzeném případě uznaly právem nižší 
soudy, že provinění se Františka l-l-a bylo takové, že svědčí samO 
.o sobě o jeho nezdatnosti. František l-l. byl si vědom nebezpečí, jež vy
volal tím, že jel domů po srázné, místy štěrkované silnici s vozem na
loženým dřívím, maje k němu řetězem přivázán jiný prázdný vůz a jen 
přední brzdu utaženou, Projevil znalost nebezpečí Um, že slezl s vozu 
a pokusil se utáhnouti také zadni brzdu u naloženého vozu. Přes to 
vsedl, když se mu utažení zadní brzdy prý pro, zranění ':~ ,:oze onep~
dařilo opět na vuz a jel dále, jako by nebezpeč, nebylo, C1mz ZPUsab11, 
nemoha tak za\}rániti utržení přivázaného VDZU, úraz žalDbcův. Stalo 
se to ve vsi, kde nebylo ještě nesnadno vyžádati si pomoci jiných ~idí, 
ať již k utažení zadní brzdy, neb jinému opatření, ale bylo by to ovsem 
bývalo spojeno s jistou námahou a ztrátou času. Tím, že potřebnou n~
mahu k odvrácení zpozorovaného nebezpečí nevěnoval, ba vsedl opet 
na vůz, místo aby šel podle něho a byl pro pří~a~ potřeb~, na stráži, 
projevil lehkomyslnost, je~ vyiu~uje, by byl po~l~dan za kOC1~0 do~ta: 
tečně spolehlivého. Trestm jeho C1l1 nebylo] edmelym pochybemm, nybrz 

Clvilnl rozhodnuti X. 16 
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d~,sledkem a di\kazem jeho nes olehl" . , . 
pnčlně byl žalobni nálOk poso~zen ~~osV a. tlm 1 nezdatností. I v této . 

vo aClm soudem Správně. 

čis. 7781.·" >J 
Společníci veřejné obchodní s ol' . . 

společnosti. Chce-li žalobce u lafn.t~cnosti neJsou stranami ve sporu 
kromé závazky společníka fimP , II ,:~ .. s~oru proti společnosti sou
nejde o subjektivní změnu žalob/en ~~Z~trI .. zatlobu ~é na společníka, 

, y rz o vs up nove. osoby do sporu. 

CRozh. ze dne 11. únOra 1928, R II 32/28.) 

V řízení o žalobě protí firmě' »První " 
pold a Bruno H v P « a p t' B' p-sky zavod zasílatelsky' L.eo-
• lb' . fO 1 runonu H ovi hl ' I za o y na Leopolda H-a, S d ,- navr za obce rozšíření 
přIpustí!, rek u r sní s o u ~ u , Phr v e ,s t o II c e rOZšíření žaloby 
stolice připustil napaden 'ln usne~~~~ zal':lt!. D ů vod y: Soud prvé 
též na Leopolda H-a osobně a t . ~m ~n;enu, ~Iastně rozšíření žalcJby 
ného společníka žalované prot o'fP z P uv~du Jeho patrno, jako veřej
Leopold a Bruno H v P ll"" :h 1:1ny, rVll! p-ský závod zasilatelský 
nežádal však rozšíř~ní ž~IOb~ ne o{ pry I~Yla žaloba rozšířena. Žalobce 
společníka žalované prot. firm;'~rv~?O sk

a
, H:a osobn,ě jako veřejného 

a Bruno H. v P., nýbrž rozšířil 'ak:- J zavod zasIlatelský Leopold 
spisu patrno, žalobní prosbu n~ ]Leo f~ed~esu Jeho ~ z přípravného 
bývalé pro!. firmy První -sk' záv po ,a -a, osobne, Jako majitele 
kolív jako společníka žalova{,é fir~n~ z~Stla~elsky Leopold H., tedy ni
Leopold a Bruno H, v P Že b t 'I rVlll~-sky zavod zasílatelský 
žalovaných, nebylo tvrze~o a ;e '~e \~ ~e tostoznost podmětů na straně 
o subjektivní změnu žaloby a ne]lze .. , ~1~U?a ]evo. Ne]de tudíž 
že vzhledem k ustanovení c'l 110 a .p,flsvbedhčltl, nazoru prvniho soudu, 

. nas o 'c zak a § II ' nenastala ani změna osob na st ,,' 1 '. ex. r. vlastně rane za ované 'b"" . 
novou žalobní žádost, o novou žalobu "r ... ', ny rz, ze Jde o docela 
ne:as!o~pené, proti níž nelze připustil ~~~Š]í~~~ío~~ťeb do,s~dbve sporu 
vrzene, 1 kdyby nebylo se ob" t' " z o y za o cem na
nání, což však by zajisté nast~~~ ~:~~~nehok ztížení ~ebo průtahu jed
lovanému musila býti doruče' I b em to?,u, ze by novému ža
řízení. na za o a a o lil zavedeno předepsané 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

. Stěžovatel napadá .názor rekursního soudu ' . d ' 
a mkohv o podmětnou změnu žalob o. d .' ze ] e, o novou zalobu 
p-ský závod zasílatelský Leopold a YB puvo ~l, podane na fIrmu První 
ného ,společníka této firmy, an žalobc/::;~~ířil .a na Bruno H-a, veřej~ 

;~ °zvsJ~~~~něžže sb;:e~!~i~~e;:V~~IO~~~éfsPole~p'~~:tt:~f~~~~í~~~' s]t:~~ 
, nVe]SI Irmy rVD! p-ský zasílatelský 
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závod Leopold H. Jest ovšem správné, že materielně jsou nositeli práv 
a závazků žalované veřejné společnosti její společníci a že doručení 
žaloby pro žalovanou společnost týče se i veřejného společníka jejího 

,Leopolda H-a, ovšem jenom jako takového. Ale procesuálně nejsou spo
lečníci veřejné společnosti stranami ve sporu společnosti, jak to zřejmě 
plyne z§ II a 36 čís. 2 ex. ř. a čl. III a 112 ob ch. zák. Důsledkem 
toho jest rozsudek proti společnosti vykonatelný proti společníkům je
nom omezeně s výhradami v § II ex. ř, V rozšiřené žalobě uplatňují se 
soukromé závazky společníka veřejné společnosti ve smyslu čl. 119 a 
126 obch. zák., jež nejsou závazky společnosti. Chce-li je tedy žalobce 
uplatniti ve sporu proti společnosti tím, že rozšíří žalobu na společníka, 
nejde o subjektivní změnu žaloby, ježto dřivější podmět (společnost) 
ve sporu setrvává a společník nenastupuje na její místo. Tu jde o novou 
žalobu a nikoli o případy vytčené v § 235 c. L s. Tomu svědčí i usta
noveni čl. 146 a násl. obch. zák. o promlčení žalob ze závazků spole
čenských proti společníku, ježto k přetrženi promlčení nároku proti spo
lečníku je třeba žaloby na samého společníka. § 235 c. ř. s. připouští 
sice za určitých podmínek i podmětnou změnu žaloby, ale. taková změna 
předpokládá, že se podměty sporu skutečně mění a místo starého pod
mětu vstupuje nový, nebo že se označení podmětu jenom opraví. Tomu 
není však tak v projednávaném případě, kde starý podmět ve sporu 
setrvává, Přístup nové osoby do sporu upraven jest zvláštními před~ 
pisy a vázán na zvláštní podmínky (srv, §§ 19, 20, 23 a 234 c. ř. s.). 
Z toho plyne, že přístup nové osoby do sporu jako strany vedle dří
vější strany neřídí se pravidly § 235 c. ř. s, a že nejde v takovém pří
padě o pouhou změnu žaloby. Rekursní soud tedy právem nepovolíl 
rozšíření žaloby na Leopolda H-a osobně. 

Čís. 7782. 

Ochrana nájemců (zákon ze dne 26. března 1925, čís. 48 sb. z. a n.). 
Pro nájemní 'smlouvy uvedené v § 14 zákona neplatí ovšem předpisy 

§§ 8-12 o zvýšení nájemného, platí však i pro ne zákaz § 2() (2), že 
pronajfmatel nesmí si kromě nájemného dáti poskytnouti nebo slibiti 
neco za to, že pronajímá být, třebas, pod oo:načenim náhrady za opravy 
domu již dřive provedené. . 

(Rozh. ze dne ll. února 1928, Rv II 480/27.) 

Žalobce najal smlouvou ze dne 10. prosince 1925 v domě žalovaných 
manželů byt na pět let za roční nájemné 2600 Kč a zavázal se kromě 
toho zaplatiti příspěvek na opravy provedené v roce 1924, celkem 
2500 Kč, ročně 500 Kč. Příspěvek na opravy za rok 1926 žalobce za
platil. Žalobou, o niž tu jde, domáhal se žalobce na žalovaných vrácení 
oněch 500 Kč, tvrdě, že úmluva o příspěvku na opravy jest neplatnou 
a mimo to, že smluvené nájemné i s příspěvkem za opravy jest nepři, 

16" 
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mě!ené. Pro c e S n i s o udp r v é s t O i i c e uznal podle žalob ' 
D u v ~ d y: Jak uvedeno v důvodové zprávě vládního na'vrhu t· 'sk J 
5091 jest .. • •.•. • . ,I CIS , . ne]vyznaCne]SI zmenQU nového zákona na ochranu n" ,,: 
v kapitole o nájemném, která záleží v likvidaci onoho ustanove~fmnJku 
Vad!lích zákonů~ podle něhož mohl vlastník domu přesunouti nákla!~;~= 
jeny.s opravami neb s obnovami domu na nájemníky. Příspěvky na bu
doucl. naklad~ n~ opravy od nájemníků nelze nově požadovati jak V·" 

slovne stanovl zakon 48/1925 ve změněném znění § 12 (7) T' t tY 
nov . bl' b . . o o us a-

e111 na y o PUS? ~ostI h~ed na po('átku účinnosti zákona, Ť. j. od 1. 
du?n~ 1925. Rovnez I dohoaa mezi pronajímatelem a nájemnikem o pří
spevclc,h na opravy má platnost jen, byla-li ujednána do 31 března' 
1 92.5. umlu~y pozdější jsou podle § 20 ciŤ. zákona neplatny a . co b 10 
pl.neno, protI tomuto ~stanov~ní, I!,ůže býti požadováno zpět ;e zákrn
nyml ~Ioky. Strana zalovana ovsem tvrdí, že sena tento případ ne
vztahuje ustanovení §§ 8 až 12 ciŤ. zákona poněvadž podle § 14 'k t h" §§ , za ona 
nevz ,a Ujl se . ~1~ na smlouvy, které byly uzavřeny na dobu pěti 
le,Ť. § 14 stanovl.vsa,k, ze }e!l oh!edne výše nájemného jsou z působnosti 
zakona o ochr.ane ~ajem111ku vynaty smlouvy nájemní, ujednané na urči
tou dobu; kdezto pr~sunouÍl náklad na opravy na nájemníka bylo možno 
jen, za pusobnost! zakona 85/1924. O d vol a c í so u d žalobu zamítl. 
D u .v o d y: Prvy soudce. uznal žalobní nárok za oprávněný domnívaje 
se, ze p.odle ustanovelll zakona na ochranu nájemníků ze dne 26. března 
1 ~25, ';IS. 48 sb. z. a n. nepřísluší majiteli domu právo žádati náhradu 
nak!ad.u na' opr~vy. Prvý soudce však přehlíží ustanovení § 14 zákona, 
v ~~mz se.pravI, (odstavec 2), že se ustanovení § 8-12 zákona nevzta
hUJI na najem111. sn!lou~~ učiněné. po 31. březnu 1925 na dobu aspoň 
5 le:: o byt:,ch sklad~jlclch, se nll.mo kuchyně a pokojíku pro služebné 
ze tn n~!, vice. ?bytnych mlst~ostl. Poněvadž byt žalující strany skládá 
se ze tn pokoju. a z kuchyne, a poněvadž nájemní smlouva uzavřena 
byla na ~et ~~t a P<: 31. b;eznu 1925, nevztahují se ustanoveni zákona 
? oc~rane najemlllku zejmena o nájemném uvedená v § 8-12 na ná
jemlll sI?louvu uz~vřenou me~i stranami a proto zejméNa nevztahuje se 
na pOI?er ~tran ~lll u,s.tanoven.1 § 12 (4) zákona, v němž se praví, že ne
sml byt~,~~jemne zvysen? k .. uhradě nákladů na opravy. Vzhledem k to
m,: nepncI. se ustan.ovelllo najemní smlouvy o tom, že žalovaný má při
spetI na n~hradu nakladu. na opravy zákonným předpisům a proto ža
lobce, ~dyz pblIl podle umluvy 500 Kč na úhradu nákladů na opravy 
domu zalo~ane, strany, ted~ pronajímatele, činil tak právem podle 
smlo,u.vy,)ez nem .neplatna, jez neodporuje zákonným předpisům a proto 
nemuze. zad~t~ ~racem, neboť placení se stalo podle pbtné smlouvy. 

N e j v y s S I S o u d obnovil rozsudek prvého soudu. 

D ů vod y: 

~ak nižšími soudy zjištěno a ostatně nesporno najal žalobce od žalo
vanych sU;louvou ze dn~ 1.0. pr?since 1925 třípokojový byt s kuchyní 
na~obu pelI.let za r~čm. naJen;ne 2.600 Kč kromě vedlejších poplatků a 
zavazal se, ze krome najemneho zaplatí žalovaným v pěti pololetních 
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splátkách po 500 Kč počínajic od 1. ledna 1926 celkem 2.500 Kč jako 
náhradu za opravy domu, provedené již roku 1924. žalobce zaplatil jen 
první splátku, ale požaduje ji zpět i s úroky podle § 20 zákona o ochr. 

,náj. Jest sice správným názor odvolacího soudu, že podle § 14 čís. 2 
zákona ze dne 26. března 1925, čís. 48 sb. z. a n. nevztahují se na tuto 
nájemní sml OliVU ustanovení §§ 8 až 12 ciŤ. zák., ale nelze přisvědčiti 
jeho názoru, že také smlouva o náhradě nákladů za opravy z roku 1924 
jest platna, že se nepříčí zákonu o ochraně nájemníků a že tedy nemůže 
býti, požadováno zpět, co bylo z toho důvodu podle platné smlouvy 
plněno. Odvolací soud přehlédl, že náhrada za provedené opravy není 
nájemným a že byly při téže příležitosti ujednány dvě smlouvy, jednak 
smlouva nájemní, Ť. j. smlouva, jíž žalobce obdržel užívání bytu na určitý 
čas za určitou cenu (§ 1090 obč., zák.), jednak smlouva, jíž si pronají
matelé dali slíbiti za to, že pronajali byt, kromě nájemného také ještě 
náhradu za opravy domu provedené již v předešlém roce. Tato smlouva 
jest zakázána a tudíž podle § 879 obě. zák. nicotna, ne sice podle § 20 
(1) zák. o ochr. náj., neboť tu nešlo o úplatu za jiná vzájemná plnění 
pronajímatelů, nýbrž podle § 20 (2) zák. o ochr. náj. a tento zákaz platí 
i pro nájemní smlouvy uvedené v § 14 zák. o ochr. náj. Zákon mluví vý
slovně jen o nájemní smlouvě a jen o ustanoveních §§ 8-12, které jed
nají o přípustnosti zvýšení nájemného, ať již jde o zvýšení obecně pří
pustné (§§ 8 a 9), neb o zvýšení přípustné ze zvláštních důvodů (§ 12). 
V § 12 (2) čís. 4 zák. o ochL náj. jsou uvedeny podmínky pro zvy
šení nájemného z důvodů oprav provedených již před ~činností .• zá~ 
kona, Ť. j. do, 30. března 1925 a v § 12 (7) jest vylouceno zvysem 
nájemného z důvodů oprav provedených již před účinností zákona, 
t. j. do 31. března 1925 a v § 12 (7) jest vyloučeno zvýšení ná
jemného z důvodu, oprav provedených za účinnosti zákona, Ť. j. po 
1. dubnu 1925. Vždy však musí běžeti ° zvýšení nájemného a nespadá 
sem tedy úmluva o náhradě provedených oprav nehledíc k nájemnému. 
Tak tomu bylo i v tomto připadě, kde bylo ujednáno jed~ak n.ájem?é 
měsíčně splatné na určitou řadu let, jednak náhrada splatna v petI pu!
letních lhůtách. Tato náhrada nebyla nájemným. Nezáleží na tom, ze 
úmluva o náhradě byla uzavřena ph příležitosti smlouvy nájemní a že 
tato přišla k místu na zákbdě oné. Tím jest jen splněn předpoklad ~ 20 
(2) zák. o ochr. náj., že si pronajímatelé dal! poskytnoutI nebo sl!bllI 
kromě nájemného něco za to, že pronajaIi byt, a nezáleží .na. tom, ž': by 
najemce hospodářsky pociťoval po dobu 2 V2 roku. place~1 nahrady jako 
zvýšení nájemného. Přes to se nestala nahrada najem~ym, prot?ze ne
byla cenou za Ilžívání bytu (§ 1090 obč. zák.): Jakou umlUVil melI pro
najímatelés dřívějším nájemníkem, Jest pro zalobce a pro tento spor 

bez významu. 
čís. 7783_ 

Smír (v pozůstalostnim řizení) nezakládá námitku věci právoplatně 
rozsouzené (třebaže byl pojat do odevzdaci listiny)_ 

(Rozh. ze dne 16. února 1928, R I 57/28.) 
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s O udp r V é S t O I i c e vyhověl námitce rozepře právoplatně roz
souzené a odmitl žalobu, rek u r s n i s o u d námitku zamítl. O ů _ 
vod y: Soud prvé stolice míní, že jde o rozepři právoplatně rozsou_ 
zenou, ježto se strany dohodly o zažalovaném nároku dědickým smí
rem před notářem jako soudním komisařem, že toto dědické narovnání 
bylo pojato do odevzdací listiny a že proto žalobkyni přísluší exekuční 
titul pro tento nárok. Leč s tímto názorem nelze souhlasíti. Olužno nej
prve zdurazniti, že pouze rozsudek nebo rozhodnutí ve sporném řízení 
na roveň postavené, (na př. platební příkaz v řízení rozkazním nebo smě
nečném), podle § 411 c. ř. s. závazně působí, že věc již rozhodnutá ne
může se státi předmětem nového jednání a rozhodnutí. Soudním smírem 
se sice rozepře ukončuje. Soudní smír však nezakládá námitku věci prá
voplatně rozsouzené, nýbrž pouze hmotněprávní námitku novace. Tato 
námitka se však neohlašuje u prvého roku, nerozhoduje se o ní usnese
ním podle § 261 c. ř. s., nýbrž jest o ní rozhodnouti v rozsudku, jako 
o jiné hmotněprávní námitce (srovnej Neumann Komentář k c. ř. s. III. 
vydání z r. 1914 I. sv. str. 887). Na tom nemění ničeho. že soudní smíry' 
jsou podle § 1 čís. 5 ex. ř. exekučními tituly. Nepoužila-Ii strana vyko
natelnosti soudního smíru, nýbrž domáhala se žalobou určení nebo 
plnění toho, co jí bylo již ve smíru přiznáno, má to za předpokladu § 45 
c. ř. s. pouze vliv na otázku útrat. Než ani okolnost, že dědická dohoda 
byla pojata do odevzdací listiny, nemůže založiti námitku věci právo
platně rozsouzené. Odevzdací listina není opatřením soudu ve smyslu 
§§ 12 a 19 nesp. říz., takovými opatřeními jsou pouze rozhodnutí, pří
kazy a poukazy nesporného soudce, nikoliv však odevzdací listiny, jež 
pouze uznávají dědické právo. Odevzdací listinu nelze považovati ani 
za exekuční litul podle § 1 čís. 1 ex. ř. Ostatně vyplývá neudržitelnost 
vývodů žalované strany již z toho, že podle přednesu žalované strany 
také ustanovení dědické dohody byla změněna a tím byl nově upraven 
právní poměr mezi stranami, takže podle vlastního přednesu žalované 
strany nelze mluviti o rozepři právoplatně rozsouzené. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu poukázav k dů
vodum rekursního soudu. 

čís. 7784. 

Pokud nelze zabaviti koupaci vanu a poodlové hodiny. 

(Rozh. ze dne 16. února 1928, R I 91/28.) 

Olužník navrhl, by byly z exekuce vyloučeny zabavené pendlové ho
diny a koupací vana. S ou cl p r v é s t o I i c e návrh zamítl, r e
k u r sní s o u cl mu vyhověl. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 
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O Ů vod y: 

Rekursní soud uznal koupací vanu za nev~h~utel~ě l~u~nou J'r~ ~Iuž~ 
níkovu rodinu, jež podle nepopřenéh,~ je!10,udam PO,zustava. ze ctyr, cJe~u 
(§ 251 čís. 1 ex. ř.). Olužno mu prlsvedcltJ" ~ebot obecna dn~sl11 mlra 
životní čínÍ i pro nejprostší domácnost domacl koupel n,epostr~datelnou 
potřebou. K námitce, že jest možno se koupatJ v necka?~ a ze s~ tak 
chudina také koupá, nelze přihlížeti, poněvad,ž .se ve ~tJ:nostl ~l11ne: 
tvrdí, že dlužník má necky způsobilé ke koupa~l, a dl~zl1lk ~o vyslovne 
opřel. Vyloučení pendlových hodin z exekuce )e;;t oduvodneno u~ta~o

~ením § 251 čis. I ex. ř. a skutečností, že dluzl11k a Jeho r.o~ll1a ]lnl:ch 
hodin nemají. Tak udal aspoň dlužník ve svém návrhou, a udan.l, to dlu~~o 
pokládati za správné, poněvadž žádný ze stěžovatelu v prohlasen!? -

h t ' I (§ 56 ex 'r) že h'odin J'est pro domácnost dluzl11kovu vr u o nepopre .. . . . ... b 
nutně třeba, uznávají i oba stěžovatelé, ale tvrd~ že pro ~I .do~tacl I o. Yh čejné laciné hodiny, třebas budíček. ?,okud d:~zmk nema ]lnych ~evn~c _ 
hodin a není prokázáno, že si je muze op.atrltJ, nelze mu jedllle v o 
lllácnosti skutečně užívané hodiny odebratI. 

čís. 7785. 

Před Is § 57 j. n. platí i pro žaloby podle,§. 35 ex~ ř. P~evyšovala~li 
hodnota Pexekučně vymáhaného nároku 300 Ke, Jest o za10be podle §t 35 
ex. ř. jednati v řízení řádném bez ohled~ na to, že e;eku~e bY!::~~:h~~ 
obmezena na penríz nepřevyšujici 300 Ke, soud prve stolice vs . . 
o pil.vodnJ žalobní prosbě. 

(Rozh. ze dne 16. února 1928, Rl 96/Q8.) 

, d P r v é s t o I i c e uznal k žalobě, že nárok 
Proces nI sou,· Od 

vymáhaný exekucí zanikla.že se ,exekouc!, nás~ed~e~al~~~ezr~~~;~hal s~ 
I a c i s o u d odvolam odmltl. u voy. , , 

~zonání, že nárok žalovaného ~~'oZ~Udk~k~~r~:~~~1 so~d~Ů~I~d~~~IC~o~~ 
dne 12. července 1926, vyma any, ex, ~ lb' dle § 35 ex ř Po
zrušení této exekuce; jde tu, te~y ::~~nes~u~~ ~e ud~~ 17 listopadu i915, 
~le. plenissimárniho ~~~~e?~~~~;;s~;s~ 242) při sporech, které se z~ha-
j~jl' :~~dn~~~/::eLčníhoj vym~hání p~hledávkY'h d~užno ~~~n~;~f~~~é 
mětu s~oru vy'~něřiti p,odle § 57 j',I~:, § ~~s~;~hl;~d~t~~:C V{ n., tudíž bez 
pohledavky, )~z lest člta~ za h~~~~ lna odchylné ocenění předmětu sporu 
ohledu na vysl utrat, a ez o , o b n určená hodnota před
v řečené žalobě ;.ies~iže pak ,takovymto ~pur~ v~ci nepatrné, jest použíti 
mětu sporu neprevysuj: pemz sta~ov;n~ f nutno míti na tuto okolnost 

~~~~giS: ~z~:~n~;~~::~~chpf~~;i~~n~!e~E~:t~~I~~dnor;;~Ýlc~2Ir~č 
středků. V tomto rnpade by, ~ ~e 'l~~avěřitele z 3. listopadu 1926, jímž 
s přísl., avšak k navrhu vyma 1ajlCl 
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uznáno bylo zaplaceni cele jistiny a částI úroků, byla usnesením ze dne' 
4. listopadu 1926 exekuce omezena na zbytek úroků ve výši 185 leč 90 h 
s útratami sporu a exekUCe. Šlo tudíž v době podání žaloby, dne 4. li
stopadu 1926, o nárok nepatrný a mělo býtí pro spor Již v řízení před 
prvým soudem použito předpisů pro věci nepatrné. Důsledkem toho od
volání žalovaného, jímž se neuplatňuje zmatečnost, jest podle § SOl c. 
ř. s. nepřípustné, a bylo proto odmítnuto v zasedání neveřejném podle 
§ 471 čís. 2 c. ř. s. 

N e j vy Š š i s o u d zrušil usneseni odvolacího soudu a uložil mu, 
by vyřídil odvoláni žalovaného po zákonu. 

Důvody: 

Rekursu nelze upříti oprávnění. Odvolací soud sice správně uvádí, 
že podle § 57 j. n. jest rozh0dnou pro ocenění předmětu sporu při roze
přích, jež mají za předmět právo zástavní, výše pohledávky zajištěné 
zástavou, a pokud snad zástava má cenu menší, její hodnota, a že po
dle ustálené judikatury tento předpis platí nejen pro žaloby zástavní, 

-nýbrž i pro žaloby domáhající se uznání, že zaniklo právo zástavní, tedy 
i exekuční právo zástavní. Předpis ten platí tudíž zejména i pro žaloby 
oposiční a poněvadž v tomto sporu. jde právě o oposiční žalobu, již se 
domáhá dlužník uznání, že zanikl nárok exekucí vymáhaný a tím i právo 
vésti exekucí na zabavené svršky, rozhoduje i zde výše vymáhaného ná
roku, proti němuž směřují námitky žalobou vznesené, o tom, zda nutno 
spor provésti podle zásad řízení pravidelného, či podle předpisu platí
cích podíe § 448 a násl. c. ř. s. pro řízení ve věcech nepatrných, bez 
ohledu na to, jak žalobce ocenil předmět sporu. Žalobce v žalobě tvrdil 
a žalovaný výslovně přiznal, že vykonatelná pohledávka nynějšího ža
lovaného z rozsudku okresního soudu ze dne 12. července 1926 činí 
1.623 Kč s přísl. a že k vydobytí této pohledávky byla vymáhajícímu 
věřiteli povolena exekuce. Podle žalobuí prosby domáhal se žalobce vý
roku, že nárok žalovaného z onoho rozsudku (1.623 Kč s přís!.) zanikl. 
Jelikož podle toho výše exekučnč vymáhaného nároku, proti němuž byly 
uplatňovány námitky podle § 35 ex. ř., převyšovala 300 Kč, právem soud 
procesní o žalobě zahájil řízení řádné podle předpisu civilního řádu 
soudního platných pro okresní soudy, bez ohledu na to, že žalobce ne- . 
přípustně v žalobě ocenil předmět sporu na 2.000 Kč. Na tom nic ne
mění, že vymáhající věřitel podáním ze dne 3. listopadu 1926 navrhl 
omezení exekuce o 1.707 Kč 60 h na úroky ve výši 185 Kč 90 h, jakož 
i na útraty sporu a útraty exekuční, a že usnesením exekučního soudu 
ze dne 4. listopadu 1926 (které ovšem bylo stranám vypraveno až po 
roce dne 9. listopadu 1927, t. j. po vynesení rozsudku v prvé stolici), 
byla exekuce omezena podle návrhu vymáhajícího věřitele. Tímto ome
zením exekuce, o němž ostatně v procesních spisech prvé stolice vilbec 
není zmínky, nenastaly podmínky, za nichž jest jednati, pokud se týče 
v jednaní pokračovati podle předpisů o řízení ve věcech nepatrných. 
Předpis § 453 druhý odstavec c. ř. s. zde nepřichází v úvahu, neboť 

~;.. ClS.' 1100;;tL. .1 101 - 249 

," _ ředmětu sporu se snižila na hranici 
předpokládá, že vys~ nebOd ~~';~ tranici následkem omezení žádo~ti ža-: 
v § 448 uvedenou ne o po ". d' oud prvé stolice rozhodlo puvodm 
lobni čehož zde nebylo, poneva z s, , . ni neomezené Z toho plyne, 

, . ť' alobcem nijak nezmenene a '" t' 
žalobm pros e, z . dl' .' alovaného odmítl jako nepnpus ne, 
že odvolací soud nepravem~. vo an~~u vydanému ve věci nepatrné. 
maje za to, že smeru]e pro I rozSU . 

čís. 7786. 

Sprostředkovatelská sm~ouva. I f prostředkovateli percentuální od
Zavázal-Ii se jednatel, z~ .vyh.a ~t s. který ho sprostředkovatel jak

měnu z kupní ceny, zako?pt-!i o Je tře~~ovatet nárok na odměnu pouze, 
koliv a kdykoliv upo~rnl, mla ~pruk°sy nikoliv v exekuční dražbě. 
uskutečnila-li se koupe z vo ne r , 

(Rozh. ze dne 16. února 1928, Rv I 1105/27.) 

I proti z'Jednateli o zaplacení sprostředko-
žaloba sprostředkovate e vše c h tří s t o II C, Ne]-

vací provise byla zamítn~ta s o u d Y 
v Y š š í m s o ude m z techto 

důvodů: 

t' dkovatelské zavázal se žalovaný, že 
podle písemné smlouvy spros,re kou í-Ii objekt na který ho 

vyplatí žalobci z kupní cen.y odmenu ? ~'I::ybY \lebylo sk~tkového zji
žalobce jakkoliv a kdyk~hv u~o~orn:. I bce výslovně na to upozorněn, 
štění, že žalovaný byl pn ~,ed~n~;u;t ZO volné ruky, plynulo by ji~ z po
že se VIla, o kterou Jde, ,na I:~~ . d . ' na mysli jen kOUpI z volne ruky, 
vahy věci, že strany, mely pn ~te nal1I platniti činnost sprostředkovatele 
neboť jen při takove kOUpI m~ze se.u přihlížeti k odměně, kterou 
a mŮže kupující při st~no~em tkť-pm ~eenlalobci má přislušeti odměna 
mu bude platiti sprostred ~va e 1. ," muselo by býti zvlášť ujed
i tehdy když žalovaný kOUpI VIlu v drazbe, l'vá Nezáleží na tom, že 
náno. Takové ujednání ,ze s?:lou~y stri~~I~,e~ť/ne~htěli sleviti ze svých 
žalobce nemůže za to, ze ventele maJ hl y dojíti ke koupi z volné ruky. 
pohledávek a že následkem ~oho ne7e~e ~a odměnu jest, že se smlouva 
Předpokladem ~~rok~ s~r~st:e?ko~pa rostředkovatele stala skutkem. To
. "kazcem zamyslena pnCllleI1Im pn . 
hoto předpokladu tu nem. 

čís. 7787. 

uznání služebnosti ceslty řešiti p!edurč~-
soudy monou ve spo~ O od . . Mou věnovanou lest11 kulture 

jicí otázku, zda pozem~k lest 1~:3 n~~/ 130 ř. zák.). K vůli ro~řešeni 
(cís. patent ze dne 5,. c~rvenlc~ T pftdOU vě1Iovanon lesní kul~~e, ~e
otázky, zda pozemek presta Y I . l' bylo-Ii již před podamm za
třeba doplňovati řizetii výslechem zna cu, 
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loby zahájeno v této příčině správní řízení. V takovém případě jest 
soudní řízení přerušiti až do právoplatného skončení správního řízeni. 
Nestalo-Ii se tak, trpí řízení vadou podle § 503 čís. 2 c. ř. s. 

(Rozh. ze dne 16. února 1928, Rv I 1442/27.) 

žaloba o od uznání služebnosti cesty byla obě man i ž š í m i 
s o u d y zamítnuta. 

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. 

D ů vod y: 

Otázka, zda pozemek parc. č. 464/,5 jest lesem pokud se týče půdou 
věnovanou lesní kultuře, jest ovšem otázka veřejného práva (§§ 2 a 3 
cis. pat. ze dne 3. prosince J 852, čís. 250 ř. zák.), ale z toho neplyne, 
že nemůže soudy býti řešena ani jako otázka předurčující, neboť před
určující otázky mohou si soudy podle § J 90 prvý odstavec c. ř. s. k vůli 
rozhodnutí soukromoprávního sporu samy rozřešiti í tehdy, jde-li 
o otázky veřejnoprávní, pokud ve zvláštních předpisech není stanoveno 
jinak. Dovolání napadá právem předurčující výrok odvolacího soudu, že 
p. č. 464/5 není ani lesem, ani půdou věnovanou lesní kultuře. Skutková 
zjištění, z nichž nižší soudy tak usoudily, opodstatňují jenom závěr, že 
se této parcely ve skutečnosti jako lesní půdy již neužívá, rozřešení 
právní otázky, zda přestala býti půdou věnovanou lesní kultuře, nemohlo 
se spolehlivě státi beze slyšení znalců lesnictvÍ. Doplňovati řízení vý
slechem znalců bylo by v souzeném případě zbytečným a neúčelným, 
neboť podle dopisu okresní politické správy ze dne 5. srpna 1926 bylo 
již před podáním žaloby zahájeno v této příčině správní řízení, jehož 
výsledek bude pro strany závazným. Bylo proto již pro uvarování se 
možného rozporu mezi výsledkem správního řízení a rozhodnutím sporu 
vhodným a účelným, by soudní řízení bylo až do právoplatného ukon
čení správního řízeni podle § 190 prvý odstavec c. ř. s. přerušeno, a 
mělo se to tedy státi. Ano se tak nestalo trpí řízení vadou v § 503 čís. 2 
c. ř. s. uvedenou a bylo rozhodnouti ve smyslu § 510 prvý odstavec třetí 
věta c. ř. s. 

čís. 7788. 

Lhůta § 575, třetí odstavec, c. ř. s. k návrhu na vyklizení bytu za
číná pro vypovídajícího dnem, kdy měla najatá místnost podle exekuč
ního titnlu býti vyklizena, ptedpoklá~ajíc, že exekuční titnI nabyl právní 
moci před tlrnto okamžikem, 1. j. že vypovídajícímu bylo doručeno pra
voplatné usneseni. Lhostejno, že se vypovídající dozvěděl dřive jiným 
způsobem o obsahu pravoplatného usneseni. 

(Rozh. ze dne 16. února 1928, Rv 12125/27.) 
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Žalovanému byla povolena v mimosporném řízení výpověď žalob
kyně z bytu. Tvrdíc, že výpověď pozbyla účinnosti, ježto žalovaný ne
žádal do čtrnácti dnů po té, kdy měla byt vykliditi, o povolení exekuce, 
žalovala žalobkyně o zjištění, ze nárok žalovaného z usnesení o povo
lení výpovědi zanikl. Pro c e s n i s o udp r v é s t o I i c e uznal po
dle žaloby, o d vol a c í s o u d žalobu zamítl. 

N e j v y Š š i s o II d nevyhověl dovolánÍ. 

Důvody: 

Neobstojí právní názor dovolatelky, že vypovídající (žalovaný) měl 
do čtrnácti dnů podati návrh na vyklizení, počítajíc ode dne, kdy podle 
usnesení výpověď povolujícího měla vypovězená byt vykliditi, tedy do 
do čtrnácti dnů po 14. lednu 1927 bez ohledu na ,to, o;da ~ kdy mu bylo 
doručeno usnesení rekursního soudu povole11l vypoved, stvrzuJIc!. 
čtrnáctidenní lhůta § 575 třetí odstavec c. ř. s. k návrhu na vyklizení 
bytu začíná běžeti pro vypovídajícího podle doslovu zákona dnem, kdy 
měla najatá místnost podle znení exekučního titulu (rozsudku, příkazu 
k vyklizení, usnesení výpověď povolujícího) býti vyklizena, ovšem přede 
pokládajíc, že exekuční titul nabyl právní moci pře.d tín:to. okamžIkem 
k vyklizení stanoveným. Předpokládá tedy běh Ihuty te, ze rozsu~~k 
neb usnesení nabyly právní moci, a jich pravoplat;!Ost, poku,d se tyce 
účinnost, jest opět podmíněna jich doručením obema stranam (§. 8~ 
zák. o soud. organ., §§ 416 a 425 c. ř. s.). Jakoby nebylo lze exekucn~ 
vykliditi vypovězenou z bytu v určeném termínu" kdyby jí ne.byl~ do:u
.čeno rozhodnutí soudu druhé stolice před ter1111l1em k vykhze11l urce~ 
ným, tak na druhé straně nemůže pro vypovídajícího započ!ti, běh ~hůtr 
podle § 575 třetí odstavec c. ř .s. k podání návrhu na ex;kuc11l vykhz~~l; 
dokud mu nebylo doručeno rozhodnutí soudu druhe stohce, tvonc, 
s usnesením prvosoudním nerozlučnou součást ex;kučnlho !itulu (rozh; 
čís. 1988 sb. n. s.). Poněvadž dle spisů o svolem k~J;"poved, u~ne.sem 
rekursního soudu ze dne 13. prosince J 926, potvrzuJ,cl povolen., vyp?~ 
vědi, nebylo vypovidajícímu dosud vLlbec d~ručeno, a~ ~e tak ,:,e~o sta,tl 
z moci úřední, nepočala mu dosud běžeti Ihuta k podal;' exekucmho ,:a~ 
vrhu podle § 575 třetí odstavec c. ř. s. a byl proto navrh na exekucm 
vyklizení bytu podaný vypovidajícím proti vypovězené teprve dne 
25. správně 16. dubna 1927 podán včas, bez o~led~ na to, z?a a k~~ 
on nahlédnutím ve spis zvěděl, že rekurs vypovezene byl zam,t~ut" Clil 
nic, jelikož pro účinnost roz12odnutí ,:~n,í směro~~tno~ soukro,;,a ,vedo= 
most o osudu rekursu" nybrl ta se ndl dnem uredmho dorucem roz 
hodnutí (§ 426 c. ř. s.). 

čís. 7789. 

Zrušenl politické exekuce z důvodu, že jest vedena na věci, jež js~ 
vyňaty z exekuce, a že nárok vymáh~jic~ho ,::ěřitele čá~tečně zamkl dluz
níkovým vyrovnáním, nelze se domahah poradem prava. 

(Rozh. ze dne J ti. února 1928, R II 42/28.) 



252 
- čís. í789 _ 

Žalobu o nepřipustnost politické exekuce s o II d P r v é s t o I i ce' 
k námitc,e místni nepří~lušn~stí odmítl. Rek u r sní s o u d nevyhověl 
rekursu ..,zalobco,vu, v zrneml vsak napadené usnesení z úřední moci v ten 
ro~un;, ze ,~dm!tl zalobu pro nepřípustnost pořadu práva. D Ů vod y: 
Mlstn.1 nepnslt:sn?sh soudu prvé stolice tu sice není, poněvadž čl. ll!. 
u~. zak. k ex. r. t~etl odstavec týká se výhradně žalob podle § 37 ex. ř. 
Pn"s to ~ebylo vsak rekursu vyhověti, poněvadž odmítnutí žaloby jest 
od~vodne~o z jiné p.říčiny. Výhrada třetího odstavce čl. III., kterou po
v~zov~ho jest za vy]1mku z prvního odstavce, že nároků na vyloučení 
p:e;Jmetu polr!l~kou exekucí dotknutých domáhati Se jest podle před
pISU clVlllllho radu soudního a řádu exekučního, dopouští jen ten závěr 
ze ve vše.c~ os~atních směrech jest dovolávání se soudů, pokud se týč~ 
~astupovall1 poradem práva vyloučeno. V souzeném případě domáhá se 
zal~bce ozrušení exekuce jednak z důvodu podle § 39 ČíS.·2 ex. ř., jednak 
z ?uvod.u §§ 35 a 36 čís. 1 ex. ř .. Avšak právní pořad k rozhodnutí otázky, 
ma-Ir byh e~ekuce podle § 39 ČIS. 2 ex. ř. zrušena, se nepřipouští, nebol' 
v tomto sn;er~ roz,hoduje exek~ční soudce oficiosní cestou po výslechu 
stran a ,vysetnv ,,-ec. Oko!nost!, o něž lze opříti žaloby podle §§ 35 a 
36 ex. r. nelze vsak z duvodu shora uvedených uplatúovati pořadem 
práva, jedná-li se o politickou exekuci. 

Ne j vy Š š í s o ud nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

o Stě.žovat;1 domáhá se žalobou zrušení politické exekuce ze dvou 
duvodu: 1. ze exekuce jest vedena na věci, jež podle platných předpisů 
(~ 251, ex. ř.) jsou ~~ňaty z v~dení exekuce (§ 39 čís. 2 ex. ř.), 2. že 
na;ok zalovaného stezovatelovym soudním vyrovnáním částečně zanikl 
~. z; zbytek d?sud n,ení splat,ný (§ 35 ex. ř.). Nehledí-Ii se v prvé pří
cme ~ tomu, z~ zr~so,vacI duvod podle § 39 čís. 2 ex. ř. lze uplatniti 
len navrhem, ,lllkohv :<alobou,. takze rozhodování o nepřípustnosti exe
kuce podle neho je vubec odnato právnímu pořadu, což je stálým roz
hod,ováním toho!o nejvyššíh.o soudu (srov. sb. n. s. čís. 4650 a 4833), 
takze, I kdyby s10 o soudl11 exekucI, musila by býti žaloba odmítnuta 
pro. nepřípustn.ost právního poř~du, dlužno v tomto případě dbáti toho, 
ze ld~ o pohtrckou ,exekucI a ~e platný exekuční řád upravuje toliko 
sou dm exe~ucI, ~dezt? pro poht~ckou e".ekuci platí zvláštní předpisy. 
To plyne zretelne take z druhe vety prvmho odstavce čl. lil. uvoz. zák. 
k ex. ř., podle níž otázka, zda a pokud ve správním řízení exekučním 
dlužník nebo jiná osoba může pořadem práva odporovati nároku nebo 
pohledávce, nebo V~,né~ti po~ade~ .práva odpor proti exekuci, jest po
suzov~h P?dle. zvlast~.lch predplSU o tom platných. Nelze spatřovati 
t~kovyto predpls v nanzem m1111sterstva financí a vnitra ze dne 2. pro
s:nce.1901: čís. 77.347, čís. 196 věstníku ministerstva financí (str. 8 
vestmku mlll1sterstva spravedlnosti z roku 1902), upozorňujícím na zá
vaznost předpisů §§ 250 až 252 ex. ř. též pro exekuční řízení admini
strativní, neboť se v nařízení tom praví, že politické úřady jsou po-
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vinny dbáti toho, by bylo přesně šetřeno těchto předpisů. Stěžovatelův 
poukaz ku rozhodnutí nejvyššího dvoru sou~.ního ;e Vídn~ ze dne. 28. 
ledna 1902, čís. 1736 Glaser Unger je nepnpadny, jehkoz stanOVIsko 
v tomto rozhodnutí hájené opuštěno bylo týmž nejvyšším soudem v jeho 
rozhodnutí ze dne 15. března 1905, Čí~. 2997 (čís. 778 sb. min. sprave
dlnosti), zapsaném do knihy nálezů pod čís. 181, podle něhož se ~,ůže 
povinný domáhati zrušení administrativní exekuce podle § 39 ČIS. 2 
ex. ř. z důvodů §§ 250 až 252 ex. ř. výhradně jen u správních úřadů. 
To je také stálým rozhodováním tohoto nejvyššího soudu (srv. sb. n. s. 
čís. 6587). Ve druhé příčině sejde na tom, že žaloba je po, této stránc~ 
žalobou podle § 35 ex. ř., nikoliv žalobou podle § 36 ex. r., jak se zda 
připouštěti rekursní soud, neboť stěžovatel jí uplatňuje,. že ~árok ža
lovaného potvrzeným vyrovnáním soudním částečně zamkl, ze z~ytek 
z téhož důvodu není dosud splatný, jakož i, že podle § 31 a 36 mlms!. 
nařízení ze dne 24. července 1910, čís. 134 ř. zák. částkou 1.870 Kč 
78 h politickou exekucí na něm vymáhaný poplatek správně prý činí 
pouze jeho polovici, totiž 935 Kč 29 h, což jest námitkou, která měla 
býti uplatňována včasně před pravoplatností příslušného příkazu pla
tebního už ve správním řízení. Stěžovatel uvádí, že mu poštovní správa 
nechce přiznati, že telefonní poplatek podléhá vyrovnání, že ve vy
rovnacím řízení nepožívá přednostního práva, a míní, že k řešení této 
otázky jsou povolány soudy a že k jejímu řešení správní úřady nejs?u 
povolány. To není podstatou této věci, v níž jest vymáháno žalobmm 
žádáním zrušení exekuce námitkami proti nároku, pro který byla po
volena, spočívajícími na skutečnostech řečený nárok z části z;ušUj~cích, 
z části zastavujících, které nastaly teprve po vzmku exekučmho :ltU}U, 
jenž je tomuto řízení základem. Pro takové žaloby je podle druhe vety 
druhého odstavce § 35 ex. ř. pořad práva vyloučen, takové námitky 
musí býti podány u úřadu, od něhož vyšel exekuční titul. 

čís. 7790. 

Pojišťovací smlouva. 
Zájem na pojištěni proti následkům zákonného ručení z ~rov~u 

podniku tryá a pojišťovací smlouva nezaniká tim, že byl podnik pr~
místěn jinam, jen když se nezměnily předmět a výkotlllost výroby a zu
stal přibližně týž počet dělniku, třebas zařízeni podniku bylo na novém 
místě částeéně změněno. 

(Rozh. ze dne 17. února 1928, Rv I 061/127.) 

Zalovaná firma měla u žalující pojišťovny pojištěný podnik vP. p;oti 
povinnému ručení. Proti žalobě o zaplacení pojišťovací premle namlt1a 
žalovaná že pojišťovací smlouva zanikla, ježto podnik ž.alované firmy 
byl přel~žen z P. do B., načež žalobkyně vznesla mezitim~í návrh na 
určení, že pojišťovací smlouva přemístěním do B. nezamkla. P r 0-

:;, 
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ce sní S O ud p r v é S tol i c e uznal právem, že pojišťovací smlouva 
zanikla přemístěním podniku do B. D ů vod y: Soud dospěl k pře
svědčení, že sice i v nové provozovně v B. z1stal předmět výroby týž 
pro tutéž žalovanou stranu, avšak že provoz ten dál se od dubna 1925 
za zcela jiné tovární konstrukce. na jiném podkladě, byv hnán jinou 
silou pohonnou ve zcela jiných změněných místnostech jinak vybave
ných a jinak rozložených za použití úzkých kolejí spojujících obě oddě
lení, že tu tedy v podstatě byl nový podnik. Uváží-li se obsah pojišťo
vacího návrhu a pojistky, nutno za to míti, že srovnalá vůle stran nesla 
se k tomu, by se pojištění proti povinnému ručení vztahovalo jen a 
pouze se zřetelem na podnik provozovaný v továrně v P. (čl. 278 obch. 
zák.). Vzhledem k tomu, že podnik tento již neexistuje, byv zrušen 
a s novým podnikem v B., jak shora zjíštěno, jinak zařízeným není to
tožný, nutno podle § 63 pojišťovacího zákona ze dne 23. prosince 1917, 
čís. 501 ř. zák. za to míti, že původní pojišťovací smlouva zanikla, neboť 
zaníkl zájem žalované na tomto pojištění: Proto slušelo mezitímní návrh 
určovací podle § 236 c. ř. s. vyřídití tak, že pojišťovací smlouva již ne
trvá, že zanikla. Pří tom jest nerozhodno, za jakých podmínek strana ža
lovaná uzavřela novou pojišťovací smlouvu s pojišťovnou "S.«; ježto 
účinek záníku staré smlouvy stal se k návrhu žalované po samém zá
konu (§ 63 cit. zák.)" O tom, zda žalovaná jest povinna platiti premii za 
rok 1925 (od 1. května 1925 do 1. května 1926), dlužno ponechati roz
hodnutí dalšímu, jehož podklad není dosud úplný, zralý k rozhodnutí 
se zřetelem k tomu, že není zjištěno, na čí straně jest větší zavinění 
ohledně neoznámení změn v provozovně. O d vol a c í s o u d změnil 
napadený ro·zsudek a určil, že pojišťovací smlouva nezanikla přemístě
ním továrny do B., nýbrž trvá dále. D ů vod y: Podle návrhu a poji
šťovací smlouvy uzavřeno bylo mezi stranami pojištění proti povinnému 
ručenÍ. Podle obsahu pojistky (§ 1 všeob. pojíšťovacích podmínek) po
jišťovací společnost poskytuje pojištění proti následkům zákonného po
vinného ručení, to jest béře na sebe povinnost k náhradě až do výše v po
jistce označené za odškodnění, jež by musil platiti pojištěný podle svého 
zodpovědného postavení, jak v návrhu jest označeno, na základě zákon
ných ustanovení v Rakousku platných v případě zaviněného poranění, 
zabití nebo jiného poškození na zdraví osob. Jedná se tudíž podle to
hoto ustanovení o pojištění odpovědnostní a jest otázkou, zda za tohoto 
stavu věci jest určovací návrh stranou žalující při ústním jednání uči
něný, odůvodněn či nikoliv. Nesporným jest, že byl podnik přemístěn 
a jest jen rozhodnouti otázku, zda jest zájem pojištěncův závislým na 
tom, když se změní místo podniku, když jest jiný rozsah podmku, nebo 
způsob provozování, a tu dlužno zodpověděti otázku tu v tom smyslu, že 
není odvislým onen zájem od toho, co řečeno, nýbrž poznačiti dlužno zá
jem ten za trvající, dokud nebezpečenství, jež při provozování podniku 
pojištěncova mohou nastati a kteráž v zápětí mohou míti zodpo;,ědnost 
pojištěného proti osobám třetím, kteréž mohou vznésti nároky na ná
hradu škody, vzniklou z nějakého nebezpečenství. V pojištění pojato 
jest podle přílohy povinné ručení, pojištěné z její vlastnosti jako maji-
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telky domu a pozemků. Podle návrhu zodpověděla ž~lovaná ~trana, dru
hou otázku »jaký předmět se provozuje« slovy »tovarna na cok~la~u ~ a 
cukrovinky«. Ze zodpovědění této otázky v tomto smy~lu vyplyva, ze 
nutno za to míti, že pojištění trvá po dobu, po kterou zalovana. stran~ 
trvá ve své vlastnosti jako majitelka firmy. V úv~hu nu~lO .VZIl! tak,; 
ustanovení § 15 zákona ze dne 23. prosince 1~17; ČIS. 501 r. za~., kte~yz 
pojednává o tom, změní-li pojistník byt, čehoz dusledkem jest, ze z pre~ 
místění, jež se stalo v souzeném případě, nelze ~dvo~oval! vIrv .r:a po~ 
jistníkův zájem. Dovolávání se ustanovení § 63 CIt. za~ona, kteryz pl~tl 
ode dne 1. ledna 1918, neni odůvodněným, neboť nem v ~ouzenem pn
padě předpokladů, by se ho použilo. Není pochybn~str, ~e pro posou
zení pojišťovací smlouvy může býti jedině směrod,atny,~ navrh a na j~ho 
základě vyhotovená pojistka. A tu v navrhu; tykaJl,CI~ ~e .. so~zeneho 
sporu, prohlásila žalovaná strana, že ,souh~lasl se Znarn!~l Jl. vseobec: 
nými podmínkami pojišťovacími. Ponevadz pak v POJ~s!o~ac} sml~o~v~ 
jest výslovně uvedeno, že v pojištění jest pojato pov:n?e r~c~m POJ~st~ene 
strany z její vlastnosti jako majitelky, nelze dospetl k Jlnemu zave;u, 
ano není tvrzeno, tím méně prokázáno, že žalovaná strana pozb~la, tet? 
vlastnosti, než k tomu, že zůstává týž podnik pojišt~n o na d~le, Y': ,e~z 
na věci nic nemění částečná změna provozních pomeru a premlstem za-
vodu. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Právní posouzení odvolacího soud~ jest správ!'é. rd; o poj!šiění po
vinneho ručení, které žalovaná firma Ujednala se ~:rlUJlCI spc:lecno.stt po
dle pojistky ze dne 12. května 1922, pokud se tyce dodatku k teto po
jistce ze dne 12. května 1922, 21. června a 21. prosmce 1923 ~ 12. ledna 
1924. Na základě pojistky jest pojištěna »firma L. P. a ,syn nast: spol,eč
nost s r. o. v P.« ve své vlastnosti jako majitelka tovarny na cOkola,du 
a cukrovinky proti následkům zákonn~ho po~inného, ručení podle vse-: 
obecných a zvláštních podmínek k pOJlstce pnpojen~~h na dobu desey 
let od 1. května 1922 do 1. května 1932. Dodatky pn!. (vylou.čem ruc
ního vozíku z pojištění, rozšíření pojištění na dva koně - z mch jede~ 
kousavý - hlídacího psa a na poškození majetku třetích osob) odkazuJl 
vesměs k pojistce hlavní. Jest zjištěnO, že se žalovana hr~a dne 9. pro
since 1924 usnesla, že přesídlí se svým závodem do novych ~rovozo,,-en 
v B., což také počátkem dubna 1925 prov~,dla. Jd,e o .t?" Jaky, vIrv melo 
přemístění P-ského podni~u~ d? B. na dal~l trvanl POJlS~OV!CI sml?Uvy~ 
Odvolací soud převzal zjl stem soudu prve stoh ce, ~ n~jme,:e se vyko.n 
nost (kapacita) podniku a p~edl!,ět ~ý:oby ~ nezn:en}l~ a ze v B-sk,em 
podniku jest zaměstnán pomerne stejny poce~ delmku j~ko v P-skem. 
Nejde tedy o nový podnik, jak mylně za, t? ma so~~ prve, s!oIrce.a ~o
volatel, nýbrž o týž podnik, provozovany j~'" na pnem mIste za Jlstl~h 
změn, týkajících se tovární konstrukce, '.'llstnostt a, i'0honu, ~P?dmme
ných změnou místa, nikoli podniku. Podmk se nezmellll I kdyz jeho za-
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řízení byl? na ]lnem místě částečně změněno, jak se uvádí v dovolání. 
Rozhodull len skutečnost! shora uvedené, t. j. předmět, kapacita v'_ 
rob?: ~, pokud by ,šlo o poč:t dělníkú, přibližně, podstatně stejný počlt 
tU,d;z! po ~ét? str~~c,e ?ezmen,ěný po?klad pojištění a tím i zájem na po~ 
lIstem. Kazde pO]lstem ryze skodove, tedy i pojištění proti povinnému 
ručení .p!~dpo~ládá »zájem ?,a pojištění~. ~ejdůležitější význam zájmu 
pro pOj1stovacl smlouvu spoclva v tom, ze leho skutečná existence tvoří 
nezbytný předpoklad pro vznik a další trvání pojišťovacího poměru 
Jest to lo,gický dúsledek nazirání" že. ochrana zájmů tvoří účel pOjištěllí: 
Jako Je predpo,k!aden; rukolemstvl ex}stenc.e hlavní pohledávky, tak před
pokladem pOj1stovacl smlouvy Jest zaJem, lenž má býti chráněn. Schází-Ii 
hospodářský účel, jehož má býti smlouvou dosaženo, jest jí odňat dů
vod eXIstence., ~edostatkem záj~u musí tudíž zaniknouti pojišťovací 
sn:l?~va ,uzavrena k le:-1O ,ochrane. Tato zásada vyjádřena byla § 63 
P?JISt. .zak~na, podle nehoz nedostatek zájmu na pojištění při jeho po
čatku, pkoz I odpadnutí zálmu na pojištění za jeho trvání má za násle
dek zrušeni s?,luvního poměru. Při přemístění podniku na jiné místo za, 
shora uvedenych okolností trvá zájem na pojištění dále, neboť nezaniká 
nebezpečí hrozící z provozu téhož podniku a pokud toto nebezpečí aťsi 
ve zvýšené, nebo ve zmenšené míře trvá, trvá i zájem na pojištění a 
smlouva ,nezan'iká. Nejde tu o pojištění rázu čistě abstraktního neboť 
podnik provozuje se dále pod touž firmou a za podstatně stejný~h pod
m~n~l{, ,To ostatně dala žalovaná firma sama nepokrytě najevo, davši se 
Jeste pred odesláním dopisu C pojistiti u jiné pojišťovny, a uvedli mimo 
to j,eji representanti, že s pojišťovnou "S.« bylo umluveno, že pojišťo
vac! smlouv~ s ní uzavřená nabude platnosti v tom případě, když smlQuva 
Se zalobkym nebude uznána za platnou a trvající. Spor firmy M. s elek
trá!?.ou města K., M n~jž se. dovolatelka odvolává, a jenž byl již u Nej
vysslho soudu proJednan (ČIS. sb. 7413), má jiný skutkový základ ne
boť,," n~m š:o o zruš.ení ele,~trár:,y, zařízené pro 500 koňských sil a 
o znzem noveho pod11lku, zanzeneho pro 9.000 HP, vypraveného stroji 
o 5.000 HP. 

čís. 7791. 

Pro ,výklad policejl1llho nařízeni, že mají chodníky býti posypány 
nepřichází v úvahu, že v době úrazu nebyla posypána místa, jež posypati 
bylo povinnosti obecníoh orgánů. 

Nárok na náhradu za zohyzdění nepředpokládá, že bylo poškozeni 
zptlsobeno úmyslně nebo ze svévole. 

Výraz »Misshandlung« v § 1326 obč. zák. má týž význam jako 8[OVO 

»Verletzung«. Jest zohyzděním děvčete, zůstane-Ii noha trvale zkrácená 
třebas se tomu poškozená přizpůsobí. ' 

, \ 

(Rozh. ze dne 17. února 1928, Rv I 995/27.) 
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žalobkyně upadla na neposypaném chodníku před domem žalovaného 
ve Františkových Lázních a poranila se. Žalobě o náhradu škody bylo 
oběma niž š i m i soudy vyhověno, odvolacím soudem z těchto 
cl ft vod ů: Neprávem napadá odvolatel se stanoviska nesprávného 
právního posouzení výklad, jejž prvý soud dává ustanovení § 19 míst
ního policejního řádu pro lázeňské město Františkovy Lázně. Jestliže se 
tam ukládá majitelům nemovitostí za povinnost, by v zimě posypávali 

, chodníky a cesty pro chodce určené podle jejich nemovitostí vedoucí za 
náledí pískem, pilinami, nebo popelem, aniž se při tom určuje, kdy se 
z rána má posypání cest státi, utvoří-Ii se náledí teprve za noci, je za
jisté přisvědčiti názoru prvého soudu, že se posypání v takovém případě 
má státi tak časně z rána, by v době, kdy ráno začíná ve městě život a 
frekvence, byly cesty již posypány, a že za tuto dobu je pokládati 7. 
hodinu ranní, kdy počíná nákup potravin, cesta do školy a do práce. Že 
městská obec Františkovy Lázně sama podniká sypání cest, o něž jest 
jí pečovati, teprve v době od Yi8. hodiny do 9. hod. ráno, nepřichází 
v úvahu a je nerozhodno pro posouzeni zavinění žalovaného, neboť toho 
oe týkající nedbalost zodpovědných orgánů obce nemŮže býti výsadou 
pro podobnou nedbalost občanů a nemŮže tudíž nic změniti na jejich 
zodpovědnosti za následky jejich nedbalosti. Správně právně po sou div 
věc dospěl prvý soud k právnímu závěru vzhledem k zjištěné okuteč
nosti, že žalovaný dne 16. ledna 1925 do 128. hod. ráno neměl ještě 
chodník před svým domem podle policejního předpisu posypaný pís
kem, pilinami, nebb popelem, přes to, že bylo náledí, a vzhledem k ne
spornému přičinnému vztahu této skutečnosti s tělesným poškozením 
žalobkyně, že žalovaného stíhá zavinění na tělesném poškození žalob
kyně ve smyslu §§ 1294, 1295 obč. zák. a že má zaplatiti žalobkyni po
dle § 1325 obč. zák. na její žádost zjištěným okolnostem přiměřené bo
lestné. Odvolací soud pokládá také výši bolestného, prvým soudem urče
nou na 8.000 Kč za zcela přiměřenou. Jedná se o zlomeninu nohy, tedy 
o vážné tělesné zranění, ošetřován.í v nemocnici trvalo skoro dva mě
síce, zranění mělo za následek trvalé bolesti, které v prvních dvou mě
sících byly zvýšeného stupně. S ohledem na tyto závažné okolnosti a 
vzhledem na to, že poškozené v době zranění bylo teprve 16 let a že 
zraněním utrpěla sice nepozorovatelné, ale. trvalé zkrácení poraněné 
nohy, jeví se býti bolestné přiřčené prvým soudem zcela přiměřeným a 
nebylo tudíž odvolání v tomto směru vyhověno. Co se pak týče částky, 
přiznané prvým soudem za zohyzdění, jest uvésti toto: Prvý soud vyšel 
z názoru, že § 1326 obč. zák. stanoví náhradu na zohyzdění také pro 
případy, při nichž zranění pošlo z hrubé nedbalosti, a spatřuje ji v tom, 
že žalovaný opomenul povinnost, uloženou místním policejním řádem 
Františkových Lázní k zamezení úrazú, jež mu musí býti přičítána jako 
hrubá nedbalost, takže musí také ručiti za zohyzdění. Odvolatel nena
padá sice toto zjištění a tento právní názor prvního soudu,poukazuje 
však na to, že nelze mluviti o zohyzdění a, pakli ano, že je prý tak bez
významné, že přiznání 5.000 Kč, tedy třetiny v žalobě žádaných 15.000 
Kč není z důvodu nepřiměřenosti po právu. Soud odvolací připojuje se 
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plně k soudu prvému. Neboť podle § 1297 obč. zák. platí domněnka že' 
každý, kdo má užívání rozumu, jest schopen takového stupně píle a 'po
zornosti, jehož může býtí použito při obyčejných schopnostech. PředpIS 
§ 19 policejního řádu Františkových Lázní byl. vydán, aby bylo zabrá
něno tělesným poškozením. Rozumně posuzován vyžaduje tento předpis 
by, s; P?sypává~í pí,skem, popelem, neb_o pilin_a~i dálo v době, kd~ 
prave ma posypava111 smysl, tedy v dobe pouhcnl dopravy. Tím spíše 
nutno to žádati v době, kdy, jak jest známo, jest na ulicích a na cestách 
nejčilejší ruch, totiž v době, kdy děti jdou do školy (žalobkyni se při
hodil úraz právě na cestě do školy), hospodyně nosí potraviny, úřed-
nicl, zaměstnanci a dělníci se odebírají do úřadoven, obchodních míst
ností a dílen, Touto dobou jest právě čas mezi 7. a 8, hod, ranní, ne
hledí-li se k jiné denní době, která v tomto případě nepřichází v úvahu, 
Při tom jest přihlížeti k tomu, že 16, leden 1925, kdy se úraz stal, byl 
pátek, tedy pracovní den, Dále jest uvážiti, že tento den spadá dopro
střed zimy. Také při obyčejných schopnostech (§ 1297 obč, zák.) ví 
každý, že v zimě nastávají rychlé změny povětrnosti, že se během ně
kolika hodin může vystřídati dešť, sněhová vánice a mráz, Opomenul-Ii 
žalovaný posypati chodník za těchto okolností, dopustil se hrubé ne
dbalosti a nemůže se omlouvati tím, že i jiní jednali nedbale, § 1326· 
obč, zák, ustanovuje, že, byla-Ii poškozená osoba zlým nakládáním zo
hyzděna, musí se, zvláště je-Ii ženského pohlaví, potud k této okolnosti 
přihlížeti, pokud muže to býti na překážku jejímu lepšímu zaopatření. 
Tento paragraf mluví sice o zlém nakládání, z toho však nelze usuzovati, 
že tělesné poškození musilo nastati činným zaviněným zásahem do tě
lesné neporušenosti poškozeného. Výraz: zlé nakládání nutno vzhledem 
k zařazení tohoto zákonného předpisu postaviti na roveň výrazu v nad
pisu k §§ 1325 a násl. obč. zák., totiž výrazu: poškození na těle. Nevy
žaduje se, by tělesné poškození (zlé nakládání) nastalo ze zlého úmyslu, 
stačí, že poškození nastalo z hrubé nedbalosti. Podle lékařského po
sudku zustává zkrácení levé nohy, časem však dojde k přizpusobení se 
stavu, takže nebude zranění působiti obtíží. Chůze žalobkyně je nyní ta
ková, že je laikovi nápadna jen při bedlivé pozornosti. Z toho vyplývá, 
že žalobkyně nyní kulhá i když jen nenápadně, když časem stav ten se 
vyrovná. V každém případě jest tu zohyzdění, zvláště když se jedná 
o mladou ženskou osobu, následkein čehož jeví se býti oprávněným, by 
jí bylo zásadně přiznáno odškodnění z duvodu zohyzdění. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Duvody: 

žalovaný napadá rozsudek odvolacího soudu z dovolacího důvodu 
nesprávného právního posouzení věci (§ 503 čís. 4 c. ř. s.). Předně vy-
týká, že odvolací soud neprávem shledal jeho zavinění v tom, žev době 
nehody neměl před svým majetkem chodník posypaný pískem. Jde prý 
O nesprávný výklad § 1297 obč. zák. a § 19 policejního řádu pro lá
zeňské město Františkovy Lá2ně. Vývhdům dovolání je přisvědčiti po
tud, že nelze požadovati, by chodníky byly neustále posypávány, ze-
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jména nočni ctobo~) a že lze právem počí~~ti s ym: žv~ ~aké cho~ci bu
dou dbáti potřeb ne opatrnostI. Ale nelze jim pnsvedcltl v tom, ze, ne
byla-li v čase nehody posypána ani místa, jež posypávati náleží obci, 
nutno spatřovati v· tom autentický výklad policejního nařízení, vždyť 
autentický výklad nařízení mohl by se státi jen orgánem, který jest po
volán nařízení takové vydati, tedy obecním zastupitelstvem, nikoliv však 
obecními orgány, které byly- povinny, posypávání na obecních cestách 
prováděti a tuto svou povinnost snad řádně nekonaly. § 19 místního 
policejního řádu ustanovuje obecně, že majitelé realit jsou povinni v zi
mě chodníky za náledí posypávati, čemuž nelze jinak rozuměti, než že 
se tato povinnost řídí potřebou. Odvolací soud v napadeném roz~ud_ku 
správně vyložil, že okolnosti kritické doby vyžadovaly, by chodm~ za
lovaného byl posypán, a, zanedbal-Ii to žalovaný, shledal v tom pravem 
hrubou nedbalost. Ta žalovaného zavazuje k náhradě škody. . 

Dovolatel vytýká dále, že odvolací soud neprávem př~znal žalo~kynl 
odškodnění za domnělé zohyzdění, protože u ní nastalo nasledkem urazu 
sotva znatelné zkrácení nohy, Než vývodům dovolání, že se pod rčením 
»zlé nakládáni« v § 1326 obč. zák. míní jenom bezprostřední útok škůd
cův na poškozeného nelze při svědčiti. Dovolání dává tomuto výrazu 
zřejmě takový smysl, jaký má v §§ 122 bl, 143, 157, 306, 413 az 42~ 
tr. zák. Pro takový výklad však zákon neposkytuje opory, neboť prav~ 
(§ 1326) »dic Misshandlung«, čímž zřejmě ~o~kazu]e ~ ustanovem 
§ 1325 obč. zák., kde praví: »verl:tz!«, a doplnu]~ Je. !,~zor (Randa, 
Schadenersatz, 3. vyd., str. 213), ze zavazek k nahrade skody za zo
hyzdění (§ 1326) jest odůvodněn tehdy, bylo-Ii poškoz.ení způsobeno 
úmyslně nebo ze svévole, jest opuštěn a nauka (Ehrenzwelg, Pnvatrecht, 
2. sv., str. 577 a Mayr, Bllrgerliches Recht, 2, sv., str. 310) 1 praxe (OL 
U. liová řada, rozhodnutí čís. 5582)' přikládá slovům »Mlsshandlung<; 
a »Verletzung« v uvedených místech zák?na týž význa:n., Dov~lan~ 
tvrdí, že poškození žalobkyně nemělo, za na~l:dek z~hyzdenl, nebo} pr~ 
sotva znatelné poškození nohy, k,tere se ]:ste ,zlep,s!, nelz,e pov~zo~alt 
podle obyčejné mluvy za zohyzdel11. Za ne pry muze .bY~1 povazo~an~ 
vada, která je každému nápadna, ne tak~vá, kt,;,ro~ Z)1S~1 ]en.om ,Ieka: 
měřením. Než odvolací soud zjistil, že poskozene zus,tava zkra::el11.leve 
nohy že však časem dojde k přizpůsobení a poškozel11 nebude clmÍ1 ob
tíží. lejí noha zůstane tedy trvale zkrácená, třebaž: se,poškoz,ená !omu 
?řizpůsobí, což stačí k zohyzděni poclle § .1326 obc. zak. Nem, polreba, 
aby tato vada byla tak nápadná, jak to vyzadu]e. § 15_6 a) tr. zak~ Po?!e 
zákona přísluší poškozenému náhrada za zohyzdent ]IZ tehdy, kdyz muze 
býti na překážku jeho lepšímu zaopatření. V rozs~dku pr_vnt,no soud~ 
jest zjištěno - a odvolací soud se od t?ho~e09;:hyhl -:- ze zalob,kJn~ 
bude způsobilou k ženským praclln, vyjlmajlc tezke .prace ho~podar~~e 
(práce při polním hospodářství). Trvalá vada I:ohy_ ]'.tedy prece muze 
vaditi v budoucím zaopatření. Proto nelze pnsvedclÍl dovolatelt, an! 
v tom, že právní posouzení věci o~~olac~~:. sou?;m Jest

v 
n~spr~vne 

v otázce, zcla zmíněná tělesná vada muze ztmÍl lepsl zaopatrelll posko-

zellé. 
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Pojišťovací smlouva. 
Ustanovovaly-li pojišťovací podmínky že není-Ii ' ._ 

zaplac~, může pojišťovatel ustoupiti oJ smÍouvy a ~:;I~~e ~cas 
na premll u soudu do tří měsíců ode dne s latnost. , - t nar~k 
ustOU,PíI?d smlouvy, dlužno třfměsíčttí lhůtu ~očítati t~~se za to, z~ 
premte, třebas bylo povoleno poshovění v placení (respiro)~ splatnosti 

(Rozh. ze dne 17, února 1928, Rv I 1317/27.) 

žalující pojišťovna uzavřela se žalovan' dl' , 
18. srpna 1926 pojišťovací smlouvu r 'ym po e leho na~rhu ze dne 
cyklu a proti následkům tělesn' ch ' p ,Dh

ž 
poskozem a odCizení moto

cích premií, splatných v celor~čníC~a~huQtá:~Ob~ ~ zaplacení pojišťova
srpna 1926 do 18. srpna 1927 'tl P e, em, za dobu od 20. 
I . - - zaml pro c e s n I s o udp r ' t 
s~I~~nt~~t~d:e ;na~o;~y;ě neuplatnila tento nárok do tří měsíců

v 

~d: d~; 
kách a ž;lovaným mIČk?sn~;il;~lc~dlecf~dmÍ1rk ~bsažených v pojist
dle žaloby. D ů vod . N' " v o a C I s o u d uznal po
sice správné, že v obo~ POji:ttOlc~ ~~:~h~ ~oudu nelze přisvědčiti. Jest 
n?sti ročního pojistného, avšak prvý sO~d Jpe;:hi,q·, s:pe~ !~ko d~n_ splat
neho pojaté do obou návrhů všeobecné "_, 1Z~, ze "zadosh zalova
příčině ustanovení čl. 6. resp 10 -, f~J1~tova_cl podn;m_ky doznaly ve 
určitě v obou pojistkách v ten' roz~ ca~ e ne zmeny vypdrené přesně a 
p'ravení splatného pojistného každo~č~~ I~eůrosl~t~e žalovanému k za
J1stce čís. 3227 lhůta 4nedělní tedy do 17 a,_~ e ne. splatnosh, v po
lhůta 6nedělní t . do 1 -,,', . . zan, v pOjistce čís. 109.677 
měsíční lhůta ~t~n~vená p;dl~a~š:~~~~n§;~npání~ť pro~l~užena byla tří
uplatnění nároku na zaplacení remií v ' OJIS _?vac!c podmínek pro 
a v druhém připadě do 1. lednaP (§ 902 ~~em,:npade ~o 17. prosince 
vovací dodatečná lhůta neu I nula o. za .)! nebot pokud posho
důsledkem toho započíti bě/ř:čené' tř~~blslí~nf~~Tr splatnou a, nemohl 
teprve ode dne splatnosti premie (e'! -I 6 y, ~!erou počltah Jest 
právě, udvedeno, plyne, že žalující ~t~:n~ p~e~f~š:ož~;~'b~)~ Zz~op~~~ c~ 
premn ne 14. proslllce 1926 vznesla" _ ,,_ em 
dne splatnosti, a nelze proto miti za to, ž~1 p~~~!' P~ji~~~'~:~čn~ Ih~tě ,odke 
ustoupila od smlouvy. IC po mine 

N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu. 

Důvody: 

. I?ovolání, opirající se o dovoiací důvod podle čís 4 § 503 _ 
Je d~~odné, u~latněný, dovolací důvod jest opodstatně~. článek 6 c. ~k~;; 
se ty.c~ 10. vseobe<;nych podmínek pojišťovacích v odstavcích l a 4 
roz Is.uJe mezI prvm premlÍ a mezi následnými premiemi. Není-Ii' rvni 
premle (odst. 3) zaplacena včas, může pojišt'ovatel, pokud ne nt pla-
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ceno, ustoupiti od smlouvy, Nepřivede-li se nárok na premii první 
premii, - do tří měsiců ode dne splatnosti u soudu k platnosti, má se 
za to, že se ustoupilo od smlouvy. Nejsou"li následné premie (odst. 4) 
zaplaceny v den splatnosti, musí býti pojistník na své útraty písemně 
vybídnut, by platil, a uvědoměn zároveň o právních následcích dalšího 
prodlení v placení, při čemž musí býti určena dodatečná lhůta jednoho 
měsíce. Prodlévá-li pojistník při uplynutí dodatečné lhůty s placením 
premie, může pojišťovatel, pokud nebylo zaplaceno, zrušiti smlouvu 
bez výpovědní lhůty. Za výpověď se pokládá, neuplatní-Ii se u soudu 
nárok na premii do tří měsÍCŮ po uplynutí dodatečné lhůty. V tomto pří
padě jde o první premie, splatné, jak je nesporno, dne 20. srpna 1926, 
platí tedy o nich ustanocení článku 6., pokud se týče 10. odstavec 3 
všeobecných podminek pojišťovacích tak, jak je tu uvedeno. Je pak 
právní otázkou této rozepře, zda na tomto stavu nemění nic okolnost, 
že strany závazně ujednaly, že částečnou změnou článku 6, pokud se 
týče 10 všeobecných podmínek pojišťovacích poskytuje se k zapravení 
splatného pojistného každoročni čtyřnedělní, pokud se týče šestinedělní 
Ihů ta ode dne splatnosti. I když v těchto doložkách nebylo zcela jasně 
vysloveno, že poshovění v placení (respiro) týká se též prvé splátky, 
nebylo poskytnutým poshověním nic změněno na dnu splatnosti, 20, 
srpnu 1926, od něhož jest počítati tříměsiční lhůtu při řešení otázky, 
zda u žalobkyně nastal případ ustoupení od smlouvy ve smyslu čl. 6 
čís. 3 po případě čl. 10 čís. 3 všeobecných podmienk. Ježto žalobkyně 
do tří měsiců ode dne 20. srpna 1926 na soudě nárok neuplatnila, na
stalo dnem 20. listopadu 1926 zrušeni smlouvy předpokládaným ustou
penim žalobkyně od smlouvy, žaloba teprve dne 14. prosince 1926 po
daná byla prvým soudem právem zamitnuta a z toho důvodu bylo změ
nou napadeného rozsudku obnoviti rozsudek soudu prvé stolice. 

čís. 7793. 

Je-li otázka přípustnosti pořadu práva vyřešena nižšími soudy způ
sobem závazným pro nejvyšší soud, dlužno zkoumati věcnou oprávně
t1OS!I: nároku podle zásad soukroméhO práva. 

Povolením peněžitých výpomocí provisiouistům k jejich zaopatřo
vadm požitkům z bratrské pokladny nevzešel ani státu smluvni závazek . 
ani provisionistům smluvní nárok na příplatky. Tím, že stát snížil vý
pomoci ° částky, ° které byly bratrské provise zvýšeny, neporušil práva 
provisioni~ů. 

(Rozh. ze dne 17. února 1928, Rv 11383/,27.) 

československý stát vyplácel přibramským provisionistům drahotní 
přidavky a mimořádné drahotní výpomoci od května 1919 v určité výši 
až do 1. března 1925, kdy byly tyto výpomoci a drahotní přídavky sni-
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ženy n.a" základě výnosu ministerstva veře· nvch ' 
1925, Jezto revírní bratrská pokladna č Jl odPracl, ze dne 25. února 
feÍI provisionistům nově zvýš,ené stafo~ ~ ad' n;: 1. brezna 1925 vyplá_ 
Jde, domáhali se provisionisté na ' k n\ uc o~y. Žalobou, o niž tu 
hrady škody, ježto jim byly draho~~~ ~~í ov.ens:em eráru jednak ná
dnem 1. března 1925 sníženy 'ed k r ,speve a nouzová výpomoc 
. t . ,J na urcení že ' k I les pOvInen uznati nárok žalobců ,.: ces os ovenský erár 
mImořádnou drahotní výpomoc. Ná~it~ueslčnI,drahotnf přídavek a na 
s o udp r V é s i o I i c e zamítl n" n,:pnpustnoslr pořadu práva 
co d? žalobní žádosti o náhradu' šk~~Itce ,v~cne nepříslušnosti vyhověl 
Ve ve Cl samé pak uznal po právu žallb~' za, obu ~ t~mto bodě odmítl, 
L~st pOvlllen uznati nárok žalobců na měsí~n~a~ok, ze. z":,l.ovaný čsl. erár 
radnou drahotní výpomoc. O d v I . I rahotnr pndavek a mimo_ 
r,okud směřovalo proti zamítnutí n~m~t~ I s o,~ d nevyhověl odvolání, 
Jinak od:,olání vyhověl a změnil na Y nepnpustnoSÍI pořadu práva,. 
uznal duvodem po právu nárok tad,eny roz~ugek v ten rozum, že ne
uznán povinným uznati žalobců'v y, zalovany ~e,~k?slovenský stát byl 
a ~a mimořádnou nouzovou výpo narok;~ meSlcnI drahotní přídavek 
oduvodnil výrok, že žalobní nárok mor u~ o d y: Soud prvé stolice 
~!ers:vo veřejných prací ve výnose~~s .pOFI~VU, po~z,:,tím, že si mini
radne drahotní výpomoci bl! JlmlZ o rahotnI pndavky a mimo
znány, nevyhradilo odvolán~ Ytě~~~~lS;~~tU~'0 příbramských dolů při
Jednostranně změniti ustanovení souk rl ~v u t není tedy oprávněno 
toho pokládal prvý soud vy 'nosy m' ltOmetvSm ouvy námezdní. Podle 
v, ~ InIS ers a ve v • , h 
cast soukromé námezdni smlouvy me . , lb' reJnye praci za sou-
Avšak odvolací ,soud s tímto rá ,Zl z~ o Cl a žalovaným státem. 

, námezdní smlouvy, již má na a~en ~nrm nazorem n:,souhlasí. Součástí 
povahy věci býti jen ustanove~Ií 'in;ižro~~~dek na zreteh, mohou podle 
p0m,ěry těch svých zaměstnancÍiJ kteřt ,a, Jako ,zan;ěstnavatel upravuje 
zamestnanci, třebas mlčky proJ'e'vI' JhsloU v CInne službě, a s nimiž 

t . d' sou as. Když 'k ' . 
vs ?UPI o provlse, tedy tím jejich služeb' . , vs a, zamestnancI 
nrka a dále pak trvá pouze nárok '",pomer ku statu konči a za
služebního poměru, ovšem pokud n~~a~p~trovací pož~tky jako důsledek 
~a zaopatřovací požitky vyhražen J Ž I ~ ve ,smlouve námezdní nárok 
zalovaný stát ve smlouvě námezd~í a ~ ~ vsak al1I netvrdili, že jím 
zabezpečil nárok na drahotnI' p"d k' po u byb ve služebním poměru 

y o - fl av y a na nOli o r, . ' 
prostredku, a ani z předpisů §§ 1151 a násl ': ve. vypomocI ze svých 
§~ 200 a násl. hor. zák. nelze takov' nár' obc. zak.. al1I z ustanovení 
lllestnancům, tedy také žalobcu'I1 1.'t' ok VyVOdItI. Hornickým za-
t ' , " zaJls en Jest však . k 
rovacI platy a na drahotní přídavky k' dl' naro na zaopa-

vence 1922, Cís. 242 sb. z. a nu' ':Im ~o e zak?na ze dne ll. čer
nositele pojištění na provisi tudíž uU~tretdI~I b~at;ske pokladny jakožto . 
odlišného. Povolil-li přes t~ stát jakOm~.e e

l
? zal,ovaného státu zcela 

Jako svým bývalým zaměstnancům říd yva y .zan2est!:avatel žalobcům 
11m za služebního poměru zabez ,P avky, jIchz dnve neměli a jež 
součástí námezdni smlouvy n 'brfe~e? nebyly, n';11I, toto povolení již 
a nezáleží na tom zda s ní:n 6

Y
'val! s p,ouze opatrenlm Jednostranným 

, I zamestnanCl souhlasí či nesouhlasí. 
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10 plyne z úvahy, že zaměstnanec v činné službě může služební poměr 
zrušiti, nesouhlasí-li s úpravou služebních poměrů zaměstnavatelem, 
kdežto provisionisié této možnosti nemají a mohou se ubrániti jen proti 
zhoršení zaopatřovacích požitků proti stavu, který jim byl zabezpečen 
služební smlouvou. Z toho všeho dlužno souditi, že zákony, jichž se ža
loba dovolává, nejsou součástí služební smlouvy žalujících provisionistů 
a že ani výnosy ministerstva veřejných prací, obsahující rozkazy stát
nímu báňskému ředitelství v Příbrami k výplatám drahotních přídavků 
a nouzových výpomoci nelze pokládati za doplnění služebních smluv 
žalujících provísionistů, nýbrž že to jsou jednostranná a odvolatelná 
opatření administrativní, z nichž žalobci nemohou pro sebe odvozovati 
právo nabyté a bez jejích souhlasu nezměnitelné. Nep'atří-livšak ža
lobcům nárok na drahotní přídavky a na nouzové výpomoci ze smlouvy 
služební, jest žaloba, která se právě může opírati jen o služební smlouvu, 
a také opírá, co do svého právního základu neodůvodněnou. 

Ne j v y Š š i s ou d nevyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

Dovolání uplatňuje toliko důvod nesprávného právniho posouzení 
věci podle § 503 čís. 4 c. ř. s., leč neprávem. Mezitímním rozsudkem 
prvního soudu bylo rozhodnuto, že jest žalovaný československý stát 
povinen uznati nárok žalobců na měsiční drahotní přídavek a na mimo
iádnou nouzovou výpomoc a že tento nárok jest po právu, Odvolací 
soud rozhodl, že tento nárok důvodem po právu není. Oba nižší soudy 
rozhodly samostatnými usneseními způsobem pro nejvyšší soud závaz
ným (plenární usnesení ze dne 29. dubna 1924, Pres. 1582/23, čís. 3775 
sb. n. s.), že jest pro tento spor pořad práva přípustným, a vycházely 
z názoru, že žalobci jako provisionisti příbramských státních dolů, t. j. 
jako bývalí dělníci státního podniku opřeli žalobní nárok o poměr ke 
státu íako k jejich bývalému zaměstnavateli, tedy o soukromoprávní 
poměr služební a že výnos ministerstva veřejných prací ze dne 25. února 
1925, čís. 2189, jímž byly dosavadní přídavky a výpomoci provisionistů 
sníženy, není rozhodnutím správního úřadu o soukromoprávních ná
rocích, nýbrž projevem vůle jedné ze smluvních stran. Žalobci ten to ná
zor v dovolání nenapadají, naopak tvrdí, že podkladem pro výplaty dra
hotních přídavků a nouzových výpomocí byl dřívější námezdní poměr 
provisionistů k hornímu podnikateli a že tudíž výplata byla »ve spojení 
s § 1151 obč. zák.«. Vypočítávají pak celou řadu předpiSŮ (zákonú, 
nařízení a výnosů), podle nichž jim byly zmíněné přídavky a výpomoci 
od roku 1916 až do 1. března 1925 vypláceny, po té však výnosem 
ministerstva veřejných prací ze dne 25. února 1925 sníženy na rozdíl 
mezi dosavadnímí úhrnnými požitky toho kterého pobíratele a mezi 
nově vyměřenou bratrskou provisí, a domáhají se soudního rozhodnutí 
o tom, že stát jest povinen vypláceti jim přes to, že zvýšena bratrská 
provise, i nadále nezkrácené dřívější příplatky, odvolávajíce se zejména 

: ! , 
h 
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na ustanovení § 14 zákona ze d 20 . . 
(o služebnich, odpočivn 'ch a ;:0 a' ,proSl;,ce 19?2, ,čís. 394 sb, z. a 
jenských státních zaměftnancu" aP troyatclch pozltclch civilních a Vo~· 

f d zamcs nancu v pod ' 'h ' 
a ,on ~ch státních a státem spravovaných a ,l1lCIC '. ~stavech 
verejnych prací ze dne 26. ledna 1923, čís. ~3f:i'3 n~, vynos mlmsterstva 
?noh;> zakona upravena výplata jejich říd k"' jl~Z byla 'provedením" 
ze predplS § 14 cit. zákona neb I do p . av .u ~, ~ypomocl, a tvrdíce, 
způsobem odvolán«. Z těchto vý!odů ,suf »nalez;t!,m; tedy zákonným . 
žalo~u na dřívějším smluvním poměru '~eno ~oudl!t, z~ ~alobc!, z,a~~žili 
zamestnavateli a že shledávají smluv' ,stat~ ja~o Jejich dflVejSlmu 
sec~, ji?,iž stát poskytoval i provisio~ilis~~~~z~ra~~~~~ pvvo~ně~h předpi
ZOve vypomoCI, by jim za' mimořád ' h ,fl av y a nou
válečné a poválečné umožnil snesiteh~'tc drahotntchv poměrů v době 
stačili svými pravidelnými požitky J' ~ eXlst~"'CI, jezt;> by nebyli vy~ 
důvod § 503 čís. 4 c ř s nep o 'd'",ll1ym ~pusobem zalobci dovolací 
I ' " r va ejl zejmena ne 'd'" v 
ací soud pochybil při právnim poso~z ' ,,:va, ejl, v cem odvo-
správně použil nebo kter' řed is e~~ V';CI, t,;reho předpisu ne- . 
jsa vázán souhlasným us~e;enílf, o~~~p:a~~,e hvyloz~l; r::.0v~lací soud, 
práva přípustný, protože 'de on' llZSIC ~ou, u, z~ Jest pořad 
vější služební smlouvě se ~tátem t:~: n~~Ui~!~mobr,,:vm, zalozený na dří
vovaného podle zásad obchodního ho~' oden; ~nskeho P?dniku Spra-
18, prosince 1922 čís 404 sb P§ arem (srov, zakon ze dile 
1924, čís, 206 sb.' z, ~ n.), m~s~' s~ ~ a . 1 vlád, nař., zoe dne 25, září 
lobní nárok odůvodněn podle pra'va s mkezlh ~ha zkoumam, zda jest ža-

, P , ou rome o (§ l' ) T nem, ovolemm peněžit' ch v' o ' ". j, n" omu tak 
vacím požitkům z bratr~ké P~~I~~cI rovlSlOnlstům k jejich zaopatřo- . 
ll. července 1922, čís. 242 sb z y sro~" ?y~1 § ,~6 ~ákona ze dne 
pokladen), nevzešel ani stáiu' S~,~~ o pOjl~tenl u bansky ch bratrských 
smluvní nárok na příplatk Žal b' Vl1l v ~~vazek, .~~I provisionistůl1l 
jako majitele báňského PO~~iku o §\~pa:~ujl zavazujlcl prohlášení státu 
čís. 394 sb, z. a n., jímž b la ~1íbenaz~ o~,a z~ dne 20, prosince 1922, : 
mocí až do odvolán! a jímž Ybyl I' d alsl ~ypjata nOuzových výpo
sových obdobích podle drahotn~c~ a a ~n?cnena, by ve vhodných ča
těchto výpomoc! a dosavadních drah!t~~h ru ,,~ro~e,dla, postupně snížení 
zrušení., Posuzuje-lise tento předpis s hl~~~ :,v u ~z do JejIch úplného 
dovolacl soud nemůže podle žalob ' IS a, prava soukromeho (a 
soudů o přípustnosti pořadu p-áva y ~ zav~zneho ,rozhodnutí nižších , 
vějši zaměstnavatel svým dř:V'''Yoc e § J. n" jmak), poskytl dří
dobrovolné a kdykoli odvolatelneJSlm _z_a~,estnancum (provisionistům) 
stát, pOdnikatel, svými zástup čími o;;~~;nl vYPtomocl. Pro~lás!I-lí tedy 
v dohodě s ministerstvem fl'11ancI' ve .: mmls, erstvem verejnych prací 
b ,z snlzuje vy·pomoc· vo tk " 

yly bratrské provise zvýšen oužil' , I o ~as y, o nez 
snížení ve vhodné době shled~'1 tPu.to hjedn svedhob vyhrazen.eho práva na 
k' . " v o nou o u v tom ' blb t 

s ev provlse zvýseny a neporušil tím práva žalobc' A' ,.;e y y" ra, r-
smeru se žalobcům újma nestala ro o' '" u. nI v Ospodarskem 

:n~l~d~S~!n~~á~~o:~~t~é~~:á~~;~t~ifčJ}Ý;~sl:t~~!~[~;t:~:~y: cf~s'j~!od .~:~~~ . 
ou u. 

- čís, 7794-
26;; 

čís. 7794. 

Byla-li o určité okolnosti vyslechnuta jedna strana přísežně v prvé 
stolici,nemůže býti v odvolacím menio téže okolnosti připuštěn vý
slech druhé strany a to ani nepřísežný (in!QI'Illativni). 

(Rozh, ze dne 17. února 1928, Rv I 1488/27,) 

žalobu o zaplacení 50.000 Kč pro c e sní s o udp r v é s t o
I i c e zamítl, o d vol a c í s o u d uznal podle žaloby, 

N e j v y Š š i s o u d zrušil rozsudek odvolacího soudu a vrátil mu 
věc s příkazem, by o odvolání znovu jednal a vynesl nový rozsudek. 

Důvody: 

Předmět rozhodnutí obmezuje se na řešení skutkové otázky, zda ža
lovaný uznal žalobci, jak ten to tvrdí a dokazuje, palmární odměnu v pau
šalované částce 50.000 Kč za jeho zástupčí činnost při vnuceném vy
rovnání. Soud první stolice, který kromě jíných důkazů provedl i důkaz 
výslechem stran a přisež.ným slyšením žalovaného, neuznal pravdivým, 
že žalovaný protí žalobcí tuto palmární odměnu uznal. Soud odvolací 
provedl znovu informativní výslech žalobce a výslech žalovaného a zji
stíl na rozdíl od soudu prvého, že žalovaný tuto palmární odměnu ža
lobci uznal a.v rozsudku svém odůvodiíuje, z kterých úvah k tomuto zá
věru dospěL Tcnto postup odvolacího soudu dovolatel napadá, pravě, 
»že právní přesvědčení soudců v T. (soudu první stolice) nesmí býtí 
podle kaučuku § 488 c, ř, s, zrušeno právním přesvědčením soudu vyšší 
stolíce«, neboť byť i dovolatel příslušnou námítku věcně blíže nepro
váděl, vytýká tímto obratem přes to dosti zřetelně, že postup odvolacího 
soudu jest formálně vadný.m, Dovolání nelze v tomto ohledu upříti 
oprávnění. Jak ze zprávy permanentního výboru k cív. řádu soudnímu 
(Mat L str. 799) vysvítá, chtěl se zákonodárce za všech okolností vy
varovati toho, by ve sporu stála přísežná výpověď strany proti přísežné 
výpovědí druhé strany a proto jest v § 377 c. ř. s, stanovena neúchylná 
zásada, že o téže okolnosti. může býti přísežné seznání uloženo jen jedné 
straně, jejímž dalším důsledkem jest předpis § 489 C, ř, s" že byla-li 
v první stolící pod přísahou vyslechnuta jedna strana, nemůže odvolaCÍ 
soud v řízení odvolacím naříditi, by o téže okolnosti byl přísežně vy
slechnut odpůrce. Tento zákaz přísežného slyšení strany jeví však účí
nek i pro opětný nepřísežný výslech strany, jež dosud přísežně slyšena 
nebyla, neboť zvláštnost průvodního prostředku výslechem stran zá
leží právě v tom, že strany jsou především slyšeny nepřísežně s výslov
ným upomenutím na to, že jim podle okolností mŮže býti uloženo, by 
o své výpovědi složily přísahu (§ 376 c, ř. s,), Byla-Ií však jedna strana 
jíž pod přísahou slyšena, nemůže býti strana druhá o téže okolnosti při
puštěna aní k nepřísežnému slyšeni, ježto její nepřísežný výslech nemůže 
již býti proveden pod upomenutím v § 376 c, ř. s. blíže dotčeným, když 
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je, j.ist?: ž: ,strana ta ku přísežnému Dotvrzen' , , V'''v • 

b~tJ pndrzana. Soud odvolací nezac~ I I sve vypovec\j JIZ nemllže 
nych předpisů, když přes to že žalova~v.a b se .t~dy podle těchto zákon_ 
mární odměny přísežně slyŠen v· rvní;;t ylyz o okolností uznání pal
na opětný nepřísežný výslech žal~bce o O!~Cl. uznal v. odvolacím řízení 
1 prov~dl, pří čemž na věci nemění ničeho t,:ze ~ko\no~tl a tento výslech 
menutlrn na udání pravd rove i ' "ze oe vo aCl soud tento s upo
slech informativní. V to~oP i ceny 1?,SleCh označuje jako pouhý vý_ 
řízení po rozumu § 503 č's P20S upu c Uzno shledávati podstatnou vadu 

h ,. 1. c. r. s a bylo z tohot dO d 
vy ovetr, napadený rozsudek zrušit"' .. . o Uvo u dovolání 

I a usnes tI se, Jak shora uvedeno 

čís. 7795. 

Byla-Ii v době pOdání žaloby odbočka" 
zaměstnancova, zrušena nemohla " v ,na mz se vztahovala činnost 
soudu, v jehož obvodu b la odbo v byb z~lob~. podána u živnostenského 
ního závodu nýbrž u řád~'h . ~ka, anI v u zIvuostenského soudu hlav_ 

, e o sou II zamestnavatelova bydliště. 

(Rozh. ze dne 17. února 1928, R II 44/28.) 

Žalobkyně, jež byla zaměstnána fT 'I ' 
máhala se na žalovaném 'ehož II v<; I.la ce zalovaného v Praze, do
zaplacení novoročného ž~lojbou ,

d
avnI zavod byl v Moravské Ostravě 

O t ' za anou na okresní ď M ' s rave. K námitce nepříslušnosti . v t '. 111 sou e v oravské 
ský soud, s o udp r v é s t o I' ,Je,z f pry Jes~ příslušným živnosten_ 
zamítl námitku nepříslušnost' DI c, e. zadobu ~dmltl, rek u r sní s o u d 

. f'l ,. u v o y" Zalobkyně . v b I 
nana ve I iálce žalovaného v Praze d :h" v' Jez . Y a zaměst- . 
novoročného. Není sporu O tom v' oma. a v

se na z~Iovanem zaplacení 
stenskému řádU, že žalující stra~:eSI~~ídmk z~lova.neho podléhá živno
mocníka ve smyslu zákona ze dne 16 lelovazova~. za O~chodního po
Jde o spor ze služebního poměru Jed'. na 19

d
1O, CIS. 20 r. zák. a že tu 

za' k d . na se te y o spor ve I § ona ze ne 27. listopadu 1896" 21 '. .. smys u 4 

ggdi
e z~t k~á~y~Z~~~~~~~~c~~ r~n~~s~ní:í~;>zeaqn~ ~I~n'I:~~~et~I~, j~~s~ 

§ 23 zák. o živn. soudech stano~~\:~oru hnJlus.n~ soudy živnostenské. 
uvedených příslušným jest výlUČ~ě on ro~. o ovam sporu v § 4 cit. zák. 
vodu jest provozovna. Žalující strana beý:~ zIvno~t~n~ky soud,. ~ jehož ob
dejně) v Praze, její činnost vztahoval a zames nana ve fJhalce ev pro
vzníkl žalobní nárok z činnosti k . a."e P?~ze na podnik v Praze, a 
podniku. Příslušnost živnostenskéht~I~~u~aluJI~ strana vyvíjela v tomto 
sporu byla by tedy s Iněna k ~ v raze k rozhodnutí tohoto 
podnik v Praze ještl exist~va~y~v bYoltbyvkal spor zahájen v době, kdy . 

v k . h . v . n s ens y soud v Praze ť h' . 
y'~a v uva u, Jezto v den podáni žalob odn'k' nep IC aZI 
JIZ neexistovala. Okolnost že hl . Y p. I, ví. j. provozovna v Praze 
Ostravě, kde je živnostensk' avnI .zavod v zvalo~an~ho jest v Mor. 
rozhodující. Směrodatným j~S~0~~~;~e11lJ'rov 7s~n! otazky příslušnosti 
byla v provozovně v Mor. Ostrav' d z da za Uj.~cI shana zaměstnána 

e, z a z e vyvIJela čmnost a zda ža-
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lobní návrh souvisí s cinností v této provozovně. Tomu však není tak a 
netýká se žalobní nárok provozovny v MoJ". Ostravě. Živnostenský soud 
v Mor. Ostravě neni tedy příslušným k vyřizení tohoto sporu, a níůže se 
žalující strana domáhati zaplacení novoročného jen II obecného soudu 
bydliště žalovaného, í. j. u okresniho soudu v Mor. Ostravě. 

Ne j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

žalovaná strana odkazuje se na správné odůvodnění napadeného 
usnesení, k němuž se na vývody dovolacího rekursu dodává toto: Ža
lovaná strana směsuje pojem »provozovny« po rozumu § 23 zákona 
o živn. soudech ze dne 27. listopadu 1896, čís. 218 ř. zák. s pojmem 
»odštěpného závodu« po rozumu čl. 21 obch. zák. a zastává názor, že 
neměla v Praze provozovny, protože byla opověď firmy podle čl. 21 
ob ch. zák. zamítnuta z toho důvodu, že v Praze jest pouhá prodejna 
hlavního závodu v Moravské Ostravě. Tento názor jest mylný, neboť 
pojem provozovny podle § 23 zák. o živn. soudech není totožný se sí
dlem podniku. Živnostenský řád 1"Ozeznává sídlo živnosti (§§ 12 a 41) 
a pevné provozovny l§§ 39 a 44), z čehož jest vidno, že mohou býti 
provozovny i dočasné. I tyto stačí k založení příslušnosti živnostenského 
soudu a nezáleží na zápisu do obchodního rejstříku. Jde to na jevo také 
z § 87, prvý odstavec j. n., ve kterém se kladou vedle sebe pojmy »pod
niku« a »provozovny« (Srov. také rozh. čís. 6019 sb. n. s.). Protože 
pak není o tom sporu, že činnost žalující strany vztahovala se na praž
Ekou prodejnu živnostenského podniku, že jde o spor obchodního po
mocníka ze služebního poměru podle § 41 zákona ze dne 16. ledna 1910, 
6s. 20 ř. z., a že v době podané žaloby byla pražská prodejna již zru
šena, nemohla býti žaloba podána u výlučně příslušného živnostenského 
soudu v Praze, ale ovšem ani u živnostenského soudu v Moravské 
Ostravě, který nebyl podle § 23 zákona o živn. soudech místně přísluš
ným, takže právem byia podána u okresního soudu bydliště žalovaného 
(§ 65 j. n.), který jest vzhledem k hodnotě předmětu sporu i věcn,ě 
příslušným (§ 49 prvý odstavec čís. 1 j. n.). 

čls.7796. 

Postoupení potřebné části pozemku jest předpokladem pro povin
nost obce, upraviti nové ulice ve smyslu § 22 stavebního řádu pro če
chy ze dne 8. ledna 1889, čís. 5 z. zák. pro čechy. 

Při řešení otázky, zda byla věc provedena ku zřejmému a převládají
cÍo1u prospěchu ve smyslu § 1037 obč. zák., dlužno míti zřetel k tomu, 
zda její provedení je druhému podle jeho subjektivních poměru vítáno, 
zda odpovídá jeho zátněriím a·poměrům. 

Věc nebyla provedena ku zřejmému a převládajícímu prospěchu 
obce, byl-li náklad učiněn bez jejího svolení, ba dokonce proti němu a 
obec byla požadováním náhrady postavena pled vydání, jež nebyla po-
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vinna po zákonu učiniti a na něž vzhledem k zákonu ze dne 12 
!92l, ~ís. 329 sb: ~', ~ n. zamýšlela a směla si opatřiti příplatky .~rp::: 
jemníku, zabezpecujlcl snad teprve jejich úhradu. 

(Rozh. ze dne 18. února' 1928, Rv I 655/27.) 

žalující ?bec v Č~ch~ch dOll1áhala se na žalovaném staviteli úplat 
za ode?rany staveb,111 k~men.zalovaný namítl započtením vzáiemno~ 
pohledavku za .obcI:. lezlo pr~vedl navážky a výkopy, jež vzhledem 
k ~. 22 stavebnlho radu pro Cechy náleželo provésti žalující obcí 
oplral se o ~ 1042 obč. zák. Pro c e sní s o II d P r v é s t o I i 'c ! 
ll~nal podle zaloby a neuznal po právu pohledávku namítanou započte-
111m, o d v o ,I ,a ,c I s o u d napadený rozsudek potvrdil. 

N e J V Y s S 1 S O li d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

,Nižší s~udy posoudily, věc správné po právní stránce (:§ 503 Č. 4 
c. r. s.). ,P,;avem poukazu]1 k tornu, že žalující obec nebyla povinna ulice 
~pravene za~ovantm'v.zří~itiJ z~istivše, že pozemek, přes nějž vede ulice: 
Je dosud kl11hovne pnpsan vOjenskému eráru a družstvo »Domov« po
kud se tkne stavebníci, dosud ~esplnili jim v § 22 stav. ř. uloženo~ po
~I,nnost, pOStOUpltr potre,bno~ J;~10 část zdarma a bez závad obci k její 
zadost!. Postoupe~l P?trebne castr pozemku je předpokladem pro po
vmnos! obc:, nov,e u~l~e upraVIti, neboť § 22 stav. ř. praví v odst. 4, 
~tanove v predcha~e]:~lch odstavcích povinnost k postoupení pozemků, 
ze ,:~a o~ce~a~ naleZl, byyodle postupu, jakým. se pozemky zastavuji, 
zandrla, cehoz J1,nak bude treba k upravení nových ulic«. Neměla-Ii obec 
P?dle tOh,o, povmn?st, nové ulice zříditi, nemůže žalovaný, zřídiv je 
sam,. na, ll! zadat; nahradu podle § 1042 obč. zák. z důvodu, že prý učiníl 
za ~I .naklad, ]e}' pOd,I;, zákona ~lěla učiníti sama. Neprávem vytýká do
vola,nJ, ro:sudku~l ?Iz,slch, soudu mylný ~ýklad § 1037 obč. zák. Jeho 
PO?~ltr ~re9poklada, ze nekdo - Jednatel bez příkazu - chce na sebe 
V:ltr CIZI. veCI Jen, a~y podpofil prospěch druhého, a nevyžádav si jeho 
pn;olel11, pr?vedl vec na ~VilJ ~~kla~ kzř:jmému převládajícímu pro
spechu dr~heho. V s?u:enem pnpade zJlstrly nižší soudy, že žalovaný 
st~~I~el prac,e nepr.ov~del prot?, by obci z nich vzešel zřejmý a převlá
da]lcI pros pech, nybrz, prot?, ze odkop na parcelách nedal se provésti 
bez .odkopu ~ u.hclch, ze pr~ce ty konal proto, že úzce souvisely s pra
cemI ~taveblllml ~a ~tavebl11ch parcelách. Neměl tedy pří tom na zřeteli 
pros pech obce, nybrz pouze prospěch stavebníků a po případě svůj by 
ve sta~ebních p;-acich mohl účelně pokračovati. Není tu proto úmyslu 
podpontr prospech druhého, žalujíci ob.ce. Není tu ani druhého před~ 
po~l~du § 1037 obč. zák., že žalovaný provedl věc k zřejniému převlá
d~Jlclmu pr?spěchu obce. Odvolací soud uznal, že ulice podél družstev
mch dO~lku, »Domov~<, slouží výhradně jejich majitelům, nikoli obci 
nebo vereJnemu pros pechu, že dílo vykonáno výhradně k prospěchu ma-
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jit e1ů družstevnich domků druhého blok~. Mimo. t':, nutn,o p,ři !,e~ení 
otázky, zda "ěc byla provedena k prospechu, .?aJme k p:e~lada]lc~mu 

. prospěchu druhéh~, I~íti zřet"l ,k t.o~u, zda JeJl pr?v,edenr Je, d~u~emu 
podle jeho subjekhvlllCh pomeru vltano, zda odpovlda Jeho zamer~m a 
poměrům. V souzéném případě nebyla o?,e<;, jak již d.?1í~e~o,pOVlll?a, 
cesty zříditi, návrh žalovaného, že je zndl, podle zJlstenl .odvol~c~ho 
soudu zamítla, poukazujíc k tornu, že by o věci té mohla lednatr len 
s družstvem, a vyhradila si podle finančního obecního zákona z 12. 
srpna 1921, čís. 329 sb. z. a n., domáhati se na ~ružstvu)ako, stavební.~u 
příspěvků k sporným nákladům v jeho prospech potrebnym. Jes!hze 
žalovaný za tohoto stavu věc bez svoleni obce, ba dokonce protI ~em,: 
provedl a, žádaje na obci náhradu, ji o své újmě stavl,před vydá~;, Jez 
učinití nebyla ze zákona povinna a si sama alll neprala a na neZ za
mýšlela a směla (§ 26 zák. čís. 329/121) si teprve opatřiti p~ípl~tk~ od 
zájemníků, zabezpečující snad teprve jejich úhradu (§ 10 tehoz za~.), 
nelze právem ~vrditi, Ž': žalovaný, za~áhn~vší t~kto, SVé~l?Cně. ~? spravy 
a hospodářstvl obce, vec provedl k zre]memu prevladaJlcln;u Jep,mu pr~
spěchu. Správnosti právního názoru napadených rozsud~u ~elll na za
vadu, že, jak dovolání vytýká, podle nich nutno za t~ m.lh, ze dovo~~tel 
dílo tak nákladné žalující obci prostě daroval, což pry mkdy nezamyslel 
a také nikdy nedal najevo. Nižší soudy ze skutkového, děje ~právn,ě uso~
dily, že žalovaný nemá nárok na úhradu podle zakonnych predplsu, 
o něž svůj nárok opíral. Zda jej snad nemá i proto, že díloo~cl da;oval; 
nížší soudy nezkoumaly a nevyřkly a nelze na to am z JejIch vyvodu 
usuzovati. Pravdu má dovoláni v tOI11, že povinný nemůže účel ustano
vení § 1042 obč. zák. zmařiti námitkou, že dílo neobjednal anebo že ná
klad musí býti pro něho prospěšný a výhodný. Ale důvod ten nedo~a~á, 
neboť nižší soudy nevyloučily použití § 1042 z tohoto důvodu, kotvlclho 
ve vůli povinného, nýbrž vyloučily je proto, že, jak správně seznaly, ne
jde o náklad, který měla obec podle zákona učiniti sama, jak § 1042 vy-

žaduje. 

čís. 7797. 

Jde o zmatek podle § 477 čís. 4 a 5 c. ~. s., ?yl-Ii žalov~Ý,obesl~n 
k rukám opatrovníka místo k vlasttllm rukam, ac tlebylo oSiVedceno, ze 

jest jeho pobyt neznámý. 
Třebaže § 109 obč. zák. k zlomyslnému opušt~ní n~žaduj~ ~řed

chozí soudní výzvy k návratu, tlení závady, by se vysledku takove vyzvy, 
jež hrozila podle svého obsahu rozlukou, neužilo i ve sporu o rozvod, 
byla-Ii žaloba vznesena pouze tla rozvod. 

(Rozh. ze dne 18. února 1928, Rv I 763/127.) 

Žalobě manželky o rozvod manželstvi od stolu a lože pro zlo,myslné 
opuštění manželem bylO obě man i ž š í m i s o II d Y vyhoveno. 
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i\Je j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů jako' . " 
zem JIm předcházející, počínajíc vyřízenim žaloby vyjma usne'seni pZr:é~l
soudu. ze dn~ 27. hstopadu 1926, jímž upraveny útraty opatrovníka ža~ 
lov~neho, dale vyrok odstavce 3 rozsudku odvolaciho soudu ", 
Prvemu soud I' .~. d 1'" , , jlmz , II II Qzeno upravILI a Sl utraty opatrovníkovy a usnese' 
prveh~ ~oudu ,ze d~e 18. března 1927, jimž tyto útraty up~aveny, jak~ 
zmatecne a vratll vec soudu prvé stolice, by ji znovu podle zákona pro
Jednal a pak znovu rozhodL 

Důvody: 

Dov?lání: upla'tňující pouze nesprávné právní posouzení, není s tímto 
dovol~cl,m dW?dem ::, r:ravu, n;bot, kdyby tomu tak bylo, jak nižší sto
hce p;IJlmaJI" z~ tOhz, zalova,ny ovšem odešel se souhlasem žalobkyně 
- COz dovolam Jedrne,z c:leho stavu věci vyjímá a zdůrazňuje ~ na 
P?dk,arpatskou I\us, avsak ze se pOtOlll přes žádost žalobkyně nevrátil 
nybrz neznalllO ka~ odešel, o, s~bě věděti nedal, o výživu manželky ~ 
d!tek se nes}~r~l, ~m n~ soudm v~zvu se nevrátil, - bylo by v tom spa
trovatI opustem zreJme zlomyslne, t. j.neoprávněné a bylo by právem 
manželství z viny žalovaného rozvedeno. Avšak to jest právě otázka 
~da tomu ~šemu .~~k j~st, n;boť ři~:n! ~rpí počáteční vadou působícl 
Je~o zmateen?st, JIZ te~y I vsec~~ ZjlSt:111 na jeho základě učiněná jsou 
strzena, a k, teto zlllat~c~lOslr slus! hledelr z povinnosti, tedy přes to, že 
JI opat;o~mk ~ dovola~1 .neuplatr:uJe. Aby nevadilo, že žalovaní' nebyl 
k Jednam volan osob ne, K vlastl11111 rukám podle § 106 c. ř. s. nýbrž 
a~y mohl b~ti o?e~lán veřejnou vyhláškou a aby mu mohl býti právem 
:nzen k proJedna1lI sporu opatrovník, k tomu by podle §§ 115 a 116 c. 
r. s. by~o bývalo potř~bí" by bylo o~vědčeno, že jeho pobyt jest neznám, 
to se vsak nestalo, nybrz opatrovmk byl mu zřízen na pouhé udání ža
lobkyně, že se svého posavadního bydliště odešel, neznámo kam kdežto 
~y ko tomu bylo býval~ potřeb,' vysvědčení (potvrzení) při;lušných 
uradu v B., by bylo osvedceno, ze se v tomto svém posledně známém 
bydlišti, (pob~tišti) j!~ ~ezdržuje. Pouhé udáni strany žalujicí nestačí, 
k če~1Uz dolozl~1 SIUSI, ze ve spIsech není nejmenši zmínky o tom, že 
aspon opatrovlllk, Jak mu v duchu § 276 obč. zák. a vzhledem k účeli 
jeho zří:en! z~jisté nále!-elo, př~dsevzal potřebné vyhledávání a pokusil 
se o vysetrenl, zda se zalOvany posud v B. zdržuje anebo kam se od
tamtud obrátil, a jaký výsledek měly jeho příslušné dotazy. Byl-li však 
žalov~ný obeslán, přes, to, že zák~nných předpokladů k tomu nebylo, 
k :~kam op~trovnlka lmsto k vlastmm, je tu zmatek § 477 čís. 4 a Ovšem 
1 C1S. 5 c. r. S., neboť znemožněno mu opominutím řádného obeslání 
(doručení) ~e sporu)edna ~ a ,~e h~jití, a nebyl také zastoupen legálně, 
1. J. podle zakona pnpustne znzenym zástupcem. K tomu doložiti sluší. 
ž~ ani výzva k ,návr~tu podle obsahu spisu Ne V 114/25 neodpovidal~ 
zakonu. Tam predlozeno bylo pouze vysvědčení policejního ředitelství 
v Praze ze dne 14. října 1925, jež potvrzuje, že žalovaný dne 9. listo
padu 1923 odcestoval na Podkarpatskou Rus a nynější pobyt jeho nebyl 
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»zde« (roz. v Praze) vypátrán. Avšak jak žalobkyně v 'doplnění svéhó 
návrhu na výzvu k návratu dne 16. listopadu 1925 sama udala, odjel ža-

. lovaný z Prahy nejdřív do n, kde ho navštívila pobyvši tam tři měsíce, 
a potom že se dověděla, že nyní (roz. v čase výpovědi) žije v B. a jest 
tam kuchařem soudni mens)'. Mělo tedy již tehdáž v duchu a smyslu 
předpisu čl. L a) vL nař. čís. 362/19 vydáno býti vyzvání k návratu 
k jeho rukám a pouze, kdyby bylo bývalo v duchu a smyslu čl. I. b) 
téhož nařízeni osvědčeno, že se v tomto svém posledně známém poby
tišti žalovaný již nenalézá, veřejnou vyhláškou. Ani na výzvu k návratu 
nelze se tedy právem odvolávati, protože i ta byla zmatečná, Sice § 109 
obč. zák. k zlomyslnému opuštěni nevyžaduje zrovna předchozí soudní 
výzvu k návratu, ale nebylo by ovšem závady, by se výsledků takové 
výzvy, která ovšem zde podle obsahu svého hrozila žalovanému rozlu
kou, neužilo i ve sporu O rozvod, když se žalobkyně pouze naň omezila, 
ale, nebyla-li výzva řádná, nemůže míti účinek ani ve sporu rozvodovém. 

čís. 7798. 

Obchodní pomocnici (zákon ze dne 16, ledna 1910, čís. 20 ř. zák.). 
Pokud nelze portýra ve velkém hotelu ve světových lázních pokládati 

za obchodního pomocníka. Při posuzování, zda jde o obchodního po
mocníka, nesejde na pojmenování služební kategorie, nýbrž na tom, jaké 
služby zaměstnanec skutečně koná. 

(I\ozh. ze dne 18. února 1928, I\v I 773/27,) 

žalobce byl vrátným v hotelu žalované firmy v Karlových Varech, 
Dostav dne 15. prosince 1925 výpověď ku dni 1. ledna 1926 domáhal 
se na žalované zaplacení služebních požitků za dobu do konce března 
1926, maje za to, že se na jeho služební poměr vztahuje zákon o ob
chodních pomocnících. Žalobní prosba byla zamítnuta s o u d Y vše c h 
tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m z těch to 

důvodů: 

Dovolatel, vytýkaje odvolacímu rozsudku nesprávné posouzení 
právní, spatřuje je především v tom, že ho odvolací soud považoval jen 
za živnostenského pomocníka podle živnostenského řádu, takže ve pi'Í
čině jeho sluzebního poměru nemá býti použito zákona o obcbodních 
pomocnících, a z té příčiny že usoudil, že žalovanou mu- daná čtrnácti
denní výpověď z jeho služebniho pomeru je řádná a zákonitá. Dovolatel 
praví, že také odvolací soud dal se svésti posudkem znalce, nerozlišo
vavšího mezi živl1ostensk)rm pelsonálem a hotelov)rlTI úředníkem, že ne
dbal, že v pojmenování služební kategorie nemůže býti hledána rozli
šovací známka při řešení otázky, zda zřízenec koná kupecké služby či 
nekupecké, avšak vyššího řádu, a poukazuje k inserátu, na jehož základě 
byl přijat do služeb žalované, která Je majitelkou notoricky největšího 

,. 
, 

"j 

:1, 
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celoročního hotelu karlovarského a je protokolována jako kupecká firma 
že byl přijat jako chefportýr, že při tom byl činěn nárok na kvalifikované 
uchazeče jmenovitě po stránce jazykových znalostí, takže již podle inse
rátu nešlo o jednoduchého pomocníka živnostenského, nýbrž o člo
věka obzvláště kvalifikovaného, jehož povinností bylo, by pronajímal 
hotelové pokoje podle napřed mu udaných cen, tedy byl povolán Uza
vírati právní jednání. učiněná pro žalovanou firmu, že za pokoje ty při
jimal platy, je denně súčtoval, cizince u policejního úřadu přihlašoval 
a odhlašoval, vedl knihu cizineckou a knihu zpráv, a musil denně v kan
celáři provedené zápisy ospravedlňovati. Dovozuje z těchto okolností, 
že služby jeho byly kupeckými nebo byly alespoň službami vyššího řádu. 
Posléze uvádí, že podle všeobecné známosti - což tedy nemusí býti 
dokazováno, - portýr ve velikém hotelu obstarává sám veškeré styky 
hostů s hotelem, podává informace o odjezdu a o příjezdu vlaků, při

jímá došlou poštu a došlé zásilky, potvrzuje je a odevzdává je hotelo
vým hostům. Dovolací soud neshledal uplatňovaný dovolací důvod opod
statněným. Nesejde sice na pojmenování služební kategorie, je lhostejno, 
zda byl dovolatel přijat jako hotelový portýr, či chefportýr, nýbrž sejde 
na kvalitě služeb konaných dovolatelem. Poněvadž jest žalovaná proto
kolovanou firmou kupeckou a žalobce zaměstnán byl v jejím obchodním 
podniku, sluší uvážiti nejprve, zda nejde u něho o pomocné služby ku
pecké, totiž o služby vyžadující náležitého vyškolení a takové sběhlosÍl, . 
jež se zove obchodní činností v běžném a vžitém smyslu slova. Odvo
lací soud odvolává se při posuzování zjištěných služeb dovolatelových 
a při jich kvalifikaci na posudek znalce, jenž, jsa obeznámen s místními 
poměry, udal, že práce ty mohl konati lepší domovník a že žalobce patří 
do kategorie sklepníků,kuchařů a pod., tedy do kategorie personálu, 
a že mu postavení hotelového úředníka nepřísluší. Znalec ovšem ne
může podávati právní posudek a také ho v souzeném případě tím, co 
uvedlo kvalitě žalobcových služeb, nepodává, ale odvolací soud správně 
uznal, že podle toho, co bylo v tomto případě zjištěno, žalobce v hotelu 
žalované ani ku konání kupeckých, ani vyšších nekupeckých služeb pře
vážně nebyl ustanoven, nýbrž konal jen obyčejné služby živnostenské. 
Proto správně uznal odvolací soud, že na žalobcův služební poměr ne
může býti použito předpisu § 2 zákona o obchodních pomocnících ze 
dne 16. ledna 1910, čis. 20 ř. zák., nýbrž předpisů živnostenského řádu, 
že tedy žalobce měl podle § 77 živn. řádu a Xl. odstavce kolektivní 
smlouvy nárok pouze na čtrnáctidenni výpověď. Na řečené právní po
vaze žalobcových služeb nemění nic okolnost, že žalobce· také obsta
rával inkaso platů za hotelové pokoje, že pokoje zadával, platy denně 
súčtoval, cizince u policejního úřadu přihlašoval a odhlašoval, vedl 
knihu cizineckou a knihu zpráv a musil denně v kanceláři provedené 
zápisy ospravedlňovati, neboť, zadával-li cizinecké pokoje podle předem 
určených cen, nelze mluviti o samostatném uzavírání dotyčných smluv, 
jde v podstatě jen o běžnou práci hotelového portýra a taková činnost 
nedosahuje vlastnosti ani vyšších služeb nekupeckých, neboť nevybo
čuje svou jakostí z rámce obyčejných prací sluhovských. Poněvadž se 
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.. 'povědi není zapotřebí obírati se otázko~, 
žalobci dostalo zák~n!te ~y !)ředČasné propuštění ze služeb ža\ovane. 
zda jde o jeho bezduvodne a 

čís. 7799. 

.' t<' k zajištění peněžité pohledávky 
Ku povolení prozatt111n1h? opa ren~ atelova nároku určitou činnosti 

se vyžaduje, by t~ ~y1o oh~ozen~ ~avr ~vOhlO ravděpodobně dobytí na
neb určitým jednanlm odpurce!.rz ~Jo podst~ně stížiti, pokud se týče 
vrhovate10vy pohledávky ~a,: ~ II k 'ehopoměru k navrho
zhoršiti majetkový stav dl~Z~lkUV v~~I~:ní iástupce řišskoněmecké 
vateli. Nestačí možn~~!, ~~. ~zem\y tel nárok odpůrci do Německa. 
firmy zašle peníz, na neJz SI cml navr ova , 

(Rozh. ze dne 18. února 1928, R II 30/28). 

__ o • Id' k 32000 Kč navrhla tuzemská 
Ku zajištění své pene~lt~ P?h e av Y. r'ozatímního opatření v ten 

firma proti říšskoněmecke tHme ~ovolen! kPl' dat' I s 32 000 Kč j' ež byly d o k . povezeno na a . , 
zpiísob, by bylo? pur }n!, za ekuce a uloženy u tuzemského práv
navrhovatelce odnaty pn<vykonu ex b 'roveň bylo Dru O-ovi ulo
ního zástupce odpůrkyne .Dr. O-a da y a~~zeno neplatil odpiírkyni to, 
ženo, by, dokud nebud,e l~~ak sou e~á~al aniž' nic jiného nepodnikal, 
co ji dluží a 32.000 Kč II am ~e~y r-T vedeni exekuce na peněžitou 
co by mohlo zmařiti nebo pods~a n~ s IZI I. S o ud r v é . s t o I i c e 

Pohledávku nebo na věci, ktere ma vyd~tl. d ná~rh zamítl. D ů-
.' t<' ovolil rekurs nI sou .-

prozaltmm opa relll p _, ; lení prozatímniho opatřem, pone-
vo d y: Navrhovatelka z~da < opovo. _ 'est »možno«, že její zástupce 
vadž odpůrkyně bydlt v CIZtn~3' tV;dl, ~~dantce do Německa, čímž vy
Dr. Ludvik O. zašle 32.000 c_ sve m b značně stí ženo ku kterémužto 
dobyti pohledávky by ?ylo lzmare<n~l n:n o a prozatímní o'patření povolil. 
názoru se i soud prve sto_lce, pn o _' téhož důvodu. Avšak okolnost; 
Podanému odporu nevyhovel v podstate ~_ eodůvodňuje ještě povolen! 
že odpůrce dlí v cizozemsku, sama o ~? e2n ř předpokládá aby tu 

. t-' Neboť § 379 CIS. ex.. 'b " prozatím!1lho opa rent. o • dě odobně mohla do yu 
byla určitá činnost odpurcova, kte\a ~rži~r~:b: zmařiti, že tu taková 
pohledávky navrhovatelky po~statne dS' N I e říci že by se nemohla 

b I hovatelka an! netvr 1. e z, , . 
čínost y a, navr o o • k Německu, jelikož smlouvou o prav11l 
vésti exekuce na odpu!cUV t;1ajete dV 8 února 1923 čís. 130 sb, Z. a n. 

Pomoci ve věcech obcanskych ze _ ne k' <." zaruč'ena a exekučni titul 
4 ' t "emnost s Nemec ou rtSI . 

7. roku 192 ,les ~zaj .' .. Německu provéstí.Kdyby byl za~ 
7.dejší lze bez pkychko~IV nesna~1 v. . tření roti každému cizozemcI 
konodárce chtěl připustttt pr?ZatI!11?1 o~a ř Pbyl by to zajisté zřejmě 
bez ohledu na předpoklady § 379 CI~. h e'§ Úl! ex ř jde-li totiž o ne-
vyslovil tak, jak ,se zmíní! o cizozemclc v . ., 

peněžité po~l:davky. d hověl dovolacímu rekursu. 
N e j v y s S I S o u nevy " 

,Civilní rozhodnuti X. 
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Důvody: 

Ohrožená firma O. v Brně podala odpor proti exekuci na základě 
rozsudku vyneseného říšsko-německým soudem proti ní, když tato exe
kuce byla proti ní již provedena zabavením a odňata jí hotovost 
32.000 Kč a vydána zástupci odpůrkyně Dru Ludvíku O-ovi. Při tom 
zároveú navrhla, by za účelem zajištění jejího nároku na vrácení odňa
tého peníze 32.000 Kč pro případ vyhovění jejímu odporu proti exe
kuci byla povolena obstávka pohledávky odpůrkyně proti Dr. Ludvíku 
O-ovi na vyplaceni přijatých pro ni 32.000 Kč. Prozatímní opatření prvý 
soud povolil, druhý soud zamítl. Dovolacímu rekursu ohrožené strany 
nelze přiznati oprávnění. Přípustnost navrženého prozatímního opatření 
dlužno v tomto případě posuzovati s hlediska druhého odstavce § 379 
ex. ř. Předpokladem pro povoleni tohoto opatření jest pravděpodobnost, 
že by jinak odpůrce ohrožené strany čínností v tomto odstavci blíže 
naznačenoU zmařil neb značně ztížil dobytí peněžité pohledávky. Usta
novení § 379 ex. ř. tedy vyžaduje, by tu bylo ohrožení subjektivní, ohro
žení navrhovatelova nároku určitou činností neb určitým jednáním od
půrce, jež by mohlo pravděpodobně dobytí navrhovatelovy pohledávky 
zmařiti nebo podstatně ztížiti, pokud se týče zhoršiti majetkový stav 
dlužníkův vzhledem na jeho poměr k navrhovateli. Toto subjektivní 
ohrožení musí býti navrhovatelem osvědčeno. Osvědčení pouhého objek
tivního ohrožení dobytí peněžité pohledávky pro povolení prozatímního 
opatření podle § 379 ex. ř. nestačí. V této příčině tvrdila ohrožená strana 
v návrhu na povolení prozatímního opatřeni pouze tolik, že je tu mož
nost, že zástupce odpůrkyně Dr. Ludvík O. peníz 32.000 Kč, který byl 
navrhovatelce odňat a jemu vydán, poukáže před vyřízením odporu, 
podaného navrhovatelkou proti exekuci, vedené proti ní odpůrkyní na 
základě rozsudku říšsko-německého soudu, vymáhající straně, totiž od
půrkyni, do Německa, čímž by prý - ježto bude odporu bezpochyby 

_ vyhověno a exekuce zrušena, -- vznikla ohrožené straně nenahraditelná 
újma, neboť onen rozsudek říšsko-německého soudu, který podle usta
novení smlouvy o právni pomoci mezi československou republikou a 
Německem, jakož i podle zásad vzájemnosti není prý v tuzemsku vy
konatelný, je v Německu formálně právoplatný a právně závazný, takže 
by odpůrkyně v žádném případě nemohla býti u němeokých soudů do
nucena k vrácení onoho peníze. Leč takováto pouhá možnost, pokud se 
týče obava ohrožené strany, že Dr. O. poukáže před vyřízením odpom 
proti exekuci zabavené peníze odpůrkyni do Německa, s hledisek shora 
vytčených ještě nepostačuje k povolení navrženého prozatímního opa
tření, není-li osvědčeno subjektivní ohrožení navrhovatelčina nároku 
určitou činnosti odpůrkyně, jez by pravděpodobně zhoršila její majet
kový stav v poměru k ohrožené straně a učinila její majetek pro zásah 
této strany nedostupným. Takovéto osvědčení o nějaké účasti odpůr
kyně na zmaření nebo podstatném ztížení dobytí navrhovatelčiny pohle
dávky v tomto případě podáno nebylo, a nebylo ani tvrzeno, že by od
půrkyně snad neměla žádného majetku a že by se ohrožená strana, 
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, . ' .. t á neměla na čem hojiti. 

kclY'by i skutečně nastala mo~nOSI Jl vhrzenate'lcVin na vrácení oněch 
• b "padný narok navr ov 

Okolnost,. ze ?b' ~n , hán v Německu a že by s tim snad byly spo: 
32.000 Kc muse Y ,I vym~. f ' Inl'ho nepadá vzhledem ke smlouve 

"t' btíže raZll spIse orma, . . h • a 
jeny urCI e o brk "ší Německou o pravm oc rane 
mezi ~eskoslove~sk.ou ~e~~č~n~~y' ~hr~e dne 20. ledna 1922, uveřejněné 

rávnt pomOCI ve vecec 'hu 
p j" 130 ve sbírce z. a n. z roku 1924, na va . ' .. : : 
pOL CIS. 

čís. 7800. 

pozemk.ová rel.orma. . ., emk.ového úřadu .o přejímací 
Stižnost proti rozhodnut. Statmh.o P.oZ "ch Přezk.oumávaje 

týk t·· P.orušení norem pmvtU . 
ceně může se ,a! pouze ." d . musí se soud .omeziti na t.o, 
odhad znalců S!~~n1~O po~em~o~e~~o u~fá:~lh.o nařízení ze dne 21. ledna 
zda znalci P.oruslh nektery zpre !\U • . §§ 42--45 náhr. zák. Shle-
1921, čís. 53 sb. z. a t.'. a d~da~uá :e;~:YbU hned napraví a použije 
dá.li soud, že výt~ jest ~u':.o n, u .. ed hned výpočet správně, 
porušenéh.o předpIS!l .spr~vne a .~ro~ed;O~ěV~dŽ znalci nezjistili skut
tlebO, nelze-li pr?::.estt nap!~u I .. n:ti soud zrušl rozhOdnutí Státnlh~ 
kO'vou okolnO'st~ liZ byIO'v~r~ a z11S ~ Ině neb O'pravě se znalci vadne 
pozemkO'véh.o úradu a nandl m~, bYď ~.ťstil určitou O'kolnO'st sám, musel 
řízeni, znovu rozhodl. Kd~by, Sl sou j 'hO' úřadu a musel by v usne
by k tomu vzíti znal.c~. Stat~lho poze:~?~':r.ty o nichž mají býti znalci 
sení, kterým stan~vl JIC~, v!~le~hi \ a/ o c~lém elaborátu znalců bez 
slyšeni nemůže vsak nartdlh vys ec en " 

, .. d . správné nebo nespravne. 
O'hledu na tO', z a a co Je dl § 14 vládního nařízení ze dne 21. ledna 

otázka, zda se redukce pn e. . na cenu porostu, niktoliv však 
1921, čís. 53, sb; z. a n. vz~ahtUJet,to~l~ ryze právní, jejlž řeSení nelze 
na cen1,1 lesm pudy samé, les O' az o 
ponechati znalcům. 

(Rozb. ze dne 18. února 1928, RII 65/28.) 

S o udp r v é s t o I i c e ku stížnosti m~j~e\ev~~~r:~é::k~::~;:astra~ 
ustanovil znalce k přezkoumání odha?u, ]en~ [rUŠil napadené usnesení 

. ." . ceny Rek u r s n I s o U • D o 
novel11 pre]1macI . h dl t'žnosti bez přibrání znaJeU. u-
a uložil pr~~mu s?udu, by roz '.~a ~~d\e § 46. zák. čís. 32~1:20 v d.~
vod y: Sttznost lest oduvodne . 2" 220 sb ~z a n. muze se stlz
slovu novely ze dne 13. červ.el;ce \92 , ~II~ zvláštn'ích předpisi\ o určení 
nost opírati, pok~d.se o~enem ~ta o .po to že 1. nebylo šetřeno těchto 
a vypočítávání pre]1macl ceny, ]edme o , 'd . o §§ 47-45 náhrado-

. .. hl" k pre plsum ~ 
předpisů nebo 2. nebylo .pr! lzen~chž neb 10 šetřeno (ad 1.) rozuměti 
vého zákona. Vyda~yml, preaplsy:z{ ledna {921, čís. 53 novelisovaného 
]'est ust<lnovem nanzem ze dne. d 21 září 1922 čís 296 

d 7 a 1922 čís 222 a ze ne. , . . 1 
dle zákona ze ne . srpn , '. . bo porušení těchto předpisů ad . 
sb. z. a n. Jen pro nezachokval1~. n,:, esprávného použití neb nepoužití 
a 2. uvedených, následkem terenoz n 18' 
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byla přejímací cena nesprávně stanovena, jest přípustnou stížnost, 
kQliv však z toho důvodu, že znalec snad odhadl odhadovaný předmět 
nízko nebo vysoko. Odhad sám provésti náleží podle náhradového zá
kona Státnímu pozemkovému úřadu za přivzetí znalců (§ 41 (3) nov. 
zn.), ale toliko jemu a nemůže býti soudem přezkoumáván. To plyné 
z ustanovení § 46 náhr. zák., kde není o stižnosti protí odhadu znalcem 
snad nesprávnému vůbec zmínka. Nepřísluší-Ii však majíteli stížnost 
protí nesprávnosti odhadu, nepřísluší ani soudu přezkoumávati jeho 
správnost a není příčíny k slyšení znaku. Soudu jest se obmeziti na to, 
zda bylo dbáno předpisů zák. čís. 53/21, pokud se týče 296/22 a §§ 42 
až 45 náhr. zák. a rozhodnouti, zda tomu tak jest čili nic. 

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

Dťtvody: 

Podle § 46 náhr. zák. může se stížnost proti rozhodnutí Státního 
pozemkového úřadu o přejímací ceně opírati jen o to, že buď: 1. neše~ 
třeno předpisů vydaných ve smyslu § 41 (2) náhr. zák., to jest tedy 
předpisů vlád. naL ze dne 21.)edna 1921, čís. 53 sb. z. a n. a dodatků 
k němu čís. 222 a 296/22; 2. nepřihlíženo k předpisům §§ 42-45 náhr. 
zák. Tedy toliko pro nedbání neb porušení jistých »předpisů«, t. j. práv
ních no·rem je stižnost přípustna a omezuje se proto čiře na právní 
otázky, na právní posouzení, jež náleží plně soudu, takže tento k roz
hodnuti žádných znalců potřebí nemá, ba ani je na znalce přesunouti 
nesmí, protože úkol sobě příslušející vůbec na .jiného přenášeti není 
oprávněn. K otázce, zda a pokud lze odhad provedený Státním pozem
kovým úřadem přezkoumati znalci soudně zřízenými, ku kterémuž účelu 
právě napadené usnesení soudní znalce jmenovalo, při čemž patrně má 
se jednati o přezkoumání odhadu provedeného znalci Státního pozem
kového úřadu, dlu,žno podle toho odpověděti v ten rozum, že se soud 
musí omeziti i tu na to, zda znalecký odhad Státního pozemkového 
úřadu - tedy jeho znalci ve svém elaborátu - porušili některý z uve
dených předpisů 1. a 2, Shledá-Ii soud, že výtka tato je důvodná, tedv 
chybu hned napraví a užije porušeného předpisu správně a provede 
tedy hned výpočet správně, bude-Ii míti všecky skutkové před po klády 
správně dány, kdežto v opačném případě, když nápravu ve výpočtu hned 
provésti nelze, protože znalci a tudíž i Státní pozemkový úřad, jenž 
má jim dáti správný návpd, mýlíce se v pojetí právních předpisů skut
kovou okolnost, kterou k správnému užití kalkulačních předpisů třeba 
bylo zjistiti, nezjistily, soud rozhodnutí Státního pozemkového úřadu na 
tomto vadném znaleckém zjištění spočívající zruší a Státnímu pozem
kovému úřadu uloží, by, doplně neb opravě se znalci vadné řízení, znova 
rozhodl. Tak na př. nemovitosti by se byly převzaly přede žněmi a soud 
rekursní byl by toho právního názoru, že podle § II (3) cit. mř. čís, 
53/21 f'řísluší vlastníku hodnota úrody, která však není odhadnuta, ježto 
znalci, vycházejíce z názoru, že vlastníku přísluší jen náklad na do
cílení úrody (zorání a osetí) odhadli toliko tento náklad, Když se při-
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., d' zjednati hned také doplně-
pus.tí , že místo .zrušeoním muz: SO~ nater~~~u okolnost zjistí sám, než 
ním řízení, t. ]. zpusobel~'b ze slk~~ ~e tomu třeba znalců, vzíti znalce 
o stížnosti rozhodn,> m~~1 y, po 'iž v rozhodnuti čís, 6189 sb. n. s. 
Státního pozemkoveho,,~r~du, lak ] kter' m výslech jich stanoví, udati 
vyloženO, a mUSIl by ]IZ \ ,usnedsem, o Ynl'chž znalci ma]'í býti slyšeni, 

'h' 'c shledáva va nou a o bl-
b?dy, v, mC z ~eěl b nařiditi výslech o celém elabor~tu. znalcu .on oC; 
nIkdy vsak nes d CO]' e správné neb nesprávne, Jako UČlml ?r~y, 
bez ohledu na to; z a" a '. ed možno takový důkaz nandltl 
soudce v souzel;em pnpa~, ~yl,o ~y ~ GodŮ stížnosti, K praktickému 
až po p.odr~bnem p~os~u z~~a~1 t~~~~ zásady použity příkladmo ,hned 
osvetlem otazky b~? tez

t 
I " .Y d ČÍS I A/la) své stížnosti proh roz

na výtku, kteroU stezova e cml po .". 'lí ozemkov' úřad 
hodnutí Státního pozemkov~hoč,úřa5d3u/'2PlraJv~~ťeprSy' ta]'~snE že se r~dukce 

"I • dpis § 14 vl nar. lS,· " . • k 
porusl pre , ." iahovati toliko na cenu porostu, mkoh vsa n~ 
zde stan~ve?a mme, v: k. to co v tabulkách stanoveno jako cena .Iesm 
cenu lesm pudy sa,me,. a ze '" orost b I velmi špatný nebo 
půdy, musí vlastmk vzdy d.ostat~ 1 kdyby p. ho ~ očle k ceně půdy, 
žádný, a, když tu po.rostk]est,. z; nSeedOcSe;a~e~~é ~as;ává redukce § 14. 
"č •. v·sem ]e-h za menem , • d . pn emz o, k 'h '·adu porušili prý tento pre plS, 

Avšak odhadci Státní~o ,pozem o~e, o ~~kcí z cen lesní půdy a nikoli 
učinivše na nedostatecn; za~mdene;;e~~is ten i roihodnutí Státního po
z ceny porostu, a porusu]e ,e 1:: dh d UO s oC·l'va' Nuže zda má se ,. d ,. vypOctll o a cp·, . 
zemkovéhoma u,. ]~Z~! . t I či tak jak počítali znalci, je čistě právm 
počítati tak, Jak mim stezova e, 'kl' d· předpisů vl. nař. čís, 53/,21, 
otázkou, již lze rozhodnout na za a.e d isu § 14 a ovšem také § 13, 
to jest porovnáním ,o?sahuia~ui~k t Pj~ž~e stížnost dovolává, stanoví, 
z něhož onen vychaz!. - a u a., .i Iném zakmenění porostu«, 
kterak vypočítávati »průměrnécenr. ~ h~ pr Pb Ik '. také pod čís, 4 

. • d ' o pouzlh teto ta u y ma 
§ 13 pak ,me}l pr~ plSy pr t b I e latí pro normální zakmenění«" ~ 
ustanovem, ze »vypočty v a u ~ . p., Ině zakmeněny nastava 
§ 14 pak předpisuje, že u porost,:> ]e~ ne]~fu t~bulkY (§ 13).' Dojde-li 
zmíněná tam redukce ceny vypoct;ne pO

lk 
eV' e dána pro půdu lesní 

soud z toho· k právnírr:u vysledku§, ~~ tabUte~y ~llsto, není-li tento před
i s plným porostem a. ze redukce . t n~a ne Ině zakmeněný, že tedy 
poklad tabulky. splnen a ,po~ost ]e,tk: ~těžo!atelova že je nesprávná, 
methoda znalcu byla spravna a vy , " h důvodů Pakliže však 
zamítne tento bod stížnosti z uvedenhJ::c~ pt:!Vonslct z·e tabulka V. ]'e dána 

. • , u který aJ1 s 1m , 
dospě]'e k naz.oru opacnem, . t • 'e na více a že se jen z ceny 

, • d a cena poros u ze ] toliko pro lesm pu u. _ , č'ní srážka § 14 při porostu ne-
vypadající na porost pine zadkmkenenytu z

l
da tu má z]'ištěny všecky skut-

• "bude sou z ouma 1,. k· ') pIne zakmenenem, ,. t ( • tedy cenu plného· za menem 
kové podmínky pro tento,vypO~f d,n~.r~iC půjde před se hned relor
a podle toho zda je ~anyml s e ~,} 1 místo zrušení doplní si napřed 
mativně neb kasatorne, pokudp~e y~:ti však řešení této právní otázk~ 
řízení a pak teprve rozho?ne. r~nec, y'bl'·Z tl'm povážlivě]'ší, an prvy 

o • • rávne nespravne n . ." znalcum, ]e nejen p , , k ého úřadu kteří předpiSy nan-
soudce místo znalcu Statmho pozem ov , 
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zen!, čis, 53/21 a jeho tabulky už leta r ' " 
kten s předpisy a s tabulka ' t'" P akhkuF, jmenoval znalce j 
tudíž jako úplní nováčkové ;~~r:I~;u~~~:I;tmeni neJsou a musili by je 

čís. 7801. 

Vodní zákon pro čechy ze d 2 Vzhledem k § 17 zák 'est t e , 8. srpna 1870, čis. 71 z. zák ' 
práva k veřejné vodě. Mi~OřávdYI1! ?u~~no ~yd~žení mimořádného uživaCíh dří ě'" h ' 'a UZlvaCI prava k ve' . , o 

, V JSle zákonů jsou českým vodnl ák reJ?ym vodám Podle 
neho povoleni politických úřadů'e m z onem. u~nana bez dodatcč_ 
by to před tim, než českY vodn' J,: tehdy, hylo-h Jich pravoplatně na
před ~to dnem). RozhOdovat: ~a ,~:v~~yl p'l~t?osti .<byla-li vyct:ržena 
tvrzem zaloby soukromoprávnim Íitulem v~reJ~~ ~ode. ?3bytému POd,le , prisluSI Jen radným soud - , um. 

(Rozh, ze dne 23, února 1928, Rv I 638/127,) 

, žalob~i domáhali se na žalované akci ' ' ' 
pravem, ze jsou oprávněni zavodň t' ov~ společnosh, by bylo uznáno 
v každý den a v každé době kd ova I sV,e. pozemky z R-ského potoka 
loba byla zamítnuta s o u d Y v~ bu~e u:~lno zavlažovati louky, Ža-
s o ude m z těchto e c trl s t o 11 C, N e j v y Š š í m 

důvodů: 

Oba nižší soudy zamítl n "., ď 
zakládají řečené užívací ;;, yneJsl zalobu s odůvodněním že žal ' 
!oto vydrž,:ní vzhledem ta u~~a~~v~~ťk§rol~opráv~ím vydrž~ní, že ~šbaC~ 
Jest vylouceno, Dovolatelé d" vodnrho zakona pro Če h stanov~sko" že í vodní zákon

o !Z~~~~ tomto prá~nímu názoru, hájíC~ 
vah vereJne vody a že tudíž ' a sou romopravní držbu ráv ., 
Nejvyšší soud přidává se k pr~vo, tohot? užívání lze nabýti i / drie U,ZI- , 
§ 3 českého vodního zákonaPravhnunu nazoru nižších soudů D~Uh' n:mt' tečn' d 'b' zac ovává ochr ' ' a ve a ,e rz e veřejných vod a 'ich u" , , ' anu prava občamského sku-

h~ji~íc~abyttch P?dle dříVějš!ch Zá~~I~~L :e~~Ud s,e ~šak týče užívacích 
, sou romych práv praví § 102 Č Jmyc na vodu se vzta-

p:~v,a.~achována, že však' 'e'ich ' es, vod, zák" že zůstáva'í tato d:lveJs~c~ zákonů, V souvi~l~sti ťl;~n~st a ob§sah jest posuzovati J podle 
~ anOVI, ze, by se mohlo užívati vod e plse?,,, 17 čes, vod, zák, kter' 
ces, vod, zák uvedeným jest oC y,vereJne J1ným způsobem než 'v § lb 
lení, nelze ustanovením' §§ 3 P ~~bl" by političtí úřadové dávali po -
znam než, že vodní zákon za~h ' ~ ~es, vo~. ~ák. přikládati jin' ~~-
vody ochranu občanského 'k ovava skutecne držbě užívání v[řeY ' 
práva dl d"·" , za ona neomezen' 1 • Jne . po e nveJších zákonů bez v 0'0 e, a e ze uznává užívací 
Je,~ tehd~, bylo-li jich právoPlatn~O~~~Jsto povol~ní politických úřadů 
~a on vesel v platnost, t." ,y o pred !tm, než čes k ' vod ' 
ze bylo takového uživacíh~' pPrr~d 9, lblstopadem 1870, Tvrdí-li s~ tUdl,nz·1 

ava na 'y'to soukro " -, mopravTIlm vydržen' 1m, 
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uznává se toto nabyti jen tenkráte za právoplatné i za platnosti vodního 
zákona, bylo-li vydržení dokončeno již před 9, listopadem 1870, Není-li 
tohoto předpokladu a nebylo-Ii práva ani jiným platným titulem soukro
moprávním před 9, listopadem 1870 nabyto, není takovéto u~ívací právo 
uznáváno bez dodatečného povolení politického úřadu, neboť pak jest 
za platný titul k nabyti takových práv uznati jen udělení jich přísiuš
ným správním úřadem (JUDr. Bohuš Procházka, "české vodní právo«, 
str. 68, Dr. Josef žalud: "Wasserrechtsgesetz liir Bijhmen«, III. vydá"í 
1911, str. 161, rozhodnutí nejvyššího správního soudu sbírka Bud
winski Alter čís, 6101), V tomto případě jde o mimořádné užívání vody 
ve smyslu § 17 čes, vod, zák., tedy nikoliv o užívání vody způsobem 
všeobecným, jak jest vytčen v § 15 čes, vod, zák. žalobci sami uvádějí, 
že nemají povoleni politických úřadů k užívání vody z potoka R-ského, 
vody nesporně veřejné, k zavlažováni sporných luk, nýbrž že prostě 
vykonávají toto užívání po dobu čtyřiceti let a že takto nabyli užívacího 
práva vydržením soukromoprávním podle § 1472 obč, zák. Z tohoto 
vlastního tvrzení žalobců však plyne, že tvtzené vydržení nebylo před 
9, listopadem 1870 dokončeno, neboť ani začátek tvrzeného i čtyřicetic 
letného držení, i kdyby bylo prokázáno, nesáhal by do roku 1870, nýbrž 
jen do roku 1882, žalobci tudíž před účinností vodního zákona nenabyli 
sporného užívacího práva právoplatně podle občanského zákona a marně 
se tedy domáhají tohoto práva žalobou, Tento právní názor neodporuje 
nijak právnímu stanovisku, jež nejvyšší soud zaujal ve svém rozhodnutí 
ze dne 24, dubna 1924, Č, j. Rv I 1633/23 čís, sb, 3765 ve sporu sou
vislém, V tomto sporu domáhali se žalobci uznání řádné držby řečeného 
užívání vody z potoka R-ského, tedy nikoliv uznání práva k tomuto Uži
vání. Netvrdili tudíž důsledně ani vydržení tohoto užívacího práva a ne
bylo se tedy zabývati předpoklady vydržení tohoto užívacího práva, Nej
vyšší soud v onom rozhodnutí, zkoumaje povahu žaloby, která byla pod
kladem sporu, dospěl k úsudku, že vzhledem k přednesu žalobců mohlo 
by jíti jen o žalobu obdobnou žalobě zápůrčí podle § 523 obč, zák, a 
že by proto žalobcům náleželo dokázati právo vlastnické neb alespoň 
platní' titul a pravý způsob nabyté držby tohoto práva, Podotkl-li nej
vyšší soud v této souvislosti dále, že platným titulem byl by v tomto pří
padě buď výrok příslušného úřadu správního, jímž tvrzené právo jim 
bylo propůjčeno, nebo vydržení tohoto práva, nevyslovil tím nijak 
právni názor, že tu jsou předpoklady vydržení ve sporném pří
padě, aniž že i za platnosti nynějšího vodního zákona lze nabýti vy
držením užívacích práv k veřejným vodám, nýbrž měl na mysli jen pří
padné vydrženi dokončené před platností nynějšíhO vodního zákona, 
Otázku vydržitelnosti užívacího práva a nabytí jeho vydržením, bylo lze 
řešiti teprve v nynějším sporu, kde žalobci uplatnili nesporné užívání 
vody z R-ského potoka jako své právo, Marně pokoušejí se žalobci z té 
skutečnosti, že prý okresní politická správa, u níž jest rovněž zahájeno 
řízení ve příčině sporného užívacího práva žalobců, přerušila řízení v ,této 
věci až do právoplatného rozhodnutí tohoto sporu, dovozovati, že poli
tický úřad sám tím připouští vydržitelnost uživacího práva žalobcL!. Roz-
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hodovatí, O právu k veřej~é ~odě, nabytém podle tvrzení žalobců sou
kromo~:avn,lm litule,m, pnslusí p~dl,~ druhého odstavce § 102 čes. vod. 
z. Jen ~a~~Yn: soudum, a pO:ltícky urad tedy právem vyčkává toto roz
hodnuli radnych soudu, anrz lze z toho usoudítí na jeho právní stano
vlsk~ v ,tétéf věd. Po~~va~ž žalobci podle toho, co uvedeno, neprokázali 
vy~rz.enr .spor?eho uZlvaclho práva před účinností vodního zákona, po
stra~a ]eJlch zaloba právního podkladu a netřeba řešiti otázku zda by 
tu pncházela v úvahu čtyřicetiletá či třicetiletá doba vydržecí. ' 

čís. 7802. 

, I j,,?iné ztýrám jest důvodem rozvodu, stalo-Ii se způsobem brutál
nU!I' Duvodem rozvodu jest též, dopustí-Ii se strana jednoho zlého na
kladání a jindy citelného ublížení (uražení). 

(Rozh. ze dne 23, února 1928, Rv I 862/Ú.) 

l\5anžel~a ž~lovala, manžela o rozvod manželství od stolu a lože z viny 
manzela, ]ezto' ]1 manzel tak surově ztýral, že musela vyhledatí lékařskou 
pon:o,c., žalobě bylo vyhověno s o u d Y vše c h tří s t o líc, N e j
v y s S I!TI S o ude m z těchto 

důvodů: 

Pravda, že zákon předpokládá těžká nakládání (schwere Misshand
IU,ngen), mluvě v množném čísle, ale tím nemá býti řečeno, že by za žád
nych okolností nestačilo těžké nakládání nastalé jen jednou, nýbrž že by 
v,::dy by:o ~ut~o, by se to opakovalo čí stalo vícekráte. Záleží zajisté na 
liz,l, ubhzenr teles,néh,o, neboť je-Ii velmi těžké a tudíž nebezpečné, ne
n;uze s,e od poslizene strany žá~ati, ~y se vystavíla tomu nebezpečí ještě 
~~cek:ate a ?,dn~sla SI ta~ po p~lpade trval,ou památku. Zákon ovšem po
clt~1 I s ubh~.em~ bez. na.sl"dk~ n,:bo s .nasl,:dky zcela lehkými a tu mu 
ovsem nes!acrIpnpa~.].edl~y, nybrz musIl vyzadovati, by se to bylo opac 
k?~alo, ma-h to tvonli duvod rozvodu, Přijde tedy všecko na povahu 
pnpadu a okolnostI. V souzeném případě musí stačiti ztýrání jehož se 
žalo,:aný dopustil dne 5. června 1926, když bylo tak brutální, Jak na zá
klad; výpovědi lékaře ,nížší stolic.e zjistily. Než nehledě k tomu, byl by 
tu duvod rozvodu pro zalobkyl11, I kdyby bylo zlé nakládání ono bývalo 
t~~ I;eškodné, jak je žalovaný líčí. Zákon totiž jako důvody rozvódu uvádí 
tez,~a zlá nakládání neb velmi citelná, opětovaná ublížení roz. zvláště 
urazky, ,v ob~u příp~de~h tedy. žádá síce opětování, ale poněvadž obojí 
tento duvod ]e steJne vahy, teoy v duchu a smyslu zákona je tu důvod 
rozvodu také, když strana se dopustí jednoho zlého nakládání a jindy 
citelného ublížení (uražení); neboť i pak má to tu váhu, jakoby jedno 
ne?o druhLb~lo opakováno. Když tedy vedle jednoho ztýrání zjištěného 
ob.ema mZ~lml. stohceml odvola~í soud zjišťuje ještě nadávky »bestie, 
blazne« \11Ikoh tedy pouze »blazne«, jak dovolání praví), tu i kdyby 
tyto nadavky byly> se staly pouze Jednou, což ze zjištění odvolacího 
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du není ovšem přesně zřejmo, ježto to zjišťuje na základ,ě výpovědi 
~~~~vaného samého, jenž praví, ~e m?žn~, že »pr,on~s: nadavky b:st\~ 
a blázen« a nikoli na základě vypove,dl zalobkyn~, Jez potvrdIla, ~e,.'; 

8 květnu 1926 nadával skoro denne beshe a blazen, tedy o~o ,z~yram 
POt io nadávky za důvod rozvodu úplně stačí. Co se ttče ztyralll, ne
a ů~e se žalovaný vyviňovati tím, že mu manželka nechtela vydat oblek 
~ prádlo (klič ke skříni), když chtěl jeti do Prahy na Sjezd, ! kdyb~ t~: 
mu tak bylo, nelze to ztýrání, omluviti. Mil:'.~ t~ má sv:,dkyneF-o~a: j!z. 
nižší stolice úplně věří, ve sve za pravdu pn]ate vypovedl take uda~l, ~e 
, lobkyně žalovaného žádala, by ji vzal s sebou, ze mu nebude preka
:a t že bude u příbuzných, ale on že ji odbyl, že ocásek nepotrebuje. 
í~st míti za to, že kdyby byl žalovaný prosbu žalobkyně:, pr?nesen?u 
v nejslušnějším tónu, splnil, aneb aSl~ň ji ~ebyl tak urazhve odmltl,. 
bylo by zajisté k žádnému nedorozume11l nedoslo. 

čís. 7803. 

Manželka jest podřízena manželi jen potud, že je~ ?o~~ ,dbáti' 
jeho vůle v okruhu domácího řádu, jinak všakplatLmezLltIml'uplna rov-

nost. 

(Rozh. ze dne 23. února 1928, Rv J 1044/27.) 

K žalobě manželky rozloučil pro c e sní s o udp r v é ~ t,o,1 i c e 
manželství z viny obou stran. O d vol a c í s o u d k odvola11l zalob-
kyně napadený rozsudek potvrdil. . ' 

N e j vy Š š í s o u d k dovolání žalobkyně změm~ n~pad:,ny roz~u
dek v ten smysl, že rozloučil manželství z výhradne v111y zalovaneho 

manžela. 

Důvody: 

Co nižší stolice' proti žalobkyni zjistily, -- a více, se podle"obsahu' 
spisů zjistiti nedá - je toliko to, že prý zavd~la,v, nekolrka. pnpade~h 
žalovanému příčinu k nadávkám a zlemu nakladam a s}ce jednou hm 
(skutková zjištění), že se svou přítelkyní byla Jeden vecl;r v, dlvadl; a 
druhý den odpoledne v biografu, a jindy tím" že proh vulI zalov,ane~o' 
častěji chodila s přítelkyněmi, a konečně k vystupu u plv,ovarr: hm, z~ 
od všech svatých J 926 zamykala byt visacím ~ám~~m, ta~ze, SI zalova~y 
nemohl z bytu vzíti věci, jichž potřeboval, a hm vS.lm p:y, (usu dek) pn
rozeně žalovaného dráždila, takže se dal strhnouh k č111um, ktere Jsou 
důvodem rozluky, jeť on prý podle svědkyně P-ové pov~hou dobrak a 
sama žalobkyně prý této svědkyni říkával~, že má ~obre srdce. ~o se 
týče prvých dvou výtek, nejsou skutky,. jez ~e tu o :alobk~111 dokazaly,. 
již samy o sobě vůbec ničím, takže z mch ~lepkou VIUU )e]1. ?elze vyv'!,
zovati. Manželka není přece manželI poddana tak, aby I ]e]1 ~ol?a pn-· 
telkyň, procházky s nimi neb návštěva divadla neb bIOgrafu zalezela od. 
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jeho ~ůle a on l~ěl právo tyto styky a duševní pož'ť 
mocne regulovatI. Nadpráví mužovo záleží d I Ky " ' 
v tom, že jemu přísluší jako hlavě rodín d po, le § ~~ obc. zak.,-
manželčina podle § 92 te'ho' 'k y omacnost ndlh a podřízenost • . z za ona v souhlasu s ť .. . 
ze povlllna jest dbátí jeho vůle v okruhu d " I;'; zas~ jedllle v tOm 
mezi ními úplná parita: tedy teprv tehdy ~~n~clh.~ Ja?u.', jm~k však plati 
toho vyžadovalo, by ve sféru osobních I~ ! l r~ ~e nzelll domácnosti 
rálně nezávadných zábav zasahov I ~~ze cmyc styků a jejích mo
přání nedbala bylo by j'í lze z tOl,a '.a 't' yby ona jeho oprávněných · • . ' o cml I vytku ale o • ., 

Jeste nebylo řečeno, že je už také zalo' .. ,' ,vsem alll hm by 
luky od ní uplatňovaném na skutcI'chzeenh

a 
jejl hspoluvma na důvodu roz~ 

t 
. ., ' j o jlC z on se vů" "d . 

. j. ze mu tlm k jeho manželským deliktů~ ....' CI III opustIl, 
z nich jejím vlastním chováním omlouvati ~r}~I~u z,av~ala a on se tedy 
pečlivě zkoumati, zdali tu takovou s lUZe. ny~::, by bylo teprve 
spravedlivě připustiti možno V nal/Ch?!og~c.kO~ pnc;nnou souvislost 
mínky chybí. žalovaný vůbec' neudal ; pnpa e ~sak vsecky tyto pod
vadného, že žalobkyně byla jeden veČere, c~ a proc shledával na tom zá
v biografu, že by to bylo rušilo domácí v • ~~a~le a dr:,hy den odpoledné 
sledek zanedbání j'ej'ích domácích pr porab e b' nla pf. tedy mělo za ná-
· .. h ... o aCI ne o y o spojeno 'kl d 
je]lc pn]mum nepřiměřeným a totéž pl t" ... h' .... s na a em 
kách s přítelkyněmi a o osobách těcht a \Olf

eJlc 
;aste]SICh procház,

mohl míti důvodný odpor. Udal sice o pn e yn, z a a proč proti nim 
s~ma .mu řekla, že přítelkyním těm, jS~ua~\:zoč~a~a:lO to nebfl~,. že. ona 
a on ze to měl za chování vdané žen nedůst''';z on~, na~haTIl zemchy,. 
pod jich vlivem odcizovala Ale i kd ~ b I o]:,e, a dale, ze ona se mu , 
její styky činilo závadnými přece b~ Ir,U ro 0. ~~c~ doká:,áno, co by tyto 
sloužiti za podnět k tak s~rbvému kl' d' ~a n~m zp,usobem nemohlo 
štění dopouštěl, k zlému nakládání S;~Ií~k an~ ~ lll, ekeho 

se podle zji
neřku za záminku k záletníctví 'ež In o:",am';1 a,vv,surov.ým hrozbám, 
:Psychologické příčiny těchto jeťo ]deiikt~ ~e~ uZk 11l'..S!. stoh~e dokázaly. 
jak plyne z časové posloupnosti mezi nimt : sSkU~~cne t~ke docel~ jiné, , 
kym. Jak zjištěno nadával žalovaný' I bk' Y vytykanyml zalob
často surově a z~předl potom milo ~a? (Yl" v posl;dních šesti letech 
ložný) poměr s Marií P-ovou kte ,St ny I z~stalo .otazkou, zda i cizo-
• lb' .. ' ry rva uz aSI tn roky' p' d d" ' 

,za o y, horejsí jí vytýkaná návštěva di dl' b' re po amm 
tepr;, 30. října a I, listopadu 1926 ted va a a, I?grafu s!al,a s: však 
~dyz už, rozvrat manželství dávno tu b0. 1~ ~n~/r~d ~od~ml1l zal?by, 
zalovanemu zmrzela už před šesti I t kd'" ] e, ze zalobkyne se 
aniž by byla ona mu k tomu zavd~řa' ,YZ]I ta~ .. surov.ě mohl spílat, 
svět,litelno, že potom také zapředl ,.ne]akou pnclllu" leS! proto vy
nym znenáviděl manželku ještě ,pol1ler ~~ p-?VOU, a vysvethtelno, že 
kážku svého spojení s P-ovou Pr~~;' p~ne.~adz v. ní .m~sil vidět pře

_k přítelkyním jejím O-ové a U:ové že v~pdnl, se uz .aS! pred třemi roky 
mluvil)' ]'í ně]'akého at' s .. b.' ] P;-OSI, aby ]1 sebou vzaly a na-

. ,e jl z aVI a rovnež r 1926 L k' 
kde ]i zpoličkoval 'řekl ]'í al' se d', " " u -s eho kostela, " b "a s mm rozvest ale t' . , ~ 
]I .. ude ~Iatit. Z toho také zřejmo že ne d'l ' . a SI n~mys!I,. ze 
:pntelkyne ~ o ně právě jde ~ n'b'" I vba I ~ mu jmenovane dve Její , y IZ za o kyne, naopak ještě chtěl užít 
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jich pomoci, by se jí zbavil. Je to tedy vše zcela nevinné, v čem mzsl 
stolice vinu její shledávají a jest naprosto a očividně nesprávný úsudek 
jich, že prý ona ho tím vydráždila k jeho činům, jež jsou důvodem roz
luky. Vždyť přece všecky tyto činy jeho se staly dávno před tím, než 
tyto její skutky, jímž se přičítá, že je zavinily. Ale příčinou toho, co se 
děje dnes, nemůže býti to, co se stane teprv za tři nebo za šest let. A to 
právě plati také o uzamčení bytu na všecky svaté, tedy na 1. listopadu 
1926 a následující dny, nehledě ani k tomu, že vzhledem k vyhrůžkám 
a vůbec k celému jeho dlouholetému nenávistnému chování jeho vůči ní 
byla ona úplně v právu, když jak pravila k P-ové, byt zamkla (= se 
v něm uzamkla) proto, že se ho bála. Uzamčení bytu by ho bylo oprav
ňovalo leda k soudním krokům na odevzdání klíčů, byl-Ii on sám nájem
níkem a nechtěl-Ii sí poříditi zrovna klíče jiné, ale s otázkou viny na 
ztroskotání manželství, které bylo rozbito dávno před tím jeho vlastní 
činností, nemá to docela ničeho co činiti. žalobkyni stala se tedy roz
sudky nižších stolic těžká a zřejmá křivda. Na tom nemůže ničeho změ
niti ani dobráctví či dobré srdce žalobcovo, jež prvý soud zdůrazňuje, 
neboť nejde o dobrotu, ale o spravedlivost, spravedlivým však žalovaný 

• vůči své manželce nebyl ~ a ovšem dobrým ještě měně, to přece doka~ 
zují ty neobvykle zlé skutky, jež naň sám prvý soud zjistil - a mimo to 
dobrota bývá, často jen reflexem slabé povahy, kdežto síla povahy, jež 
je předpokladem spravedlnosti, dá se nejlépe posuzovati podle toho, jak 
kdo především sama sebe ovládati dovede, čehož však žalovaný ve svém 

chování k manželce dukaz nepodal. 

čís. 7804. 

Kolektivní smlouva jeví účinky jak ve příčině zaměstnavatelů tak ve 
příčině zaměstnanců, kteří jsou členy organisací ujednavších smlouvu 
v době, kdy se uzavírá smlouva individuelní. Uzavřel-li zaměstnanec 
v době, kdy již nebyl členem organisace, se zaměstnavatelem indivi
duelnl smlouvu a prohlásil k zaměstnavateli, že jest členem organisace, 
naznačil Hm, že pro něho platí předpisy kolektivní smlouvy ujednané 

organisací. Stačí, že kolektivní smlouva byla v pracovně vyvěšena. 

(Rozh. ze dne 23, února 1928, Rv I 1063/27.) 

Žalobce, truhlářský dělník, domáhal se na žalovaném, truhlářském 
místru v Děč1ně, mzdy za čtrnáctidenní výpovědní lhůtu, ježto byl dne 
16. října 1926 propuštěn, aniž dodržena čtrnáctidenní výpovědní lhůta. 
žalovaný namítl, že pro žalobce platí ustanovení kolektivní smlouvy, 
podle něhož mŮže býti pracovní poměr zrušen každou smluvní stranou 
kdykoliv bez předchozí výpovědi. Pro c e sní s o udp r v é s t o -
I i c e žalobu zamitl, o d vol a c í s o u d uznal podle žaloby. 

N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu. 
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D ů vod y: 

. ye sporu jest řešiti otázku, zda pro žalob . 
iIVnI sn;louvy ze dne 8. května 1920 u'ed ~e plal! ust,:no~ení kolek-
navatelu v živnostecli na zpracov' .' dl nane mezI sdruzemm zaměst
sídlem v Teplicích na straně 'ed a~1 reva. v severozápadních Čechách 
stružníků a podobných POVOládí s?d~ a metlb svazem dřevodělníků, sou
vodělníků v Praze na straně druhé em v I. ~rcI I Svazem českých dře~ 
smlouvy podle něhož" ' J~lenovlte ustanoveni bodu 14 této 
kd k .', muze pracovfll poměr každ 'I' ' 

Y oh bez předchozí výpovědi b'!' ' S ou srn uvm stranou 
tuto otázku záporně, v čemž mu vL~ z~ut"n. ,ou~ ?d~olací zodpověděl 
v ,~?u?nictvi neni o tom sporu, že kolek~i~~í pnsvedcltl. ~n~ v nau~e ani 
pr,lcme zaměstnavatelů tak ve p'rl'č" ,sml?uva JevI UČlOky Jak ve . . me zamestnancu kteč" 'I 
msacI smlouvu ujednavšich d b' kd ,1 JSou ceny orga

C 

vírá. V souzeném případě je jistO e: ,~~e smlouva mdividuální uza
c 

dělníků a že byl odhlášen v dub:' ~~2~a o ce byl členem svazu dřevo
o~bor? svazu ve Warnsdorlu ze ~ne 22 ~~llyne z p~t':.rz:ní mistního 
p~1 ~vem výslechu jako strana předložil N b I nt dI9~7, Jez zalobce sám 
nam své individuální smlouvy se t . ~ r e y zalobce v době ujed
čátkem srpna 1926, již člene~, s~aran~,: za o~a~o~, k němuž došlo po_o 
se ovšem také názor, že členové ~~ revo~elmku. '!. nauce vyskytuje 
smlouvy vázáni po celou dobu 'e" .lamsa.cl JSou predplsy kolektivní 
po ujednání kolektivní smlouvy J vjs~o m~o~~ I .~ehdy, když z organisace 
tím, že by jinak b la od " UpI, eryzto názor se odůvodňuie 
kolektivní, leč v !ouz~né~o~~~;~~, sna~a !orušovati věrnost ke smlouvě 
ujati určité stanovisko 'ežto lze ~ ne, ~ e n?tno k tomuto názoru za
žalobce do dubna 1926 J členem sv~:~e~lře~ C~~I. ~o~tupem jiným. Byl-li 
o tom, že mu byl znám obsah kolek!" o emlku, nelze pochybovati 
1920, když v srpnu 1926 uzavir I I,vm sml.o?vy; k!erá platí již od roku 
kem J-em jako zástu celO žalova ~\ ou mdlVldu::I~1 ?mlouvu s Františ- . 
prohlásil žalobce přr této přile:i~~~~' :o:le z)!stem so~d~ odvolacího 
svazu dřevodělníků. Toto rohlášeni I" ra?t~s~u J-OVI, ze náleži ke 
datí jinak, než že žalobce Ptím naz p'~1 ~zavlram smlouvy nelze vyklá
lektivní smlouvy timto svazem u'ed

nacI
: zepro něho platí předpisy ko- ' 

~§ 863 obč. zák.) těmto předPijůmn:n:~z1:~'pOdrobil ~e ~alobce mlčky 
clenem svazu dřevodělníkú již neb I P I na tom, ze zalobce tehdy 
tišek J. důvodné příčíny odkazo; i· ? ltobmto pI:ohláš,:ní neměl Fran
smlo?vu, j~žto mohl předpokládati ~: ž~~o~ ce ~yslovne n~ kolektivní 
za zavazny považuje. Ostatně byl~ t t fe JeJ! obsah zna a pro sebe 
ného vyvěšena, čímž bylo řed isu §a o sm o~~a v, provozovně žalova
budiž poukázáno na to / t' ~ ,114 b} zlvn: r. vyhověno. Při tom 
vách kolektivních, je po~z: n!~z~noP~d~S~~;. p~Jednávajícím o sml ou
provozovně vyvěšena kdežto př d .' Y o e :~O! s;nlouva byla v každé 
ních řádů vyžaduje ;působem :et~ § ~8 a) zlvn .. r~ykajícíse pracov
P~;noc~ým . dělníkům při jejich n!~~~~pZe~l~a~~vm r~d musí býti všem 
pnpade nejde však o pracovní řád al e oznamen. V souzeném 
o I k . ve smys u § 88 a) ži ' 'b ' 

sm ouvu olektJvní, kterou jest 'posuzov ť dl § v~: r., ny rz a I po e 114 b) zlvn. ř. Dů-
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51edkem toho, co uvedeno, nezáleží na tom, že František J., přijímaje 
žalobce do práce, neupozornil ho výslovně na kolektivní smlouvu, jme
novitě na její ustanovení bod 14, stačí, že kolektivní smlouva byla v pro
vozovně žalovaného vyvěšena, že žalobci jako bývalému členu svazu 
dřevodělníků obsah její byl a musil býti znám a že se žalobce, jak již 
.dovozeno, předpisům jejím mlčky podrobil. Jinaký výklad děje ve sporu 
zjištěného odporoval by předpisům § 863, druhý odstavec a § 914 obč. 
zák. Ježto tedy kolektivní smlouva ze dne 8. května 1920 platí i pro slu
žební poměr mezi stranami a smlouvou touto byla zákonná výpovědní 
lhůta (§ 77 živn. ř.) vyloučena, nemá žalobní nárok právního základu, 
o který jej žalobce opírá (§ 84 živn. ř.). Zamítl-li tudíž prvý soud žalobu 

jako bezdůvodnou, učinil tak právem. 

čís. 7805. 

podána-li žaloba síce ve lhůtě, ale u nepříslušného soudu, jest lhůta 
za~hována, byl,li spor postoupen nepříslušným soudem soudu přísluš
nému, předpokládajic, že žalobce postupoval přesně podle šestého od-

stavce § 261 c. ř. s. 

(Rozh. ze dne 23. února 1928, Rv I 1250/27.) 

Podle pachtovní smlouvy, jíž spachtoval žalovaný od žalobce poze
mek v obvodu okresního soudu na Mělníce, byl žalovaný povinen vrátiti 
při skončení pachtovního poměru pozemek ve stavu, v němž jej převzal. 
Při skončení pachtu dne 31. prosince 1925 vrátil žalovaný pozemek bez 
plotu. Žalobou, podanou v roce 1926 na okresním civilním soudě v Praze, 
.domáhali se žalobci na žalovaném, by byl uznán povinným postaviti ko
lem pozemku plot a odevzdati ho žalobcům. žalovaný vznesl námitku 
místní nepříslušnosti. Okresní civilní soud v Praze odvolal nařízený již 
rok k ústnímu jednání a postoupil věc okresnímu soudu na Mělníce, kam 
došla 5. února 1927. O b a niž š í s o u d y žalobu zamítly, ježto byla 
podána po uplynuti jednoroční lhůty § 1111 obč. zák. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Dítvody: 

Lze připustiti, že, podána-li žaloba ve lhůtě u nepříslušného soudu, 
jest lhúta zachována, byl-li spor nepřislušným soudem podle šestého 
odstavce § 261 c. ř. s. odstoupen příslušnému soudu (tak také Neumann, 
Kommentar zu den oesterreichischen Zivilprozessgesetzen, 1927; k § 260 
a 261 c. ř. s., str. 969, a rozhodnuti uveřejněné ve sb. n. s. pod čís. 
5072), a, že jest mylným právní názor odvolacího soudu, že nepřísluš
nost původně dovolaného soudu byla nezhojitelná, kdyžtě tu nešlo 
o žádný z případů v § 104 j. n. výčetmo uvedených. Přes to nebylo lze 
dovolání vyhověti, neboť žalobci nenavrhli, by soud »pro případ, že by 
námitce dal místa«, postoupil žalobu soudu žalobcem pojmenovanému, 
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nýbrž učinili za so~hlasu žalovall~h~ prostě ~lávr,h, aby sporná věc byla 
postoupena okreslllmu soudu v Mellllku, kteremuzto návrhu původně do
volaný okresní soud civilní pro vnitřní Prahu vyhověl, aniž se o své 
vlas:~í ~říslušnosti usnesl, pokud se týče postoupení spojil s usnesením 
o pnslusnosÍl. To se nestalo nedopatřenim soudu, jak mylně za to má 
d9volání, nýbrž '! d~sledku toho, ~e žalující strana nepostupovala podle 
predplSu § 261 sesty odstavec c. r. s., pokud se týče, že nepřizpůsobila 
svůj návrh, jejž ostatně měla učiniti ústně (§ 176 c. ř. s.), tomuto před_ 
pISU, kter~ jako výjimku nelze rozšiřovati na jiné připady. jelikož však 
postoupelll se nestalo podle § 261 šestý odstavec c. ř. s., nenastaly ani 
právní účinky tohoto postoupení, a jelikož žaloba došla k příslušnému 
soudu teprve po lhůtě § 1111 obč. zák., žalobní nárok sice nepromlčel 
ale zanikl, což muselo vésti k zamítnutí žaloby pokud se týče k potvrzeni 
-rozsudku prvé stolice odvolacím soudem. 

čís. 7806. 

žalůba O' oduznání manželskéhO' půvO'du dítěte pO'dle § 159 obč. zák. 
Záleží na tom, zda zájemník.ům by bylO' bývalo možniým zvěděti. 

O' půbytu nepřítomného, kdyby byli vynalůžili onu průměrnou píli a ná
mahu, kterůu nutno na každiém růzumném člověku pří spravůvání jehO' 
rodinných věcí spravedlivě žádati. 

(Rozh. ze dne 23. února 1928, Rv I 1324/27.) 

Žaloba Boženy a jarmily K-ových proti opatrovníku josefa K-a by 
bylo uznáno p.rávem, že žalobkyně nejsou manželskými dětmi Jo'sefa 
K-a, byla zam;tnuta s o u d Y vŠe c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í m 
s o ude m z techto 

důvodů: 

Podle výslovného předpisu § 9 cís. nař. ze dne 19. března 1916 čís. 
6~,ř. zák. (tř~tí dílčí .novely k.ob.č. zák.) přísluší - v předchozích §§ 
bhze upravene - pravo, poplratl manželské zrození, jen dětem, jimž 
d?e L ledna 1917 nebylo více, než 3 leta. Božena K-ová jest podle křest
~~ho.hstu ~a:?zena dne 21. .brezna 1911, bylo jí tedy dne 1. ledna 1917 
jlZ VIce nez tn leta. Odvolacl soud proto právně nepochybil (§ 503 čís. 4 
c. ř. s.), uznav, že Se její žaloba nemůže již z tohoto důvodu setkati 
s úspěchem. Dne 18. března 19]5 narozená jarmila K-ová má sice právo
popír~ti manžels~é }rození, ale právem (§ 503 čís. 4 c. ř. s.) zamítl od
~olacl so~d '. jej!, zalob~, .. shledav, že. tu není z~konného předpokladu 
§ 159 obc. zak., ze od jej!ho narozem je pobyt zalovaného josefa K-a 
trvale neznámým. Podle zjištění odvolacího soudu byl josef K. v dobé 
od 22. listopadu 1918 až do 20. února 1926 třikráte předmětem Úředních 
jed?ání různtch be~p~čnostních úřadů. Z této skutečnosti usuzuje odvo
laCl soud pravem, ze Jeho pobyt tehdy nebyl neznám. Bylť úředně zjiš-
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tén. Nesejde na tom a není proto ani podstatnou vadou řizení (§_ 503 
. čís. 2 c. ř. s.), že l11žší soudy nezjistily, zda bylo dočasném úředne Z]l
.štěném pobytu josefa K-a alespoň někdo ze súčastněných osob - do

. volání míní patrně jeho rodinu a osoby jejího nejbližšího okoli - vy-
rozuměn. jde jen o to, zda osobám, které měly právní zájem, o jeho po~ 
bytu zvěděti, to bylo možné, kdyby byly vynaložily onu průměrnou píh 
a námahu, kterou nutno na každém rozumném člověku při spravování 
jeho rodinných věcí spravedlivě žádati. A tu nelze v souzeném případě 
neuznati, že by zájemníkům bylo bývalo lze - po případě pomocí opa
trovnického soudu nezi. dětí josefa K-a -- občasným dotazem u poli
cejního ředitelství v Praze, po případě též u jeho domovské obce, u níž 
se úřední zprávy o trestech a o pobytu odsouzených zpf-avidla sbíhají,. 
jeho pobyt zvěděti, kdyby byli chtěli nebo se o to byli vážně pokusili. 

čís. 7807. 

žalo-ba o zrušení náhradního nálezu podle zákona ze dne 6. června 
1887, čís. 72 ř. zák. . 

Není závady, by vojenský náhradní nález nebyl vydán nejprve proti 
podpůrnému ručiteli. V nálezu však dlužno ůznačiti, že byl proti nému 
vydán jako proti podpůrnému ručiteli. Teprve v řízení exekučním šlo by 
o to, zda bylo vyslovené pořadí dodrženo a bylo by 8e lze bráníti proti 
případnému· přehmatu v tO'mto směru. 

(Rozh. ze dne 23. února 1928, Rv II 266/27.) 

žalobci, důstojníku účtárny, bylo předepsáno k náhradě 4.192 Kč 
30 h, ježto jako likvidující důstojník likvidoval nadporučíku Františku 
K-ovi o tento peníz více. žalobě, by bylo zjištěno, že náhradní nález jest 
bezúčinný' a že se jako předčasný zrušuje a by žalovaný čsl. erár byl 
povinen to uznati, bylo obě man i ž š i m i s o u d y vyhověno, o d
vol a c í m s o II dem z těchto d ů vod ů: Podle důvodové zprávy 
k § 1 zákona ze dne 6. června 1887, čís. 72 ř. zák. jest sice posuzovati 
rozsah služebních povinností podle povahy věci a podle platných admi
nistrativních zařízení, otázku však, zda a v jakém rozsahu jest odů-· 
vodněná povinnost k náhradě, toliko podle platného práva civilního. 
Z toho plyne, že soud, na něhož byla vznesena žaloba ve smyslu § 2 
cit. zák., nepřezkoumává, zda vydání nálezu bylo podle administrativ
ních předpisů, platných pro vojenskou správu ohledně řízení o ná-
hradě škody přípustné, nýbrž zda její návrh na náhradu škody proti 
žalobci byl opodstatněn v době vydání nálezu, jinými slovy, zda byly 
splněny všechny předpoklady pro nárok na náhradu škody ve smyslu 
občanského zákona. jedním z těchto předpokladů jest, že škoda vo
jenské správě již povstala. V souzeném případě bylo sice zjištěno, že 
nadporučík S., jenž dle nálezu samého byl pri-ncipálním ručitelem, ne
oprávněně přijal, oČ mu více bylo vyplaceno, a že tedy vojenská správa 
má proti němu nárok na vrácení tohoto přeplatku. Teprve, kdyby nárok 
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ten neb~1 ~s~okojen, kdyby bylo zjištěno, že vymožení tohoto nárok" 
na pnnclp~lmm r~čl:eh bylo bezvýsledné, bylo by lze říci, že 
ď op.ommuh pOdpur~eh? rUČItele vojenské správě škoda, Voj .' .. 
musIla nejen vyd ah nalez proti principálnímu ručiteli nýb' , 
véSh" podnikno~ti vše, čeho k tOl;1U třeba, zejména 'všech

r
: 1 exek~~o: 

kr?~}" To se vsak podle nesporneho přednesu stran ani dJ dob nI 
hlasem rozs~dku lr~ého soudu nestalo a nemohl tedy žalobce b ,K 
so~'zen k ~ah,rade skody, Názor odvolatelův, že nález deklarK'e 'e 
zpusob rucen~ osoby povinné, není správný, Neboť na jeho zákl},n 
nebyl?-h mu ;;alobou podle § 2 cit. zák, odporováno, jest ho odle oe, 
<:lt; ~ak. pokl,ad~Ť1 co do vykonatelnosti za rovný soudnímu ProzsuJk 8 

vesle,mu,v p:avm n;oc (§ 1 čís, 10 ex, ř,), To přiznává samo Odvolánf 
praVIC, ze nahradm nález jest předpokladem titulem dals'l'ho ' 'h' 
V 'h" , k' , nucene o 

yma am ,nar? u, Jest SIce správné, že vojenská správa nemusí nárok 
o~e,n vymaha h, avsak může tak, uč!nití a byl by žalobce vydán je'í Iibo_ 
vuh, nemoha se proh provedenI nalezu j'iž brániti To take' u ,j, I 
ž b ' k 'h Kl'" znava s u-

e n? ma, - , ~,stanO~UjlC ~ § 48, že povinnost, nahraditi státu škOdu 
poshhuj~ pn:devsll~ pnnclpalního ručitele a teprve, kdyby tento ne~ 
?Johl 

eraru skodu Ihned nahraditi nebo aspoň podle zákona za'is!'!' 
j e.st nutno zároveň bezprostředně k náhradě přidržeti ručitele po~ ! 1, 

,neho, '!'omu n,e,:adí ani nebezpečí promlčení, poněvadž lhůta § r4~9 
obč, zak, počma teprve od doby kdy poškozeny' zvěděl 'k d' 
o osobě šk' d 'O 'k d' ' o s o e a 

, u ~ove, .. ~ ,o e ~působené podpůrným ručitelem doví se 
V~~k teprve, az jest z]lsteno, ze od primérniho nemůže dosíci náh d 
Pnkl~d, který odvolání uvádí na podporu svého opačného názoru

ra y~ 
mluvl proh názoru tu hájenému V uvedeném tam případ' " ne 
zj'istil se h t I t k" . e prvem ne-

, pac a e, a ze nemohla na něm jak.o na principálním ruč't I' 
nahrada vyloupených peněz býti vymáhána a bylo tedy'" .. t ,1 e 1 
jenská s' áh d d jlZ ]ls o, ze vo

o , prava ,n ra u o n,~ho neobdrží a že trpí škodu, kterou od-
purny ruČItel jest, ~ov1l1en jl nahraditi. V druhém uvedeném P'ří~adě 
muse,lo by obdobne pko v souzeném případě býti zjištěno že vymožení' 

b
na zakladě, odsu;;ujícího výroku civilního soudu na principálním ručiteli 

ylo bezvysledne, Byl proto výklad § 48 služ knihy Kl' , 
Pos u e' "b ' ' . - pro pravl11 

o z m veCl ez vyznamu a není třeba se zaby' vati ťm d ' 
soud obsah 'ť'" h 'o 1 , Z a prvl11 
. , ' vyse rujlClC SpISU a ustanovení služební, knihy spra'vne' ,oce1111. 

Ne j v y Š š í s o u d zr,uši: ro~sudky obou nižších soudů a vrátil věc 
soudu prve stohce, by o 111 dale jednal a znovu rozhodl. 

D ů vod y: 

Žalobce uplatlluje proti nálezu zemského vojenského velitelství ze 
1l~~i3i(!e~~a 1921, ,Fmž byl jako podpůrný ručitel odsouzen k náhradě 

, .,c h, a j,ejZ ~~pada ve smyslu § 2 zákona ze dne 6, června 
1887, c:s, 72 r; z~~" zadaje jehoz:uš;ní, tyto dvě námitky: 1. že 'e 
nalez pre~casny, ],ezto proh prmclpalnunu ručiteli, nadporučíku v zL 
loze Arnostu S-OVl nebyl.nález náhradní dosud vydán, k čemuž dolo-

289 

žiti jest, že žalovaný erár tvrdil, že S, byl již odsouzen nálezem ze dne 
9, srpna 1926 jako principální ručitel, jenže nález tento nenabyl posud 
moci práva; 2, že nález je bezdůvodný, ježto žalobce nestíhá zavinění 
a náhradní nárok proti němu tedy vůbec místa nemá, Nižší stolice uznaly 
předčasnost a, vyhověvše proto žalobě, nález zrušily, Dovolání sluší 
dáti za pravdu, že tu předčasnosti neni. Rozhodné předpisy služební 
knihy K-I, o něž se i nižší stolice i strany opírají, jsou tyto: § 48: Při 
každém poškození státní správy osobami ve služebním svazku vojska, 
při kterém má býti předepsána náhrada (§ 32), vydá intendance zem
ského vojenského velitelství na základě vyšetřovacích spisů administra
tivní nález o tom, koho stihá povinnost k náhradě a v jakém rozsahu 
podle zásad o zodpovědnosti stanovených služebními instrukc~mi a 
předpisy, jakož i podle zásad občanského práva, Stihá-li tato povmnost 
několik osob, nutno pti pořadí, podle něhož mají býti k náhradě při
drženy, rozlišovati mezi ručiteli principálními a subsidiárnimi. Povinn~st 
nahraditi státu škodu, postihuje totiž především osoby, jichž jednámm 
nebo opomenutím škoda nejdříve byla způsobena, jakož i ty, které byly 
s nimi v zaviněném dorozumění. Tyto osoby jsou tudíž principálními 
ručiteli. Kdyby principální ručitel nemohl eráru škodu ihned nahradili 
neb alespoň podle zákona zajistiti, nutno zároveň bezprostředně k ná
hradě přidržeti subsidiární ručitele, totiž osoby, které zanedbáním před
,pisů neb opominutím svých zvláštních povinností čin umožnily, aniž 
však jednaly v zaviněném dorozumění s principálním ručitelem, Pokud 
jde o rozsah ručení několika osob, ručí všichni za jednoho a jeden za 
všechny tenkráte, byla-Ii škoda několika osobami způsobena úmyslně 
nebo sice pouhým nedopatřením, avšak podíly jednotlivci'! na škodě ne
dají se s určitostí zjistiti, Podle povahy okolností může býti v témž pří
padě škody vydáno několik nálezů o náhradě: a) když část šk.ody je 
hned jasná, kdežto ostatek vyžaduje ještě šetření, b) pokud je několik 
osob, ,když závazek jedněch jest zjištěn, ostatních však je ještě po
chybný, V odstavci (1) citovaný § 32 stanoví, že, shledá-Ii se, že někdo 
škodu zavinil a že zavinění toto, způsobené porušením služební POV1l1-
nosti, jest se škodou v příčinné souvislosti a podle zásad občanského 
práva odůvodňuje nárok na náhradu škody, jest proti vinníkům ze slu
žebního svazku vojska vynésti nález náhradní. žalobce, jak nesporno, 
likvidoval v listopadu 1918 jako přednosta účtárny správní komise voj, 
inva!. školy nadporučíku Arnoštu S-ovi následkem chybného zaúčtování 
ve výkazu náležitostí štábního oddílu za říjen 1918 o 4192 Kč 30 h více, 
než pohledávka správně činila, a jde o náhradu tohoto přeplatku, Podle 
toho jest žalobce ručitelem pouze podpůrným ve smyslu řečených před
pisů, Co se týče otázky předčasnosti, sluší předeslati, že se sice zmi
něné předpisy odvolávají na zásady občanského práva o náhradě škody, 
že však samozřejmě zásady ty platí jen potud, pokud služební předpisy 
jim neodporují. Odpor tu je potud, že se podle .občanského práva ne
rozeznává mezi principálním a subsidiárním ručitelem, nýbr~ VŠich?i, 
kdo škodu zavinili, jsou ručitelé přímí (§ \301 ohč, zák,), takze by pm 
byl podle občanského práva i žalobce, třeba že je dle vojenského prava 
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pouze ručitelem subsidiárním. Již z toho plyne, že na tuto povahu zá
vazku, zda jest principální či pouze podpůrný, nesluší klásti obzvláštní 
důraz, který na ni klade žalobce a s ním nižší stolice a který obsahem 
předpisů vojenského práva není ospravedlněn. Podle posloupnosti ře
čených ustanovení sluší vycházeti z předpisu, že, je-li více osob ná
hradou povinných, má býti v nálezu vysloveno pořadí, podle něhož mají 
býti k náhradě přidrženy, a jen jako důsledek tohoto předpisu, by se 
vidělo, podle jakých hledisek se má toho pořadí určiti, rozeznávají další 
předpisy ručitele principální a ručitele subsidiární, že tito totiž mají 
následovati až za oněmi. Již z toho plyne, že, stalo-li se tak, je tim 
účel rozeznávání pro řízení nalézací - na rozdíl od exekučniho _ 
úplně vyčerpán. A poněvadž se to v souzeném případě stalo zřetelně 
tím, že žalobce byl v napadeném nálezu poznačen výslovně jako ručitel 
subsidiární, čímž jasně řečeno, že má býti k náhradě (k zaplacení) při
držován až za ručitelem (ručiteli) principálními, je tím předpisu v ří
zení nalézacím učiněno úplně zadost a teprve v řízení uhražovacím 
(exekučním) by šlo o to, by toto zde vyslovené pořadí bylo dodrženo 
a napřed tedy přidržován byl k placení ručitel principál ní, a ovšem proti 
přehmatu v tom směru se hájiti byla by přičina, ba vůbec možnost až 
právě v řízení exekučním, až by bylo zavedeno. Ovšem je i tu v ne
prospěch subsidiárního ručitele výjimka, že, kdyby principál ní ručitel 
nemohl škodu nahraditi neb aspoň zajistiti ihned, nu-tno zároveň bez
prostředně, ne čekajíc na nic dále, přidržeti k náhradě ručitele subsi
diárního. Patrně jest pak věcí ručilele subsidiárního, by si zaplacený 
peníz vymáhal postihem na ručiteli principálnim sám, a zajištěním se 
tu zřejmě myslí zajištění ve smyslu dvor. dekretu z 18. září 1786, čís. 577 
lit. c) a ze dne 24. října 1806, čís. 789 sb. z. S., které povoliti jest na 
pouhou žádost správního úřadu. Pod řečenou podmínkou není tedy vy
loučeno, by i placeni nebylo vymáháno na subsidiárním dlužníku S po
minutím dlužníka principálního, naprosto však není z obsahu zmíněných 
předpisů závady, by nemohl býti vydán napřed nález proti subsidiárnímu 
a pak teprv proti hlavnímu dlužníku, neboť zbraňovati tomu mělo by 
jen tehdy význam, kdyby k vydání nálezu proti podpůrnému dlužníku 
po případě dojíti nemusilo, kdežto podle přesných oněch předpisů 
vždycky musí býti vydán nález proti všem vinníkům a jen se musí určití 
jich pořadí pro případ, nuceného vymáhání, čímž zájmy podpL[rných 
dlužníků jsou dostatečně chráněny. To se však, jak řečeno, v souzeném 
případě stalo tím, že žalobce prohlášen výslovně za dlužníka pouze 
podpůrného. Že může proti každému dlužníku vydán býti nález bez 
ohledu na to, zda se také vydává proti ostatním, plyne jasně z ustano
vení b), jež to připouští, nařizujíc výslovně, že, když závazek jednoho 
dlužníka je k řešení zralý, má se o něm nález vynésti bez ohledu, jaký 
nebo který dlužník to je a jací a kteří jsou ti, ohledně nichž věc ještě 
zralou není. V souzeném případě je námitka předčasnosti tím zbyteč
nější a bezpředmětnější, ano podle potvrzení hospodářské správy čs. 
zem. voj. velitelství ze dne 28. listopadu 1922 sporných 4192 Kč 30 II 
bylo žalobcem samým po vynesení nálezu zaplaceno, takže nepůjde 
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. . 'en o z'ištěnÍ zda žalobce dlužníkem vůbec je~t, 
Obec o exel<UCl a Jde ] ]., t to sporu Nelze se domyslItI, 

Vll .' ť ť rozsudkem v om . 'd .. 
což se má prave. s a 1 , 'tk předčasnosti býti k dobru, vz yl ]e

o 
mu 

k čemu má i jen Jemu :am[ t aež zjistilo že ho vina nestihá, že vube~ 
opak ke škodě: kdy Yo se, o [ '1 by' mu erár 4192 Kč 30 h vratItI 

na , ani podpurnym mUS[ d kl du bu 
ručitelem ne~[, o 'k) an~ bylo zaplaceno jen za pře po .. a. : 
(§ 1431 a nasl. obc. za . , . ' 'ak nemůže zatím dOJIh, kdyz 

. k tomuto vracem vs ť a 
doudho vyso~zem! ředčasnost nálezu, tedy pouze proza ln; 
žalobě vyhoveno ]en,.P!O ~ez 'enž by již nebyl předčasným, kdezto: 
dlužno vyčkati po~de]s! n:k 'piedoasnosti rozhodne hned ve ~ěci sa.me 
když se s pommuhm nanu y, 'ny bez dalšího čekám. Vydany 

T ' budou mu pemze vrace . , 
a žalobce ZVl ez[, k d ' lobce není osvobozen ve věci same. 
mU býti nemohou, po u za 

čís. 7808. 

V účtováni ze společenského poměru může se státi i v žalobě o za-

lace~i účetního výsledku. '. 
p (Rozh. ze dne 23. února 1928, Rv II 457/27.) 

" ' 'm řístroje za účelem dalšího 
Žalobce koupil spol~cn~ se :I~~v::;ní tenu. Ježto přístroje zůstal~ 

jich odprodeje a zaplah~ ~a~ ~ona žalovaném zaplacení poloviny kupm 
neprodány, domáh~1 se zado cr v é s t o I [ C e uznal podle žaloby, od-
ceny. Pro c e s n [ s o uP, . I 
volací soud žalobu pro tento~rate zam[t: ozsudek a uložil odvolacímu 

Ne' vy š š í s o u d zrusll napadeny r 
soudu, by o odvolání znovu jednal a rozhodl. 

D ů vod y: 

" . . . I' kého poměru vyžaduje sice 
Výsledný konecny n~rok ze spo ~cens , účtování příjmů a vý-

nutně ]'ak míní napadeny rozsudek, pre~choz[ vy. .. 'ch Avšak není 
, I'k 'd . m pomerem sOUV1Se][C[ . 

loh se skončeným a [V[ ovany o,' éna v ]'edno-, yúčtování to nemuze - ze]m 
příčiny ani předpisu, ze s,e v. ", adě souzeném _ státi v žalobě 
dušších při?a,~ech; o ~a~Jeb~~ v N~~fdí tomu zejména předpis čl. 27.0 
o zaplacen[ ucetmho 7. . . t I "t' účet ale nemá podrobn.e]-

h 'k . 'stanov[ len povlllnos s OZl [, t ď obc . za ., ]enz o • k 'b·ti složen V souzeném sporu vr 1 
šícb ustanovení o z~usobu,]a ;na" ~ oje jSO~ již po léta neprodejné. 
žalobce, že společne zak~upene, pns r , , ' V kazu' e celková, jed-
P. kl' ď tudíž společensky pomer za skon ceny. . y. J, ""mů 

o a a hl " . ježto proh mm pry nem pn] , 
notlivě uvedená vydání, pro asuJ.e ]e" , b zakou en' ch 50 přístrojů 
za ztrátu, navrhuje jako ltk~[~~C[ ]ten," dílem a ~ál, na žalovaném, 
bylo rozděleno na oba. spolecm . L s e]nJ'?' t 't 'Tím je v žalobě vyho
by mu zaplatil PoIOV[Cl takto' vyuctovane z ,ra y. dk že vymáhání 
věno požadavku zdůrazňovanému o~vo!ac[m rozs~ , em, účtování spo
výsledného nároku je závislé na s~on:em, zl~kV[~o,:am a YY ě jeho zúčto
lečenského poměru. Zda s~utkovy p:ed,n~s ~a~~á~~;' ~~~ bylo lze toho 
vání, je správné, je bez vyznamu pn rese, u~. 
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času podati žalobu. Možné nesprávnosti přednesu a zejména v zúčtování 
mohou míti význam pro otázku náhrady nákladů na spor (§ 45 c. ř. s.), 
ale nejsou důvodem, by žaloba byla zamítnuta, protože byla podána 
před vyúčtováním. Důvod, z něhož odvolací soud žalobu pro ten čas 
zamítl, tudíž neobstojí. Jest proto na něm, by O odvolání dále jednal a 
o něm rozhodl, nepřihlížeje k svému zamítacímu důvodu. 

čís. 7809. 

Přerušení sporů proti říšskoněmeckým pojišťovnám. 
Nařízeni vlády ze dne 8. listopadu 1923, čís. 213 sb. z. a n. a ze dne 

27. června 1924, čís. 142 sb. z. a n. nebyla obnovena. 
Co do přerušení sporu zahájených proti říšskoněmeckým pojišťov

nám, jež měly v bývalém Rakousku pouze generální representaci, ne
plati nyní předpisy § 1 (2) a (3) nařízení ze dne 18. prosince 1924, 
čís. 274 sb. z. a n. a § 1 (3) a (4) nařízení ze dne 15. prosince 1925, 
čís. 249 sb. z. a n. 

(Rozh. ze dne 24. února 1928, R I 93/28.) 

Návrh žalobce, by bylo ve sporu proti říšskoněmecké pojišťovně 
zrušeno přerušení řízení vyslovené usnesením ze dne 3. září 1925, s o u d 
p r v é s t o I i c e zamítl, rek u r sní s o u d vyhověl žalobcovu ná
vrhu a zr.ušil přerušení řízení. D ů vod y: Jde o nárok proti soukromé 
pojišťovně říšsko-německé a nelze tu proto použíti předpisů prvním 
soudem dovolaného vl. nař. ze dne 15. prosince 1925, čís. 249 sb. z. a 
n. o přerušení sporů o splnění závazkll ve starých korunách v poměru 
k republice Rakouské, třebaže byla pojišťovací smlouva uzavřena s ge
nerální representací žalované pojišťovny ve Vídni. Vždyť vládními na
řízeními ze dne 8. listopadu 1923, čís. 213 sb. z. a n. a ze dne 27. června 
1924, čís. 142 sb. z. a n. bylo stanoveno, že peněžité závazky z pojišťo
vacích smluv mezi říšskoněmeckými soukromými pojišťovnami a pojiš
těnci nebo jinými oprávllěnými, kteří měli dne 26. února 1919 řádné 
bydliště na území Československé republiky, sjednaných generálními re
presentacemi říšskoněmeckých pojišťoven v bývalém Rakousko-Uhersku 
se splništěm na území bývalého Rakouska-Uherska, které se staly splat
nými před 26. únorem 1919 anebo které pocházejí z pojišťovacích smluv 
před 26. únorem 1919, nelze po dobu platnosti těchto nařízení prozatím 
soudně vymáhati, znějí-li na rakousko-uherské koruny a je-li spornou 
měna, v nínž tyto závazky mají býti plněny, a že soudní řízení, v němž 
tyto nároky jsou uplatňovány, jest přerušiti. O takový nárok a o peně
žítý závazek říšsko~německý soukromé pojišťovny tu právě jde. Tato 
vl. nař. čís. 213/23 a 142/24 zůstala však v platnosti jen do 31. prosince 
1924 a nebyla pak již obnovena a prodloužena, a nebyly tyto peněžité 
závazky říšskoněmeckých soukromých pojišťoven nijak dotčeny ani 
mezistátními smlouvami čís. 60/126 a čís. 34/27. Pak ale není důvodu, 
by řízení v této věci zůstalo přerušeno. 

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

Stěžovatelka stotožňUJI' e mylld,ě bI8Ý6v5aloc.~,S sVl~~ fe~~~.~l~í z~~~~e~een~~! 
•. 'e dne 29 lstopa u ,., § 1 

(srv. nanzem z .' 42 ř zák) s !iliálkami ústavů jmenovaných v 
29. b~ezna :.873: :~s. 74i24 a' 249/25. Nařízení vlády čsl. čís. 213/23 
vládmch na;'Z€m ClS. 2".ťovacích s~luv sjednaných generálními repre
a 142/124. ~~~ala ~e pOJ!.s 'išťoven v b 'valém Rakousku (Rakousko~ 
sentaceml nss~one~ntec~e~ l~o~bnovena a ~elze říci, že co do přerušem 
Uher~k~~h~ea~J~~lll p~~ti ří~skoněmeckým pojišťovnám PI~tí n(~n)í Př(1) 
spor 1 d t (2) a (3) nař. čís. 274/24, anebo § 1 o st. a, 
PlS}.~ 2~9/25 Nařízení tato mluví výslovně o pohledávk~ch a .dl~Zlch 
~ar; Ck'\ k 'ú;ěrních ústavů a ústavů pojišťovacích, mkoh o leJ!c ge
hllale an" . o to kladou důraz na to že se JejIch usta
nerálních repres,:~taclch,. ml;O' • mezi filiálkami ~ jedné a hlavním 
novení nevztahUJ! na p~~v~ ťo~:e~~lze usouditi než, že vládní nařízen~ 
~tsv01;~/2s: :~:g~2~~~nl~více výslovně jen .? fili,álč~ách21;e/~;laa nt4~;,;sl' 

. I' tace . o nichž mlUVIla nanzelll lS. ' 
generá m represen.: k •. ' . těchto ustanovení, jichž platnost 
a že je nelze p~kladatr za po ra~ova~~24 Z § 6 nař. čís. 274/24 i čís. 
nobyla prodlouzena po 31. proslilCl " . ohledávek a zá-
249/125 jest ~ále ~s?uditi, ~e n~ří~~ía~i t~~~la Č~~~~~ltvenskou republi
vazků, jež mely bylI urovnany un; v. roto řed is § 1 odst. (3) 
kou a republikou Rakousko~ .. Ty~atJI su·

e J'~ž pře~ př~vrrtem měly hlavní 
(4) • ·'s 249/25 patrne Jen us av , • k . a nar. CI . 'o, • h b' I 'ho Rakouska ne vsa C12O-

závod a filiálku o v ru.::n'ych ;n~stec •. y;~v:lém Rakousk~ neměly vůbec 
zemských ústavu POJ,stovaclc , Jez vy. 
filiálek. 

čís. 7810. 

, d 6 b·ezna 1906 čís 58 ř. zák.). 
Společnosti s r. o .• (zák?" ze ne . ; v ost ak~iov~ dlužno ob
Pro přeměnu spolecnosh s· r. o. na S1?0 ecn . do otázky 

dobně použíti předpisu § 96 zák. o spolecnostech s r. o. 1 co 

vzdáni se likvidace. • . l· předsedou valné 
Třebas stanovy společnosti s r. o. pr~p~sovr~' :r:mada oprávněna 

hromady má výhradně býti určitá osoba, J~s .va na • dsed určený sta-
zvoliti jinou osobu za předsedu, nedostavIl-lt se pre a 

nevarui. ,v Ok ,. stněnému více než 10% 
Práva příslušející kaž demu spol~~1 ° u~ suc,a I § 50 ( 4) 

na kmenovém kapitálu, nejsou zvlastntmt pravy ve smys u 

zák. (Rozh. ze dne 24. února 1928, Rv I 442/27.) 

. I· ti s r o o ne-
žaloba společníka společnosti s 1'. o; proh spod ecn~~ čer~n~ 1924, 

platnost usnesení valné hrO!"ady sp.o!ecnost; ze r-:'e. jr š š í m s o u-
byla zamítnuta s o u d Y v sec h trl s t o I c, e J v 
dem z těchto 
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důvodů: 

Po právní stránce posoudil odvolací soud věc v podstatě správně. 
Zalobce napadá jednak usneseni valné hromady ze dne 17. června 1924, 
pokud se jím valná hromada usnesla na fusí, správně přeměně ve smyslu 
§ 96 zákona ze dne 6. března 1906, čís. 58 ř. z. a zákona ze dne 4. čer
vence 1923, čís. 151 sb. z. a n., jednak usnesení valné hromady ze dne 
29. prosince 1925 na vzdání se likvidace žalované společnosti. Jde o ža
lobu podle § 41 zákona. Podle tohoto předpisu může býti žádáno žalo
bou o prohlášení usnesení společníků za zmatečné: 1. sluší-li podle to
hoto zákona nebo společenské smlouvy mítÍ za to, že k usnesení ne
došlo, 2. porušuje-Ii usnesení svým obsahem donucovací předpisy zá
kona neb odporuje-li společenské smlouvě, aniž bylo šetřeno při usná
šení se předpisů o změně společenské smlouvy. K žalobě jest podle dru
hého odstavce § 41 oprávněn každý společník, který se dostavil do valné 
hromady a dal do protokolu odpor proti příslušnému usnesení. Žalobce 
byl při valné hromadě dne 17. června 1924 řádně zastoupen a prohlásil 
svým zástupcem, že pokládá první bod pořadu ve spojení s bodem dru
hým za nejvýš škodlivý pro dosavadní společníky a že musí hlasovati 
proti všem návrhům učiněným v této valné hromadě. Když pak došlo 
k hlasování, hlasoval sice proti všem bodům programu, ale odporu ve 
smyslu druhého odstavce § 41 nepodal. Tím pozbyl práva k žalobě co 
do usnesení, jež se stala příslušnou většinou hlasů na této valné hromadě, 
a netřeba se obírati otázkou, zda byla žaloba co do těchto usnesení po
dána včas (§ 41 poslední odstavec), aniž ostatními vývody dovolání, 
pokud se vztahují k těmto usnesením. Valná hromada ze dne 29. pro
since 1925 měla jen jediný bod pořadu, totiž usnesení na vzdání se likvi
dace žalované společností ve smyslu § 96 zákona čís. 58/1906 ř. z. 
vzhledem k přeměně v akciovou společnost. K tomuto usnesení došlo 
většinou hlasů, totiž hlasy Johna a Vilemíny R-ových proti hlasům ža
lobcovým, který pak podal proti usnesení řádný odpor. Byla tudíž ža
loba co do tohoto usnesení formálně přípustna (§ 41 druhý odstavec) 
a jest také včasnou, byvši podána dne 18. ledna 1926 (§ 41 poslední 
odstavec). Dovolatel snaží se dovoditi přípustnost žaloby i co do usne
sení valné hromady ze dne 17. června 1924 ze souvislosti usnesení obou 
valných hromad. Tuto souvislost ovšem popříti nelze, avšak neplynou 
z ní důsledky uplatněné dovolatelem. Při mimořádné valné hromadě dne 
17. června 1924 bylo zásadně usneseno, že má býti žalovaná společnost 
přeměněna ve smyslu § 96 zákona čis. 58;1906 ř. zák. a zákona ze dne 
4. července 1923, čís. 151 sb. z. a n. ve společnost akciovou s použitím 
výhod tohoto zákona s působností ode dne ustavení se akciové společ
nosti proti poskytnutí akcií s nárokem na dividendu ode dne ustavení 
se akciové společnosti, v nominální hodnotě výše kmenového kapitálu 
žalované společnosti a vydáním jich této společno·sti (bod 1). Dále bylů 
usneseno, že se stanoví akciový kapitál akciové společnosti o 1,000.000 Kč 
výše než činí kmenov~í k2pitáI společnosti s r. o., že příslušné akcie 
jest splatiti hotově a 1e akcie tyto mr,holl býti převzaty od dosavadních 
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.. h odílů že akcie takto nepřevzaté mohou býti 
společníků v poměru JI~ P ostatními společníky nebo třetími osobami 
pře~zatYk neb~ř~pnaa~:jí~~n~a akciový kapitál splatný. hotově. v, nom. 
a ze o~~I~y mají nárok na dividendu ode dne ustavení se akclOve spo
l ,?DO. tl' (bO~ 2) a konečně usneseno, že má býti společnost s tr. o. ~~ 
lecnos y.' (bod 3) Z toho Jest pa mo, 
zápisu ~kciOV\ sp~ecno~~ ~~~~zea~~. prosinc~ 1925 nebylo než ~reci
usneseU! na va ne IOma, d e 17 června 1924 které výslovne po-

, 'm bodu 1 usnesenI ze n. , ,y I'k'd se 
sovalll . 'k č' 5811906 ř. z., jenž stanOVl, ze 1 VI ace o 
ukazuje ~ § y 96 za ~na .IS~ ní ~ olečnosti s r. o. jako celek včetně dluhu 
nevykona, preve~~-~~:: l:;řen~chání jejích akcií a jestližey se obě strany 
na akcIOvou dSPo, el'k I'dace Vzhledem k zákonu ze dne 4. cervence 1923, 

d J'í prove eU! I v· . y' společ-VZ a kt ' § 2 staví fusI spolecnostI s r. o. se 
čís. 151 sb. z. a n., ery Vy y ně oné společnosti v novou společnost 
nosíÍ akciovou yna :ove~ preme u'e usnesení valné hromady ze dne 17; . 
akciovoU a k nemuz t)ake poo~kat!u pochybnosti že předpoklady mUSI 
června 1924 (bod 1 ,ne?;u;;,e y y y s olečnosti s r. o. na spo
býti v obou. případech ty~e%, ;ey pr~u~ft~~~~~Pi~u § 96 zák. čís. 58/1906 
lečnost akcIOvou ~utno o d'~ ,ne ~ikvidace Souhlas vyžadovaný tímto § 
ř. zák. i co do otazky vz ~,l: se t~muto § a k zákonu čís. 151/ 
byl dán společností sr.. o. JIZ ,:~tahe~ kse vzdáním se likvidace souhla-

. 1923 sb. z. a n., byť I Jen nepn~o. e y 'mě z protokolu o ustavující 
sila také akciová společnost, P yne zreJ 
valné hromadě ze dne 29. prosince 1925. . 

, ,y YO I' hromadě společnosÍ1 s r. o. ze 
Pokud dovolatel vytyka, ze ~n va}'e. 22 s olečenské smlouvy, 

dne 29. prosince 1925 by! poruse~ prey~Pis,,§ výhr!ctně předsedovi do
podle něhož vedenI valt;e yluoma y kP~IS s~S\, ce zvolenému členu této 
zorčí rady nebo J,eho. namestku,y pOd~ o př~piS ryze formální, takže, 
rady, nutno poukazaÍ1 k t~mu: ze J řed is orušen, nemohl by 

~ kt~h~~o s~~~~~~ ~~v~~,:::;Í1~;li~~~~N~~ei~~:n~~t :us:~::~~/~~;~:e~l~ 
se přes tuto zavadu s,ucastn~~ a~~~~~~y na místě nedostavivších se 
valné hromad~ zvolen~~d;~~~i~tvr společenskou smlouvoU, došlo prá
osob,( povoSltanYbchG~s~~schaften mit beschrankter Haftung § 48 pozn. 4). 
vem s:rv. au, J-

'k' y usneseními valné hromady 
Pokud konečně dovolatel vyty a, zet k' ou byla dotčena jeho 

y y I č ť o ve společnos a CIOV . 
o přemene spo e nos I s, r. . yo 58/

'
1906 ř z. mohlo by jíti jen o za-

práva podle § 50 (4) zakon~ CIS. d 17 č~rv~a 1924 které však, jak 
sadní usnesení valné hrorn~ y ze ne I' e Avšak ani' věcně není tato 
bylo dovodě no, žalobou JIZ napa~~Í11 ne t 'dí že měl určitá zvláštní in
námitka odůvodněna, neb?ť dovo a e y ~~s~~u' smlouvou na př. práva, 
dividuelní práva zaručena m~ks~?lec58 '19,06 rY z ny'b;ž poukazuje jen y yo' 'k v § 6 za CIS" .., y o nichz se ClnI zmm a .' I y 'k súčastněnému více nez 
k právům, příslušejícím. ,každému spou e~~~ku zvláštní práva ve smyslu 
10% na kmenovém kapltale'1° n~Js\ o zkrácení takovýchto práv. Ji-

~a~o ~~~ilu~:d~:šáek~ ad~~~:t~~ ~o~r~~:t: usnesení valné hromady, které 
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podle společenské smiouvy (§ 25) vyžadovalo k transakci o niž 'd 
Jen dvoutřetinové většiny hlasů, které bylo skutečně dosaž~no. J e, 

Čís. 7811. 

Jde o olwlnost, bránící zrušení společenství ke společné nemovítosti 
(§ 830 obč. zák.), byla-li společná nemovitost stižena na ní váznoucím 
ob~ezemm podle § 11 (1) a (5) zákona ze dne 7. srpna 1908, čís. 68 
z. zak: pro cechy toho.obsahu, že spoluvlastník v případě dobrovolného 
prodeje do 10 let po zůstavitelově smrti (do roku 1929) má přenechati 
d?~ilený přebytek svým spoludědicům podle poměru jich dědických po
dtlu a že po tutéž dobu je dědicům vyhraženo předkupní právo. 

Účastenství na dražbě společné nemovitosti nelze v dražebmch pod
mínkách OblOOZiti pouze na podílníky. 

(Rozh. ze dne 24. února H}28, Rv I 705/27.) 

Žaloba o zrušeni ~spoluvlas~t~ictví ku společné nemovitosti byla za
mítnuta s o u d Y v sec h trl s t o II C, Ne j v y Š š í m s o ude m 
z těchto 

důvodů: 

Dovolací soud neshledal, že sporná věc posouzena byla v odvolacím 
rozsud~u po právní stránce z toho důvodu nesprávně, že odvolací soud 
uznal, ze dovol~tel .nemůž~ žádati z~ušení společenství, poněvadž je to 
podle ~ 830 obc.~zak. nevcas a na ujmu ostatních, zjistiv, že společná 
nemovItost Jest az do 20. května 1929 stížena na ní váznoucím obmeze
ním podle~ § II odst. (I) a (5) zákona ze dne 7. srpna 1918, čís. 68 
z. z. pro cechy toh,o obsah~: ~e dov.ola~el ~ případě dobrovolného pro
deJe do 10 let po zustavltelcme smrtI ma prenechati takto docílený pře·· 
bytek ~~ým sp?lud~dic~m podle 'poměru jejich dědických podílů, a že 
po. tutez dobu Je dedlcum vyhrazeno předkupní právo. Při posuzování 
ot~zky ne~č~s~osti. zr~šení společenství n~jsou rozhodny subjektivní po
me.ry . p.odrlnlku,. !,ybrz pomery obJektIvlll, dotýkající se podstaty věci 
a JevlcI na ll! ucmek. NaprotI tomu jsou pro otázku zda navrhovaný 
prodej věcí není na újmu ostatních společníků smě~odatny okolnosti 
a ~ř:tele su?jektivní: Z;ávaznost, jíž)e stížena ~polečná nemovítost, je 
p;a.ve takove ~bJ:ktIvm, P?dstaty~ vecI se dotýkající a na ni účinek je
VlCI povahy, a Je s.ko~~ 7 ll! pro vsechny podílníky plynoucí v dohledné 
dobe od~tra.ll!telna. Clll1 tedy. P!odej společné nemovitostí nevčasným. 
PoukazuJe-h dovolatel naprotr tem to skutečnostem ku poměrům rozvrá
ceného ~anželství ~ z~ nich plynoucí nesvornosti obou podílníků, po
ukazuJe-h k tomu, ze zalovaná opustila společnou domácnost čímž na 
něho uvalila starost a péči o celou společnou nemovitost, jaki1ž i nut
nost obtížného účtování všech příjmů a výdajů, jíž při takových used
lostech zpravIdla nebývá, což vše zas·e může míti v zápětí řadu nových 
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ří sluší sice uznati že tím jde ovšem o jisté, i dobrou vůlí překo
rozcr é' potiže ale že j~jiCh povaha je právě jenom subjektivní, neboť 
~:~:\~é obtížn~sti vyvěrají výhradně z osobních poměrů s.t;an, nlk?h 
r "ak z vlastnosti společné nemovitosti. Pokud dovolatel bere':. poce; 
vSožnost, že sám vydraží spole~nou n~movitost a že~ p~k spoludedlcov~ 
~ebudou moci uplatniti proti ne mu sva )1111 na sp?lecne nemov~tostI vy 
h ~ená práva a z toho dovozuje, že jde v pOdstate o subJektIvn~: v osob-
;a~ poměrech spočívající okolnosti, jakož i, že je vůbec ne]1s!o, z.da 

nIC 'de ně)'aká úJ'ma která se ostatně dá vhodnou úpravou drazebl1lch 
vzel , . ~ I' d t t lé odmínek odstraniti, přehlíží umyslne svrchu vy \čeno~u po s a u~ ce 
p" . z~e totiž bude-li společná nemovItost prodana pred 20. kvetnem 
veCI,' . . d t' ~ b t k pře 
1929, budou obě strany, tedy i žalovana, povmny vy a! pre y,: ' .• -

hující původně stanovenou přejímací cenu 36.544 Kc spolud~d\cul1l, 
~a že obě strany poškozeny budou tím více, ,čím víc; bud~ utrze~o za 
s olečnou nemovitost, což nelze v poměru k ~alovane ~dvratrh zpusob~ 
s~rchu dovolatelem uváděnýllji, z nichž prvy byl by)enom .dovolateh 
podle okolností ku prospěchu, žalované však. byl by ~z~y na ujmu. O~
meziti v dražebních podmínkách účastenstv\ na drazbe pou~.e na o a 
podílníky příčí se zákonu (§ 352 ex. ř. a §§ 272-280 nesp. nz.). 

čís. 7812. 
j7,,,,~ 

Obchodní pomocnici (zákon ze dne 16. led~ 19.10,. čís. 20 ř. zák.>.: 
Obchodním pomocuíkem neni, kdo byl zamestnan Jako. do:orce .pn 

stavbě dráhy, nepracoval nikdy s krumpáč~m ~ s 1OP.~tou: nybrz doh!~~~ 
na dělníky, aby řádně pracovali, byl opravnen při]lmatt a,Propouste.l 
dělniky když mu byl určen jejich počet, konal o prov;denych~ pra~ech 
zázna,n{y, jakJož i výkazy o dělnícich a záznamy a vykazy predkladal 

denně v kanceláři.· . "Jh ~Irol 
Předpokladem vyšších služeb nekupeckých ne~í nabyt. ~yss. o s o -

niho vzděláni, nýbrž rozhoduje pouze jakost zamestnancovych úkonu. 

(Rozh. ze dne 24. února 1928, Rv I 810/27.) 

Žalobce zaměstnaný na stavbě dráhy, domáhal se na žalovaném pod
nikatelstvu 'dráhy úplaty za dobu šesti neděl, co byl nemocen. P r 0-

ce sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl. . D ů ~ o d y: S.oud 
vzal za zjištěno, že žalovaní jako inženýři a podl1lkatele stav~b JSou 
úředně oprávnění civilní technikové, takže platI ~ro J;]1ch podnik usta~ 
novení zákona o obchodních pomocnících (§ 2 (~) zakona). PravomocI 
tohoto zákona podléhají osoby v jejich podniku zaměstnané pouze. te~
kráte, konají-li buď služby kupecké, nebo vyšší služby nekupeck~; Ze 
žalobce konal u žalovaných služby kupecké, sám all! netvrdIl. SlusI tu
díž uvážití, zda konal služby druhého druhu. Ve směru tom v.zal s.oud :a 
zjištěno že žalobce byl u žalovaných zaměstnán na stavbe drahy, ze 
nikdy s' krumpáčem a lopatou nepracoval, nýbrž d~h:ížel ~na. dělníky, 
by řádně pracovali, byl oprávněn přijímati a propoustetr delmky, kdyz 
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se mu určil jejich počet; vedlo provedených pracech záznamy jako~ 
I výkazy o dělnících, které denně předkládal kanceláři. Tato Zjištěná ža~ 
lob~?v~ činnost předpoklá?~ sic,: zvláštní schopnosti a způsobilost, ne
lze Jl vsak pokladali za vyssl sluzby ve smyslu § 2 prvního odstavce zá
kona, za něž lze považovati pouze vedení celého podniku neb alespoň 
jedné jeho části v technickém nebo v jiném smyslu. Nepodléhal-Ii ža
:obce ~sta;,ovením. zák~ona, neměl nároku na úplatu (mzdu) po dobu 
sesli tydnu nemOCI, Jez podle jeho nepopřeného tvrzení trvala od 31 
srpna do 12. října 1925. O d vol a c í s o u d .napadený rozsudek po~ 
tvr~I!. D ů v o d.y: <?dvolatel ze skutečností prvým soudem zjištěn~ch 
snazl se dovodili, ze cmnost, kterou jako zaměstnanec u žalovaných vy
konával jest, jsouc činností dozorčí, činností převážně duševní a že tu
díž činnost tu dlužno považovati za vyšší úkony ve smyslu ustanovení· 
§ I pokud se týče § 2 (1) zák. o obchodních pomocnících ze dne 16. 
~edna~191O, čís. 20 ř. zák. V tom, že prvý soudce za takovéto vyšší úkony 
Jeho cm no st neuznal, shledává nesprávné právní posouzení prvým sou
dem. Než podle názoru soudu odvolacího neprávem. Pojem vyšších ne
kupeckých služeb není v zákoně vymezen a jest proto v každém jedno
tlivém případě otázku tu zvlášť řešiti. Oporou pro vymezení tohoto po
Jmu zůstává § 73 třetí odstavec živn. řádu, který také nepodává sice 
definice, avšak vyjmenovává řadu přikladů vyšších služeb a vyslovuje, že 
osoby pro ty služby ustanovené nejsou zahrnuty pod pojmem pomocných 
pracovníků. Jest otázkou, zda služby, jež žalobce jako zaměstnanec u ža
lovaných vykonával, dlužno považovati za vyšší úkony, jež má na mysli 
ustan.~vení ~ 2 (!) zákona o o~chodnich pomocnících, kterýžto zákon 
Jak JIZ p:vl souace dovod~l, ma. platnost též pro podnik žalovaných. 
RozhoduJlclm pro posouzelll, zda Jde v tom kterém případě o službu po
dle posl:dního~ odstavce § 73 živn. ř. výše kvalifikovanou, jest nikoli ti
tul, Jehoz zamestnanec v dotyčném zaměstnání .poŽívá, ani zda dostává 
se~ mu ročního či měsíčniho platu, nýbrž záleží na tom, zda služby za
m;st.n~n~~vy podle za~í:en! přisl~šného }odniku jsou službami obyčej
nyml, Jez Jest konali vetsme zamestnancu, Čl zda se od nich liší tím, že 
se na zřízencích, kteří jsou jimi pověřeni, žádá vyšší kvalifikace (srov. 
též rozh. býv. správ. soudu ze dne 31. května 1902, čís. 4864 Budw. 
1095 A). Také obě rozhodnutí nejvyššího soudu v Brně, jichž se ža
lobce v odvolacím spise dovolává, zdůrazňují, Že pro kladné zodpově
dění otázky, zda jde o vyšši úkony zaměstnance ve smyslu ustanovení 
§ I, pokud se týče § 2 (I) zákona o obchodních pomocnících, jest roz
hodnou okolnost, zda koná zaměstnanec práce, přesahující obor a výši 
r ůsobnosti obyčejných dělníků, v podniku zaměstnaných. Obdobně 
i rozhodnutí nejvyššího soudu ze dne 26. května 1925 Rv I 610/25 čís. 
5078 sb. n. s. zdůrazňuje, že práce, k nimž zaměstnanec jako tkalcov
ský mistr byl přijat, vyžadovaly zvláštní odbomé znalosti a zkušenosti 
a nemohly býti každému tkalcovskému dělníku v továrně zaměstnava
telově zaměstnanému svěřeny a že nejednalo se tu o pouhou službu do
zorčí, nýbrž do jisté míxy i o vudčí. V souzeném sporu však soud prvé 
stohce podle názoru soudu odvolacího vzhledem k povaze úkonů vy-
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'onávaných žalobcem v živnostens~ém. podnik~ ... žalovaný~:h sprá~ně 
k I. e žalobcově činnosti nelze pnkladalJ kVal1tlkace vysslch sluzeb 
u:~~~nfch v § 2 (1) cit. zák. o obchodnícIr pomocnících. !~. okoln~st, 
~e žalobce nepracoval krumpáčem a l~opatou Jako.~s,nad ~vetS1!,a Jlnych 
z .lníků, není rozhodnou, aniž lze povazoval! za VySSl sluzby, ze mu ~yl 
de., n dohled na J·iné dělníky. K ustanovení žalobce za dozorce se zre
svere , I ~ b I· ~ t 'h db 'h zna I a práce jím vykonávané neby o tre a zv as lllC o ornyc -
te et~anzkušeností rovněž ne k vedení záznamu o provedených pracech, 
loS l ' I d k lov P' .kazů o dělnících, jež žalobce denně předkláda o 3'nce are. ra~e 
~ vYevyžadovaly ani převážné činnosti duševnÍ. Jest ovsem p:avda, ze 
6' ln žalobce též oprávněn přijímati a propouštěti děl~íky, k~yz mu byl 
. Y dem určen jejich počet. To však jest vlastně Jen v~kon pnkazu a ne
br~o tu samostatné zodpovědné činnosti žalobcovy, J~ž by snad SOUVl: 

YI s vedením podniku, uváží-Ii se, že ph stavbě drahy Jdepravldelne 
se \,. měnlivé množství dělníků, na jichž osobní individualitu neklade 
o ve ~~ě značná váha pročež ani v této činnosti žalobcově, jež mohla 
se pr ' I t~ t· ~"Iužby býti správoU podniku snadno ,napravena, ,ne.ze spa r~ova~ 1 VySS1~ s ".: 
. ~ a' na mysli shora citovane ustanovelll zakona. Pn vseobecne zname Jez m ~ b· ., k· . 
znalosti čtení a psaní mohl úkony svěřené zalo Cl ~ JIm ,vy o~~v~ne: 
_ k nimž nebylo třeba zvláštních znalostí alll zkusenosl! a pn pchz 

. svěřování rozhodující jest spíše důvěra zaměstna~at:le ~ ~O.dl~OSt a 
správnost zaměstnancovu, - vykonáv~!i, zce~a d~b;e 1 ka~dy pny oby
~ . , d~1 l'k Že neJ·ednalo se tu o VySSl sluzeblll ukony zalobce podle ceJny e n . . , I . ~ ~ 
§ 73 poslední odstavec živn. ř., plyne částečně l~ z t; oko nostl, ze za-
lobce měl mzdu 5 Kč 50 h za hodinu, podle mnozstvl pr,acoyn~lc~ hodm, 
takže při průměrnéli1 počtu 48 jeho pracovních hodm tydne cmJl~, Jeh~ 
týdenní mzda 264 Kč. Podle toho co uvedeno, dlužno v ~omto pnp~de 
žalobcovy práce považovati v podstatě za práce o tak .z'vane~o >:pr;',dlllh? 
dělníka« k nimž každému dělníku nabýti lze ZPUSObllosh, Je-li vSlluavy 
a má-Ii delší praxi a jež tudíž nenáležely k vyšším ~službá~ v § ~ (I) 

. cit. zák. o obchodních pomocnících, které, jak se vseob~c~e pravl, ne
jsou-Ii to práce duševní, předpokládají ~spoň, vypr~venl j1styu; dlspo
si čním právem, samostatnou rozhodovacl mOCI, zkra~ka vedoucl pos:~
vení (srov. rozh. nejv. soudu ze dne 31. března 1928, ~v I 323/,25 ClS. 

sb. 4854). 
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

Sporná věc nebyla v napadeném rozsudku posouzena po, pr.~vní 
stránce nesprávně. Pokud se napadený rozsudek a strany odv~la~ap na 
wzhodnutí tohoto nejvyššího soudu, pokud se dovolatel domah~ toho, 
by služebni jeho poměr byl posuzován podle zákona o obchodlllch 'po
mocnících ze dne 16. ledna 1910, čís. 20 ř. zák. a přiznána byla jeho 
službám vlastnost vyšších služeb nekupeckých, sluší uvážiti, že pOjem 
vyšších služeb nekupeckých (§ I (1) cit. zák.) není, v záko~~ ~Y:n:z~n, 
že proto. jest v každém jednotlivém případě tuto otazku zvlaste resll! a 
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d?áti zvl~štností př!pad!;'. O dovolateli bylo zjištěno, že byl u žalova_ 
nych,. kte;1 ]Rk? mzenyn ~ . .r0~mkat:lé sta~eb jsou úředně oprávnění 
techmkove, takz~ b~ ve pr:~me zamest?ancu v jejich podniku slušelo 
podl,; § 2 (2) ,,:It. zak. POU;ltJ to~oto. zakona, kdyby konali služby ku
pecke nebo vyssl nekupecke, zamestnan jako dozorce na stavbě dráhy 
že ni~dy ~epracoval s krumpáčem a s lopatou, nýbrž dohlížel na dělníky' 
aby, radne prac;:,vah, "že byl opr,ávněn přijímati a propouštěti dělníky: 
kdyz mu, byl ~rcen JeJ~sh P?čet, ,,:e k~nal o provedených pracích zázna_ 
my, JRko~,1 vyk~zy o ael~lclch a z,e zaznamy a výkazy denně předkládal 
v kancelan. Byt I Jest pnpustJtJ, ze předpokladem vvšších služeb neku
peckých není nabytí vyššího vzdělání školního, nýb'rž rozhoduje pOuze 
]Rko,st z~měst~a~c~výc~ úkonů:. ta.kže v určitém případě, v němž i práce 
obyc:t~ych d:ln~ku vyzaduJe Jlste odbornosti a cvičenosti, lze mluviti 
o vysslch ~Iuzbach nekupeckýc~ již tenkráte, když se úkony dotyčné 
osoby se, zret:le~ }:a zpusob vyroby a na vedení podniku liší od oby_ 
čeJnych ukonu ,vets111y p~mocnych dělníků a projevují se do jisté míry 
Jako samo sta tne a vedoucl postavení, k němuž je zapotřebí zvláštní zruč-, 
n~stí a ?dborné zkuše~osti, u ?byčejného dělníka ani nepředpokláda_ 
nyc~, all! ,ne~yžadova!l1Y,ch, to vsecko právě nedopadá v souzeném pří
pade, v nemz v podstate Jde o předního dělníka zvláště důvěryhodného 
a proto, vyb~ve,ného d?z;:,r~m nad ostatními a manuelní spolupráce 
s :ostatnU;l1 del~lk~ s?:.?ste~eho. Am o,k,?l~ost, že dovolatel mohl podle 
pre~chozl~o ,u,rcem, pnJlmatJ a propoustetl dělníky a že vedlo zaměst
nan~ch ~:lmclch ~aznamy a ,výkazy, nepropůjčuje jeho úkonům vlast
nostI vysslch pracI nekupeckych, neboť k tomu kromě znalosti čtení a 
psaní, která náleží ku obecnému vzdělání každého občana v lomto státu 
ne~~,zapotřebí zvI,áštn!ch z,nalostí, které by z těchto úkonů činily úkonÝ 
vyssl, .od obyčelnych ukonu většiny pomocných dělníků odlišné. To VŠe
cko bylo vysÍ1zeno v napadeném rozsudku, proto dovolací soud sdílí 
Jeho sp;ávné věci i zákonu vyhovující důvody, jež vyvrátiti se dovolateli 
nepodanlo. 

čls. 7813. 

D.ov?lání jest, nepřípustné (§502, třetl a čtvrtý odstavec, c. ř. s.), 
naří~~I:1i odv~lact s<H;td' ve zrušov~cím usneseni prvému soudu doplněni 
v ~ct!em Sf?1eru, prvy soud, doplulY řízení vycházel opětně z původního 
pravmho nazoru a odvolact soud jeho rozsudek potvrdil. 

(Rozh. ze dne 24. února 1928, Rv I 942/27.) 

Ne j vy Š š í s o u d odmítl dovolání do srovnalých rozsudků niž
ších soudů. 

Důvody: 

" Dovolatelka uplatň~j~ !alobou, dva sa,mo~tatné a různorodé nároky, 
castku 668 Kč 50 h, JIZ JI zalovany neoprav11leně srazí! z její pohledávky 
na provlSI a náhradu výloh, a částku 1.670 Kč 75 h na útratách sporu, 
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".' dovolatelka uplatňuje jako náhradu škody povstalé jí tím" že ji ž.a
JIZ 'uvedl v omyl. Ač dovolatelka také onen nárok puvodne oznaČIla 
~~~~n~árok na náhradu škody, jest to vpravdě nárok z~sílatel: na za: h ' nou pravisi a na náhradu výloh podle čl. 381 obch. zak" ,c~z ostatllf; 
drze latelka v dovolání sama uplatňuje. Přípustnost dovolam ohledne 
ava statuy' ch nároků J'ež byly sloučeny v jedné žalobě a o nichž by.lo 

samo , . hl d ' k 'd' h 'r ku hodnuto týmž rozsudkem, jest posuzovatJ o e ue az e o na o . 
rozl"t' (rozh sb n čís 2913 a 2937). Poněvadž odvolací soud po. tvrdIl zvas e .... "k' , 

ítavý rozsudek prvého soudu a žádný z onech dvou nar;:, u nepre-
zaI? J'e 2 000 Kč J' est dovolání podle § 502 třetí odstavec c. r. s. vylo u-vysu. , , I' ,,, t 
č o Podle § 502 čtvrtý odstavec c. ř. s. jest ovsem davo am pnpus no, 
k~~Ž' rozsudek prvé stolice odvolacím soudem potvrzený ?yl vfaesen 

, ledkem usnesení odvolacího soudu, které rekursem nemUze byÍ! na
n~~eno a jímž dřívější roz·sudek podle § 496 čís. 2 a ~ a § 499 c. ř, s. 
byl zrušen a právní věc odkázána zpět na soud p~ve stohce. O tento 

" ad tu však neběží Původní rozsudek soudu prve stohce ze dne 20, 
pnp . '" k d I" d března 1926 byl sice zrušen podle § 496 CIS. 2 a 3 c. ;. s. o vo am, o: 
volatelky usnesením odvolacího soudu ze dne 31: kvetn~ 1926 a pravl1! 
věc byla odkázána zpět na soud prvé stolice, a~sak take ,od~.olacl ,so~d 
vycházel při tom z právního náwru soudu prve s!ohce,:, ze z,alobl1!?a
rok jest již odůvodněn tím, že dovolatelka nesplmla pnkaz zalovaneho 
pokud se týče dobírky a nařídil pouze dop:nění říz;~í v tom směru, z?,a 
dovolatelka podle okolností nebyla oprávnena uchyhh se od onoho pn
kazu. Soud prvé stolice, doplil1iv řízení d?spěl ~ závě,ru" že z?e nebylo 
takových okolností, a, vycházeje opět z puvodmho pravmho nazoru, z~
lobu zamítla odvolací soud potvrdil teuto rozsudek. Z toho plyne, ze 
v tomto případě nenastala vázanost soudu prvé stolice, na prá~ní n~zor 
odvolacího soudu, nýbrž prvý soud rozhodl podle tychz pravmch zasad 
jako v dřívějším rozsudku, že se přidržel s·vého vlas~uího s ~ruhou sto
licí shodněho právního posouzení, že byl Jeho nove vydany rozsudek 
odvolacím soudem potvrzen, že jde o souhlasné rozsudk~ ~bou ~tohc ~ 
že při nich právní posouzeni odvola,cího soud~ ne?yl?Jedme a vyh;-!,dne 
rozhodujícím pro posouzení rozep~e. Jak JIZ ~eJvy~~1 s~ud vyl?z~1 ve 
svém rozhodnutí sb. n. s. Č. 3821 Jest v takovem pnpade dovolam ne
přípustné a bylo je proto odmítnouti. 

čls. 7814. 

Předpisy o věcech nepatrných plat! i v řízení směnečném. 

(Rozh. ze dne 24. února 1928, R II 47/28.) 

Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e zrušil směnečný platební 
příkaz na 106 Kč. O d vol a c í s o u d od~ítl od~olán~ ia~o opozděné. 
Do tohoto usnesení podal žalobce rekurs, JeJz Ne J v y s S I S O u d od
mítl. 
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D II v O á y: 

, Rekurs směřuje proti usnesení odvolacího soudu ve věcech nepatr
nych, Jako takovy Jest podle § 517 c, ř. s. nepřípustným a bylo jej od
mítnouti. Ne,vadí, že jde o nárok ze směnky, neboť ustanovenim § 52 j. n. 
v, doslovu z,akona ze ,dne 8. června 1923, čís. 123 sb. z. a n. byly přiká_ 
:a~y rozepre ze sme~ek, p~kud hodnota sporného předmětu nepřevy_ 
sUJe 5.000 Kč, ku prolednam a rozhodnutí soudům okresním, tudiž po
dle zásad platných pro řízení před těmito soudy (§ 431 násl. c. ř. s.) 
jm~novitě i podle předpisů o řízení ve věcech nepatrných (§ 448 a násl: 
c. L s.), pokud JSou splněny podmínky pro použití těchto zvláštních 
u.stailove~í, n,eb?ť zákon ~,ero~eznáv~. Při tom ovšem zůstávají ne do
tceny zvlastm predplsy o nzel1l ve vecech směnečných (§§ 555 až 559 
c. ř. s.) arci jen v rámci řízení bagatelního (srv. na př. §§ 501 a 517 
proti § 555 čís. 2 c. ř. s.). 

čís. 7815. 

Ve sporu, jímž domáhá se ten, kdo uznal nemanželské otcovství na 
nemanželském ditěti uznáni, že ono. uznáni jest neplatným, není op~áv
něn přistoupiti k žalovanému dítěti jako vedlejší inrervenient ten jehož 
žalobce označil za skutečného nemanželského otce. ' 

(Rozh. ze dne 24. února 1928, R II 52/128.) 

Ve sporu Františka M-a proti nemanželskému dítěti domáhal se ža
~obce, by bylo ,:jiš:ěno, že jest neplatným smír, jejž uzavřel žalobce se 
zalov~~ou a v n~mz uznal otC?':.ství k žalované. Ku sporu přistoupil jako 
vedlelsI ll1tervement nastrane zalované Alois S., o němž bylo v žalobě 
tvrz~l1o, že .~~ jest nemanželským otcem. S o udp r v é s tol i c e při
pustIl vedlelsI }nter~encI ~loIsa S-a, rek u r sní s o u d jeho vedlejší 
12'~ervencI nep~pus!II. D u vod y: Podle § 17 c. ř. s. může býti připu
sten za vedleJslho mtervemcnta Jen ten, kdo má právní zájem na vítěz
ství strany, k níž se připojuje. Alois S., připojiv se k žalované straně 
jako .v.edlejší intervenient, mohl by býti připuštěn k této vedlejší inter
venCI len tehdy, kdyby prokázal, že by rozsudek, kdyby zvítězila žalu
jící strana! ~ěl š~odli~ý. vliv na jeh? pr,áva. To v:šak v tomto připadl' 
Je~~ nemozne, pOll;vadz, ! kdyby zVltezIl zalobce a I kdyby smír byl pro
hlasen za neplatny, nemel o by to ještě vlivu na právní poměr žalované 
~ vedlejšímu intervenie~tu, poněvadž tím by nebylo ještě nijak řečeno, 
ze AlOIS S. Jest o!cem z~lované s!rany. Žal?v~ná strana by teprve po
tom mohla sn~,d z~lovatI Alolsa S-a o uznam otcovství a Alois S. by 
mohl pak pOUZltI vs ech obran ve sporu, kterými by mohl prokázati že 
není nemanželským otcem. Pro jeho poměr k žalované straně ne~ůže 
býti tudíž tento spor nijak předurčujícím. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu, 
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D ů vod y: 

Nejvyšši soud souhlas i ve věci samé s právním názorem rekursního 
soudu, že rekurent nevykázal pr:ávni záje~ na tom, bY,žalovaná ve sgoru 
zvítězila, a že tedy neJsou splneny podml11ky § 17 c. r. s., by byl p;'pu
štěn k vedlejší intervenci na straně žalované. V podrobnostech stačl po
ukázati k odůvodněni napadeného usnesení, které nebylo vyvráceno do
volacím rekursem a jež se v podstatě kryje s právním názorem vyslo
veným v rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 5. března 1924, R I 112/,24 
čís. 3579 sb. n. s., od něhož, by se odchýlil, nemá Nejvyšší soud při činy. 

čís. 7816. 

Právo třetl osoby žádati plnění přímo od slibujíciho (§ 881, druhý 
odstavec, obč. zák.) předpokládá, že byla mezi smluvniky uzavřena in
dividuální smlouva, k níž se připojuje smlouva ve prospěch třeti osoby 
jako vedlejší ujednání. Třetí osoba ve smyslu § 881 obč. zák. nemusí býti 
určena individuelně, stačí, je-li uréitelna objektivními známkami. 

(Rozh. ze dne 24. února 1928, Rv II 551/27.) 

Žalovaní se zavázali notářským spisem, že zaplatí dávku z majetku 
za matku žalobcovu Marii J-ovou. Marie J-ová odevzdala žalobci na účet 
jeho dědického podílu vkladni knížku. Po smrti Marie J-ové domáhal 
se žalobce na žalovaných, by byli uznáni povinnými zaplatiti dávku 
z majetku připadající na onu vkladní knižku. Pro c e sní s O' II d 
P r v é s tol i c e uznal podle žaloby, o d vol a c í s o u d žalobu za
mitL D ů vod y: Dlužno dáti za pravdu odvolatelům pokud jde o právní 
posouzeni věci a pokud první soud, podřadiv souzený případ pod usta
noveni § 881 obč. zák., vyhověl žalobě. Podle skutkových zjištění byla 
zesnulá Marie J-ová v době soupisu vlastnicí knižky a byla jí dávka 
z majetku také na tuto knížku připadajíci předepsána. Notářským spisem 
převzali žalovaní proti ní povinnost zaplatiti její dávku z majetku, v niž 
ovšem obsažena byla také sporná částka připadající na knížku, jíž se 
pak dostalo žalobci, aniž při tom byla o žalobci učiněna zmínka. Není 
o tom zajisté pochyby, že by žalobce měl z toho hospodářský prospěch, 
kdyby žalovaní podle smlouvy byli celou dávku zaplatili. Jiná jest však 
otázka, má-li na to přímý právní nárok, by se tak stalo, Takový zaža
lovatelný právní nárok nelze ještě prostě předpokládati všude tam, kde 
ze splnění smlouvy má fakticky hospodářský prospěch osoba třetí, na 
přiklad soused ze zastavení nebo nezastaven! sousedního pozemku, 
které je předmětem smlouvy mezi osobami třetími. I přes doslov dru
hého odstavce § 881 obč. zák., který by snad mohl sváděti k odchylnému 
názoru, dlužno trvati na tom, že také zde musí býti pravotvorné skuteč
nosti, určitá a souhlasná vůle stran, která se, třeba neprojevena vý
slovně, přec jen s nevyhnutelnou nutností podává z povahy případu a 
která, posouzena jsouc s hlediska § 863 obč. zák., nemůže býti vyložena 
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jinak, než že strany souhlasně chtěly, by se oné třetí osobě dostalo práv
ního nároku na plnění, které bylo v její prospěch stipulováno. Tak tomu 
však podle názoru odvolacího soudu v tomto případě nebylo. Zesnulá 
~nat~a ,žalob.co."a byla proti. fin~nč~ím úřadům nejen fakticky, nýbrž 
I pravne zavazana k zaplacel1l cele davky; protože pak se knížky vzdala 
nevyhradivši si, by příslušnou částku dávky on sám uhradil, nemohla 
mu tuto povinnost uložiti dodatečně. Nebylo však s druhé strany ani 
tvrzeno, že sama proti žalobci výslovně vzala na sebe povinnost onu 
dávku připadající na knížku zaplatiti. Měla tedy svůj vlastní zájem na 
zřeteli a svůj závazek proti finančním úřadům, uloživši zaplacení celé 
částky žalovaným, a nic nenasvědčuje tomu, že, ukládajíc jim tento zá
vazek, měla nebo musila míti nutně na zřeteli zájem žalobcův a že 
c~:ěl~, by ~e mu dos.tal? nějakého ,plněni .a aby pro něho založen byl 
prImy a zazalovatelny narok prolt zalovanym na depuraci knížky. 

N e j vy Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu. 

D ů vod y: 

S hlediska dovolacího důvodu nesprávného právního posouzení vy_ď 
stihuje dovolání správně, že jádro sporu jest v tom, zda notářský spis 
ze dne 3. září 1923 v odstavci 3 a) tvoří podlé § 881 obč. zák. smlouvu 
ve prospěch osoby třetí, totiž ve prospěch žalobcův. Právní vývody do
volatelovy o smyslu ustanoveni druhého odstavce § 881 obč. zák. jsou 
však pochybeny. Není správným názor, že podle tohoto zákonného usta
novení stačí pro založení nároku osoby třetí - přesněji řečeno pro na
bytí přímého práva třetí osoby žádati od slibujícího plnění, je-li toto 
plnění třeti osobě skutečně (objektivně) na prospěch, a že zákon sta
noví domněnku, že úmysl stran směřoval ku prospěchu osoby třetí, má-li 
plnění hlavně jí býti ku prospěchu. Druhý odstavec § 881 obč. zák. nutno 
vykládati - jak plyne z jeho slov »také třetí osobě« a »žádati od slibu
jicího«, jež zřejmě odkazují na odstavec předcházející, - v souvislosti 
s prvním odstavcem téhož paragrafu a z této souvislosti jde najevo, že 
právo třetí osoby žádati plnění přímo od slibujícího předpokládá přede
vším, by tu byl platný slib, že bude plněno třetí osobě, tedy aby mezi 
smluvníky byla uzavřena individuální smlouva, k níž se připojuje smlouva 
ve prospěch osoby třetí jako vedlejší ujednání (Sedláček, Obligační 
právo 1., str. 125). Teprve, jest-li tu takový slib, může přijíti v úvahu 
otázka, má-li třetí osoba právo žádati plnění přímo od slibujícího, a tuto 
otázku jest posuzovati podle úmluvy á povahy a účelu smlouvy; jen 
k,dy?y při tomt? posuzování vznikly pochybnosti,. ustanovuje zákon, že 
tretI osoba nabyvá tohoto práva, když plnění má hlavně jí býti ku pro
spěchu. Podle toho není v souzeném případě samo o sobě rozhodujícím, 
zda žalobce má hmotný zájem na splnění závazku, jejž na sebe vzali ža
lovaní notářským spisem, ani zdali by mu z tohoto splnění vzeš,el přímo 
nebo nepřímo nějaký hospodářský prospěch. Záleží spíše na tom,. zdali 
z notářského spisu lze po rozumu § 863 obč. zák. a podle vykládací zá
sady §914 obč. zák. usuzovati na vůli smluvních stran, by si Marie 
J-ová (matka žalobcova) dala od žalovaných slíbiti, že bude něco 
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plněno žalobci, že žalovan,Í zaPv1atí "z: svého 0l.1U č~s~ c\áv.k~. z l11-~j~tku, 
která připadala na vkladl1l klllZku z~lobcov~,. ]akoz I, na je]l~h vnh, ?~ 
z tohoto slibu žalobce nabyl prava zadalI pnmo ,n~ zalovanych spInem 
.. '·ch slibu za tím účelem, by mu byia umoznena volna dIsposIce 
j,e~ldaclní knížkou. Dovolání jest oprávnGno, vytýkajíc, že odvolací soucl 
~evyložil správně ~stanovení n?tářského spisu ze dne 3. září 1923. jeho 
doslov _ jak uznava I rozs.uoek oclvo:aclh~. so~du .- ~evzbuzu]e, po
,chybností o tom, že smluvJ1l st~any m.ely pn nem .~a zre~eh~ by z~lo
van i zaplatili celou dávku z. m:,]etku, jez byla Mafii .I-ov: predepsal~a, 
tedy také onU její část, kter~ pnpadala I;a ,vkladm ~l1lzku zal~obcovu. 'fe 
nebyla při tom učiněna zmli1ka, o ~sobe zal~bc~ve, ]; Ihosle]1lO, ]ezt,o 
třetí osoba ve smyslu § 881 obc. zak. nemusI bylI urcena mdlvlduelne, 
stačí, je-li urči tel na objektivními ~!,ámkami" a tomu tak. bylo, neboť ž~-
10bcovo vlastnictví ke vkladlll kmzce -- obema smluvmm stranam zna
mé _ bylo takovou objektivní známkou. Žalovaní vzali tedy na sebe po
vinnost zaplatiti také onu část dávky z majetku, o kterou jde ve sporu, 
ač jim i druhé smluvní' straně r;,usi1o býti známo; že podle § ~ 1 č~~. 3 
zákona ze dne 8. dubna 1920, ČIS. 309 sb. z. a n. zalobce osobne rucI za 
.částku dávky, vypadajici na hodnotu majetku naň Marií J-ovou převede
ného a že mimo to podle § 62 odst. 4 téhož zákona ručí věcně za tu to 
dávk~ neuvolněný vklad u peněžního ústavu. Z toho plyne, že smluvni 
strany musily si nutně uvědomiti, že řečené ustanovení notářského spisu 
má smysl a účel, by se žalobci jako osobě třetí dostalo plněllím žalova
ných majetkového prospěchu v ten způsob, že zaplacením dávky z ma
jetku žalovanými bude zbaven osobniho a věcného ručení za zmíněnou 
část dávky a že mu tím bude umožněno s vkladní knižkou disponovati. 
Jestliže s tímto vědomím smlouvu uzavřely, plyne z toho, že k témuž 
účelu směřovala také jejich vůle. Na tom nic nemění okolnost, že usta
novením notářského spisu bylo žalovaným uloženo plnění také ve vlastní 
pfO'spěch Marie j-ové, neboť to nikterak nevylučuje úmysl smluvních 
stran, by se kromě ní dostalo zárovei; i žalobci výhody právě naznačené. 
Podle tohoto výkladu, který vyhovuje obyčeji poctivého obchodu 
(§ 914 obč. zák.), dlužno· v odstavci 3 a) notářského spisu ze dne 3. 
září 1923 spatřovati platnou smlouvu podle § 881 obč. zák. ve prospěch 
žalobcův, kterážto smlouva dává zároveň žalobCI právo žádati přímo na 
žalovaných, by splnili svou povinnost, kterou na sebe vzali v příčině za
placení části dávky z majetku na vkladní knížku žalobcovu připadající, 
a kterážto povinnost má býti realisována onou jejich činností, jíž se ža
lobce právem domáhá. Z těchto úvah vyplývá, že jest oprávněna výtka, 
že odvolací soud, zamftnuv žalobu, posoudil věc nesprávně po stránce 
právní (§ 503 čís. 4 c. ř. s.), i bylo proto vyhověno dovolání žalobcovu 
a změnou rozsudku v odpor vzatého byl obnoven rozsudek prvniho 
soudu. 

čís. 7817. 

Rozhodčí soud spolku obchodníků s obilím hamburské bursy nebylo 
Jze před nařízením ze dne 27. března 1927 pokládati za rozhodčí soud 
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rovnající se rozhodčím soudům bursovním podle čl. Xlii. uv. zák. 
ke. ř. s. 

Zmocnění k uzavření smlouvy o rozhodčím musí se státi písemně a 
musí tak býti vykázáno již v návrhu na povolení exekuce. 

Požadavku písemnosti ohledně smlouvy o rozhodčím jest vyhověno 
bud' tím, že se strany podepsaly na listině obsahující dohodu o rozhodči 
smlouvě nebo že aspoň vyměnily listiny shodně znějící, t. j. doslovně 
stejné, z nichž byla každá podepsána druhou stranou. Nestačí prosté 
potvrzení závěrečného listu s povšechným poukazem na podmínky" 
i l,dyž podmínkami těmi se rozmnělo podrobeni se rozhodčímu soudu. 

(Rozh, ze dne 24, února 1928, Rv II 863/27,) 

Na základě nálezu rozhodčího soudu spolku obchodníků s obilím na 
Hamburské burse (Schiedsgericht des Vereines der Getreidehandler der 
Hamburger Borse) ze dne 5, září 1925 byla povolena exekuce ku vy
dobytí peněžíté pohledávky, Protí povolujícímu usnesení podal povinný 
odpor z důvodů: I, že není výkazu o doručení obsílky právní pomocí, 
2. ,že není výkazu o doručeni nálezu) 3. pro exekuční titul, na jehož zá
kladě exekuce byla povolena, není zaručena vzájemnost, poněvadž roz
hodčí soud, jenž nález vydal) neni ve skutečnosti rozhodčím soudem) na: 
nějž by se vztahovala vzájemnost ve smyslu vládní vyhlášky ze dne 25, 
června 1924, čís. 131 sb, z, a n" 4. že rozhodčí soud spolku obchodníků 
s obilím na Hamburské burse není a nebyl vůbec příslušným pro rozho
dování sporu mezi stranami a k vydání rozhodčího nálezu. Pro c e sní 
s o udp r v é s t o I i c e odporu nevyhověl, ° d vol a c í s o u d vy
hověl, odepřel nálezu vykonatelnost a zrušil exekucí povolenou na jeho 
základě. D ů vod y: V tomto případě dlužno se zabývati toliko otázkou, 
zda rozhodčí soud spolku obchodníků s obilím Hamburské bursy byl pří
slušným pro rozhodnutí rozepře, z níž vzešel rozhodčí nález. Především. 
dlužno uvésti, že podle vládní vyhlášky ze dne 25. června 1924, čís, 131 
sb, z. a n. není pochybnosti O tom, že vzájemnost s Německou říší jest 
zaručena též pokud jde o výroky rozhodčích a rozhodčích soudů. Z toho 
plyne, že nálezu rozhodčího soudu spolku obchodníků S obílím Ham
burské bursy nelze v tuzemsku odepírati vykonatelnost, byly-Ii kromě 
jiných náležitostí splněny též podmínky donucovacího předpisu podle 
§ 80 čís, I ex. ř. jest tedy zkoumati, zda rozepře, z níž vzešel rozhodčí 
nález, podle ustanovení o příslušnosti v tuzemsku platných mohla býti 
zahájena před rozhodčím soudem spolku obchodníků s obílím Hamburské 
bursy, Ze spisů rozhodčího soudu spolku obchodníků s obilím Hamburské 
bursy, z jednacího řádu tohoto rozhodčího soudu a ze stanov spolku ob
chodníků s obilím Hamburské bursy vyplývá, že v roku 1925, kdy tento 
rozhodčí soud rozhodoval rozepři, bylo považovati tento rozhodčí soud 
za obyčejný soud rozhodčí ve smyslu § 577 a násl, e, ř. s, a níkoliv za 
bursovní soud rozhodčí ve smyslu čL XI1I a XIV uvoz. zák, k c. ř, s" 
ježto teprve nařízením ze dne 22, března 1927 (čís. 14 L zák nČm. 
z roku 1927) byly schváleny obchodní podmínky Hamburské bursy pro-
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t 
- . llÍnOV\J obchod s obilím. Dlužno tedy zkoumati) zda smlouva o roz
Cll • , k § --- . N I h bo hodčílTl soudu byla ujednána za podml~1e ~;JI I ? r. s. 1 : ze poc y ~ 

vati o tom, že bylo vyhověno pozadavku pISemn?S!1 (~stanovel:~ 
§§ 1025--.1027 c, ř. něnL a nepřicházejí tu v úvahu),je;;to vseeh;,y tr~ 
dopisy ze 7, července, 8, července a 8. července 1925 dluzno pova:o~at! 
, otázce úmluvy o příslušnosti za jeden celek, Kdyby tedy vymenene 
~lopiSY byly podepsány .~tranall1i, neby!o,bl'. s hledíska o§ 80 čís, .I ,ex'f 
,řekážky, by se rozhodCI soud na zaklaoe tec~to ~Op'S:1 nepro~lasll pn
~Jušným. Než, jak zjišt~no, byla ú:nlu~a. o pnslusnos~l ~!ednana Arno
štem F-em jako zmocneneem vymahajlcl strany, kt;ly te!. dopISy ze 7. 
července a R července 1925 podepsal, Proto k zalozelll pnslusnostr ro::
hodčího soudu bylo nezbytně nutno, by rozhodčímu soudu bylo vyka
záno nejen písemné ujednání (zmíněné dopisy), nýbrž písemná plná moc: 
která v tomto případě tvoří nerozdílnou součást smlouvy: Plse;nna ?Ina 
noc daná vymáhající stranou Arnoštu F-OVl nebyla vsak predlozena 
~ozhodčímu soudu, jak vysvítá z jeho spisů, Rozhodčí soud odů~odni1 
svoji příslušnost odvolávaje se na obsah korespond.~nce (dopISU) ze 
7, července a 8. července 1925, pk VIdno z rozho~clho nalezu. ,Prot? 
nelze souhlasití s právním názorem prvého soudu, ze v tomto pnpade 
byly splněny ozáko,'.né př.~dp~klady§ 577 ~', L s. a § 80 čís, I e:;. ř .. ne
zbytné k oduvodncní pnslusnostr rozhodolho, soudu; jes! tU?I: vytk!, 
nesprávného právního posollzcn"Í v~ .tom,to

l 
sm.eru, pl~e ,,~duv~oonena. Pn 

tomto stavu věci nebylo nutno resltr .otaZKu, jake n,alez;tostr ,by ,mus~l~ 
míti písemná plná moc, kterou Arnost F. podl? sve svedee,ke ~ypovcd, 
měl od vymáhající strany, Hledíc k ustanovel1l § 1O~8 o~c, zak. nélze 
arci pochybovati o tom, že by k ujednání dohody o pnslusnosl! rozh~d~ 
čího soudu bylo třeba zvláštní plné moci, nedosahovalo-Ir by zmocnel1l 
Arnošta F-a ani !ozsahu oprávnění vytčených v čl, 47 obch, zák. 

N e j v l' š š í s o u cl nevyhověl dovolánI, 

D Ů vod y: 

Nejvyšší soud souhlasí s názorem odv.olacího· soud.u, .že rozho~čí 
soud spolku obchodllíkll s obilím hamburske bursy, jehoz nalez byl pn
pojen k návrhu jako titul exeku~.ní, nebylo v,:o.ce 1925, kdy nalez ~en 
byl vydán,_,pokládati za rozhodCI soud rovna]1cl se ,b~lsov111m soud~m 
rozhodčím podle čl. Xlii uvoz. zák. k c. L s, Dovola11lm nebyla sprav
nost názoru toho vyvrácena. K uznání soudu toho za bursovT}l ~o~d roz
hodčí nestačí potvrzení, že spolek jest olícíelním zástupcem .oblll1l~lO ob
chodu, nýbrž záleželo na vymáhající straně, by pr?kazala zak01;na llsta~ 
novení, podle nichž bylo by možno so~d ten ~laSÍl co d? vykonnos,t! 
jeho nálezů na roveň zdejším bur~ovn:n: SOL1v~U~ ro~hodcl111" pro nez 
platí zákonná ustanovení čl. XIII, jakoz 1 dals"predp'sy :: članku tom 
uvedené. Pro nálezy uveden€ho soudu rozhodclho,. aspon pokud byly 
vydány před nařízením ze dne 22, března 1927,. le~ bylo"pnpo]eno ke 
spísům, platí sice také vzájemnost ve smyslu vlach!, ~yhlasky ČIS. 131/ 
24, ale tím není vyloučeno, by vykonatelnost nalezu te~h ;,ebyla. po~ou~ 
zena podle §§ 577 a násl, c, ř, s, Nejvyšší soud zastava dusledne pravl1l 
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náZ~l> že v republic: ~eskoslovenské jsou nálezy německSrch soudil roz
~?dClCh vykonate}ne J,:n tehdy, odpovídají-li náležitostem zclejšiho civ. 
radu soudmho, predeVSllTI) byla-II smlouva o rozhodčí zřízena písemně. 
Jde tu o rozhodnutí ze dne 3. listopadu 1927, Rv II 628/27, čis. 7471 
sb. n. s. Z téhož názoru vycházel jíž odvolací soud pří posouzení této 
věci, požaduje písemné ujednání, mimo to i písemnou plnou moc. Dovo
latel~a ~ama ~dporuje je~ požadavku pisemnosti plné moci, nepopírajic 
aspon vyslovne nutnost plsemno~Í1 sml~uvy o !ozhodči. Co se týče plné 
mocI, ma I dovolacl soud za to, ze plaŤ! tu pozadavek písemnosti (srov. 
rozh. čis. 1602 sb. n. s. zmíněné í V dovolání). Byla-Ii smluvní strana za
stoupena zmocněncem, a je-Ii potřebí k platnosti smlouvy o rozhodčí 
podle § 571 c. ř. s. písemnosti, jest třeba, by také zmocnění neien stalo 
se písemně, nýbrž bylo tak vykázáno již v návrhu na povolení exekuce. 
Nejvyšší soud jde však ještě dále, a nesouhlasí s názorem odvolaciho 
soudu, že dopisy vyměněnýmÍ mezi stranami došlo k písemné smlouvě 
o rozhodči podle § 577 c. ř. s. Nabídka zástupce vymáhající strany a 
odpověď povinné strany nejsou ani v celku nísemnou smlouvou. Ne
stačí,. ž,e povinná strana stvrdila koupi zboží ":ýslovně za týchž podmí
nek, Jez byly uvedeny v nabidce mimo jiné též označením Hamburger 
Schlussbnef a Hamburger Schiedsgericht, nc však v odpovědi. Odvolací 
so,:d praví, .že .i est .?okláda~i, tyto dopisy za celek v otázce úmluvy o pří
slusnosÍl. ,NeJoe"vsak o pnslušnost ~oudu" nýbrž o platnost smlouvy 
o rozhodcI, k mz podle § 577 Jest treba plsemnosti. Požadavku tomu 
mohlo býti vyhověno buď tím, že strany podepsaly se na listině obsa
hující ,uje~nálú o. smlouvě !ozhod,či, nebo že aspoň vyměnily listiny 
shodne znejlcI, t. J. doslovnc steJne, z 11lchž každá byla podepsána dru
hou stranou. Jedině.v těchto případech jde o souhlasný písemný projev 
obou stran, t. J. o Viditelný průkaz, že vůle stran jest shodná i v jedno
tlivostech. Nestači prosté potvrzení závěrečného listu s povšechným po
ukazem n~, podminky, ! když podmínkami těmi rozumělo se podrobení 
se rozhodc1l11l1 soudu. slo Jen ° nepozastavené přijetí závěrečného listu 
jak je má na mysli čl. XIV. čís. 3 uvoz, zák k c, ř. s., což však nepostačÍ 
ke smlouvě podle § 577 c. ř. s. 

čís. 7818. 
Ochrana nájemců. 

. , §~. a ná~~. zákonů ~ ochraně nájemců platí i v tom případě, nejde-li 
presoe o tutez bytovou Jednotku, najmě byla-Ii od dosavadního bytu od
dělena některá jeho součástka. 

Bytet;t »j!ž ~říve pronajatýn,t;' roZ~íJ!í se byt, jehož místnosti byly 
bezprostredne jJ1'ed oovym pronajmem JIZ v pronájmu bez ohledu na to 
zda snad dřívějŠÍ nájemní smlGuva týkala se vice místnosH. ' 

(Rozh. ze dne 25. února 1928, Rv I 424/27.) 

K~rel J. měl v domě žal?vaných manželů Sch-ových najatý byt o pěti 
pokoJlch a o kuchym, z nehož dne 1. srpna 1914 platil 680 K ročně, 
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Z tohoto bytu najal si v roce 1921 žalobce o~l žalov~ného ,felix~ Sch-a 
'" t skládající se ze tří pokojů akuchync za rOCl1l najemne zprvu 
~:~o'O Kč, později 3.000 Kč. Žalobou, o niž tu jde, domáh!l se žal~bce 

manželich Sch-ovy' ch vrácení toho, oč zaplahl Vice, nez byl povmen 
na "' I 't odle zákonú na ochranu nájemcu. Pro c e snl s o II C _p rve s o-
p ., "lb 'tl Du' I i c e uznal podle žaloby, o d vol a c 1 S o II II "za o .u za1111. -

VO d·y: žalobce zakládá žalobni nárok na tom, ,ze nap!, v roce 1,921 
ocl žalovaných byt o 3 pokojích a kuchYl1l, JellZ byl dnve se dvem~ 
dalšími, od žalobce však nenajatými místnostmi pro~aFt K~rlu J~OVl 
a za nějž tento 1. srpna 1914 platil pouze 680 K rOCl1l:'o naJe~ne~?, 

roční činži 3500 Kč, kterou pak později v roce 1923 zalovany snlZ11 
za 3000 Kč. Ježto však podle zákona o ochraně nájemníků měla by tato 

. ~~lže podle z~kladního nájemného 680 K ~. 1. s;pna, 1914 bý~i ,zna~~~ 
nižši, zaplatil zalobce za dobu najel11l1l na naJemne,l1l č~stku zna.c,~e, ~yssI: 
než bylo podle zákona přípustno a žádá proto vrac;11l tet~ vyssl castky 
na žalovaných. Tento žalobcLlv názor mohl by byh spravnym a bylo 
by s nim souhlasiti, kdyby byt, který ž~lobc; n,ajal ~d ~alovaných v roce 
1921 byl s bytem, který před tím mel napty v temze dome Karel 1-; 
úplně totožný. Tomu však v souzeném případě, tak nenÍ. l~k stranami 
doznáno, najal žalobce v roce 1921 od zalova:,ych pouze cast by~u pD 
dřívějším nájeníníku Karlu J-ovi a sice kuchyň a ,3 pokOje, ~, n!,,:z pn~ 
stoupila později ještě jedna místno~t v podkrovl ~ spoluuzl~al1l nove 
zřízené prádelny. Není tedy tento zalo~?em ,napty ,byt touz. bytovou 
jednotkou, jako byt prvé Karlem J-em uZlvany, nybrz b~te,:, j~nym" od 
bytu J-ova úplně rozdíiným. Při zák?nně ~ovo!e?em zvysem najem,neho 
nemůže tu býti proto podkladem najemne rocmch 680 K, pl~ce!,e dne 
1. srpna 1914, neboť této bytové jednotk~ V,!Oll1 ,stavu" Jak p zalob,ce 
má najatu, tehdy vůbec ještě nebylo, nýbrz ;,yse n~Jemneho pn ~o.zdeJ
ším prvním pronájmu, totiž částka 3500 Kc, ktera teprve poz,deJI 9°~ 
hodou stran na 3000 Kč byla snížena (§ 8 záko~a o oduan"e naJet;'~lku 
ze dne 8. dubna 1920, čís. 275 sb. z. a n. a vsech zakonu pozdej,slch 
o ochraně nájemníkli), Tato výše činže při pozdějši~ prvním P!onajmu 
smluvené nepodléhá však soudcovskemu prezkou~nal1l a, nem~ze prot~ 
rozdíl mezi ní a oním penízem, který žalobce podle sveho nazoru pr~ 
základně 680 K z I. srpna 1914 jako nejvýše prý přípustnou hral1lCl 
nájemného vypočitává, být žalobcem po právu požadován zp~t. Okol
nost tato nebyla sice žalovanými ani za řízení ve, stoliCI prv~, ~111 za 
řízeni odvolacího uplatňována, avšak soud odvola.SI mUSil k 11l pres tD 
přihlížeti, neboť nejde tu o skutkovou nalmtku, ]lz by plOCeSl11 strany 
musily ve sporu výslovně uplatňovati, nýbrž o otázku právního posou-

. zení k níž soud odvolací musí hleděti z moci úřední. 
N e j vy Š š í s o ud obnovil rozsudek prvého soudu. 

D ů vod y: 

Nesporno jest, že v dome žalovaných měl Karel J. najatý byt ,0 p~ti, 
pokojích a kuchyni, z něhož dne 1. srpna 1914 platd podle pnznam 
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k ber~ímu úřadu 680 K ročI:ě a že žalobce v roce 1921 najal si od ža
lovaneho FelIxa Sch-a z tonoto bytu část skládající se ze tří poko'o 
a kuchyně za roční nájemné zprvu 3.500 Kč, později 3.000 Kč. Odvolajc~ 
soud nephznává žalobci ochranu podle odst. (I) a (3) § 14 zákon~ 
o ochr. naj. ze dne 8. dubna 1920, čís. 275 sb. z. a n. pro dobu do 30. 
dubna 1922 a dle odst. (I) a (3) § 20 pozdějších zákonů na ochr. náj. 
(čfs. 130/1922, 85/J9~3, 85/,1924 a 48/1925) pro dobu pozdější, vy
chazeje z nazo;u, ze leto ochrany mohlo by se žalobci dostati jen, 
kdyby byt, ktery zalobce v roce 1921 najal, byl s bytem, který měl před 
tlm najaty Karel J., úplně totožným, čemuž v souzeném případě nenÍ. 
Dovolatelé brojí především proti tomu, že se odvolací soud obíral otáz
kou, zda při n~jmu bytu v roce 1921 šlo o pozdější prvý pronájem po 
rozun:u § 8 zakona o ochraně nájemníků, třebas žalovaná strana vý- . 
slovne nepoukazovala na to, že jde o takový pozdější prvý pronájem 
po, r~z~mu t~ho:o z~konného ustanovenÍ. Odvolací soud však správně 
UVa?l, ze stacI, ze predneseny byly skutkové. okolnosti, jež by bylo lze· 
podr~dltl pod, ony, zák?nné předpisy. Nevadí, že žalobce to byl, jenž 
p~Vl11 a to jlZ v zalobe poukázal na prostorovou různost obou bytů. 
Vzdyť by: kdyby_ práv~lí názor odvolacího soudu byl správným, nebylo 
IZ,e zalobe vyhovetI al11 rozsudkem pro zmeškání, ježto již z děje žalob-
11Iho by plynulo, že žalolíní nárok není odůvodněn v zákonu. Ale názoru 
odvolacího soudu nelze při svědčiti. Přihlédnouti jest k celé výstavbě 
zákonných předpisů o přípustnosti zvýšení nájemného. Kdežto dříve 
platné nařízeni ze dne 17. prosince 1918, čís. 83 sb. z. a n. v § 2 po
skytlo ochranu toliko proti zvýšení dosavadního nájemného, dotkly se 
zákony na ochranu nájemníků po té vydané, počínajíc zákonem čís. 275 
z roku 1920, také nájemného, jež bylo již smluveno v době, kdy zákon 
,čís. 275/1920 a ony pozdější zákony vešly v platnost, a stanoveno, že 
přípustnost zvýšeni nájemnélío posuzovati jest podle nájemného, které 
bylo smluveno dne 1. srpna 1914 nebo při pozdějším prvním pronájmu 
při čemž ještě v § 10 zákona čís. 275/,1920 bylo ustanoveno, že v by~ 
tech, pro něž bylo uděleno úřední stavební povolení před 27. lednem 
1917, tedy v domech,. na něž se tento zákon na ochranu nájemníků vzta
hoval (§ 32 cit. zák.), smí se při prvém pronájmu smluviti jen přimě
řené nájemné. Řečená ochrana podle § 8 zákona o ochraně nájemníků 
byla by zajisté zmařena, kdyby vlastníci bytu měli možnost, by jedno
duchým způsobem obcházeJí účel zákona, totiž tím, že, oddělíce od do
savadního bytu nějakon jeho součástku, mohli by pak žádati nájemné 
přesahující přípustnou hraníci zvýšení podle § 8 a násl. cit. zákonů. 

Zejména případ, o nějž v tomto sporu jde, dokazuje i tehdy, činila-Ií 
stará činže berní správě částečně utajená 1230 K ročně, nemožnost vý-' 
kladu, že § 8 a násl. cit. zákonů o ochraně nájemníků neplatí, nejde-Ii 
přesně o tutéž bytovou jednotku. Řečené zákony nikde nestanoví vý
slovně, že při změně nájemníků jest ochrana nového nájemníka proti 
n:při~lěřenén}~ .zvýšení nájemnéhO' pros~ě již tím vyloučena, .že nejde 
presne o tutez jednotku bytovou. NaopaK v § 8 zákona čís. 275/1920 
mluví se prostě »0 nájemném z bytu<<- Zákon má tedy na mysli hmotnou 
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. 'torovou podstatu bytu, t. j. místnosti jako zdmi ohraničené pro~ 
~;~ISy; jest tedy byt jen souhrnem míst~lOstí k o?ýván~ u_rče~ých .. Byly:-lI 

t
l' místnosti byt tvořící již v pronaj1TIu a pn zmene lJajemmka Jen 

eL) . 'd - ~ .,.. I 
'které z nich stanou se zase lhned pre melem nove naJemm sm OliVy, 

ne . -'d hl d ' 
. nelze říci, že tyto místnosti nebyly dosud prona]~ty" ze j e o e _~,~ 
těchto místností a ohledně jich souhrnu, n_~vého 111enslho bytu o p~zdeJsI 

rvní pronájem po rozumu § 8 zákona C1S. 275 z roku 1920. Vykladu 
;omu svědčí i jasnější doslov § 8 pozdějších zákonů na o,ch:anu ~a]em-:
níků. Kdežto v § 8 zákona čís. 275/1920 pr~~llo se proste,. ze »na],emne 
. s vedlejšími poplatky z bytů smí se zvýslŤ1 atd.«, pravI § 8 zakonoa 
~íS. 130/1922 a §§ 8 pozdějších zákonů.: »Zvýšen! n~jemnéhO z bytu, 
jednotlivých částí bytu a jiných místnos~í jest Ob:c;',e pnpust~o Jen v me~ 
zích atd.« I z této nové úpravy § 8 onech pozdej~lch zakonu o oc~ral;e 
nájemníků lze usuzovati, že zákon má na myslI vzdy len prostor~ve ča
stice bytu a že bytem již dříve pronajatým ;ozumí .s:, byt, Jehoz mlst
nosti byly bezprostředně před novým pronoj1nem ]IZ v p,ronaj~"U be~ 
ohledu na to, že snad dřívější smlouva nájemní týkala se vIce mlstnosh. 
Zas tanci opačného názoru uvádějí sice, že, byl-lI byt dos~d obrvany 

rozdělen na více bytů nebo vznikly-Ii přes kupením mlstn.o~Ť1 nove, Jed
notky bytové, yeni tu dosud nájemného ujednaného z p,rave t~kove by
tové jednotky, takže nemůže jíti o zvýšení »dosavad11lho« .na)emncho, 
ježto tohoto prý dosud tu nebylo. Ale al11 t,ato okolnost; an~ ]lst~ nesn.az, 
jak rozvrhnouti původní nájemné na nove byty rozdel~111m pU~Od111ho 
bytu vzniklé, nemúže býti důvod:em, by nájemCI ta~ovych onovych by
tových jednotek byli naprosto vyraze111 z ochrany nalemmku. 

čís. 7819, 

Zákonné zástavní právo na vnesených svršcích nájemcových (§ 1101 
,obč. zák.) není propůjčeno obecním dávkám, vybíraným od nájemníků 
pro obec ve smyslu zákona ze dne 12, srpn,~ 1921, čís. 329 sb, z. a n; 
a vládního nařízení ze dne 27. dubna 1922, CIS. 143 sb. z. a Ol, (dodatku 
k tomuto nařízeni). 

Zákonné zástavní právo podle § 1101 obč, záll, vzniká již vnesel1lÍm 
svršků a tímto okamžikem se řídí .jeho pořad. __ 

Při nájmu ručí vnesené věci i za příšti činži pro dobu, vzhledem k mz 
byl nájemní poměr již platně založen. . 

(Rozh. ze dne 25. února 1928, Rv I 1010/27.) 
;.t~ 

Žalovaný vymáhal exekucí proti Jindřichu O-ovi pohledá~ky a :0 
1.600 Kč činžovní dávky a 3.360 Kč, v nichž bylo obsazeno dluzne čmze 
2.400 Kč- a obecních dávek 960 Kč. Předměty, na něž byla exekuc~ ve
dena, byly vneseny do najatého bytu v listor;adu 192? Teprve P? te na
byla žalující banka smluvního zástavníh? pr";va k __ ??em ~redmdum. Ža
lobě jíž se domáhala žalující banka uzna111 prednejslho zastavmho prava 
k z~baveným před111ět~m před pohledávkami žalovaného 1.600 Kč a 
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3.360 Kč, bylo pro c e sní m s o ude m p r v é s t o I i c e vyho
věno. O d vol a c í s o u d žalobu zamítl. D ú v o cl y: Jest prokázáno 
že obě pohledávky žalované strany 1.600 Kč a 3.360 Kč s přísl., vVl11á~ 
hané pak exekucemi proti nájemci Jindřichu O-ovi na svršky vz-;'ikly 
~ ronájmem, jsouce nárokem na úplatu za užívání najatých místností, 
tedy pohledávkami nájemného i když pohledávka 1.600 Kč jest v upo
mínací žádosti nazvána »dlužnými činžovními dávkami« a i když v upo
mínací žalobě na 3.360 Kč rozeznává se nájemné 2400 Kč a dávky 
960 Kč, neboť jde o obecní dávky, které pronájemce odvádí obcí a vy
bratl má od nájemce, prO' nějž mají jen význam zv)ršení nájemného. To 
vyplývá zejména i z § 12 (2) čis. 1 zákona o ochraně nájemníků čís. 
48/'1925 sb. z. a n., kde připouští se zvýšení nájemného o tolik, oč 
vzrostly výlohy pronajímatelovy zvýšením veřejných dávek zapravova
ných z nájemného. Není tedy pochyby, že zákonné zástavní právo pro
nájemcovo na svršky vnesené do pronajatých místností, jest propůjčeno 
i obecním dávkám, jež dlužno z nájemného zapravovati. Toto zástavní 
právo žalované strany jako pronájemce místností Jindřichem O-em na
jatých vzniklo k předmětům výše zmíněným vnesením jich do bytu J., 
coz stalo se v listopadu 1925. Dále jest dokázáno, že teprve po tomt" 
~~esení byly na základě zástavní smlouvy dány na zast?vené předměty 
slItky, vyznačující zastavení jich žalující straně. Není tudíž pochybnosti 
a je zjištěno, že zákonné zástavní právo pro pohledávky žalované strany 
1600 Kč a 3360 Kč s přís!. vzniklo již před smluvním zástavním právem 
žalující strany a to nejen pro pohledávky z nájemného,splatného v době 
vnesení, nýbrž i pro všechny později dospívající pohledávky téhož druhu 
p;o celoou dobu náj~mního poměr,;' a ocel~u dobu umístění vnesených 
predme~u v pronajate nustnoslI, jez v 111 az do exekuční dražby zústaly. 
Dvorsky dekret ze dne 10. dubna 1837, čís. 189 sb. z. s., judikát 156, 
§ 1101 obč. zák. Není tedy žalované straně na újmu, že pohledávky 
1600 Kč a 3360 Kč staly se splatnými až po vzniku smluvního zástavního 
práva žalující strany, zřízeného listinou ze dne 17. listopadu 1925 a 
označením zastaven}-ch předmětů z téhož dne (jak listinou dokázáno) 
a nevadí, že pro pohledávku 1600 Kč byla podána žalovanou stranou 
u okresního soudu upomínací žádost 19. únOra 1926 a pro pohledávku 
3360 Kč upomínací žaloba 22. června 1926 bez návrhu na zájemné po
psání vnesených svršků (srov. zmíněný dvorský dekret). Odchylné 
právní posouzení okresního soudu není tedy správným a bylo tudíž o od
volání rozhodnuto tak, jak se stalo, v uvážení, že soudcovské právo zá
stavní, získané žalovanou stranou pro pohledávky 1600 Kč a 3360 Kč 
vzniklo sice zabavením vnesený.ch svršků 22. března a 23. července 
1926, tedy po vzniku smluvního práva strany žalující, to však není na 
újmu přednosti zákonného zástavního práva žalované strany pro tutéž 
P?hledá~ky, kterážto přednost vztahuje se i na zástavní právo, zabave-
111m vzeslé, neboť i touto cestou bylo dřívější právo zástavní k věcem 
vneseným uplatněno s tím že účinkem jako při zájemném popsání, jež 
může státi se kdykoli bez újmy přednosti zákonného práva zástavního, 
založeného již vnesením. 
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Ne j vy Š š í ; o II cl, Ob~lOVil roz~ude~ prvél;o soudu, ale je~l C? do 
ředno sti zástavlllho prava zalobkynJl1a pred pravem na uspokojel1l pro 

l~ohledávku žalované z c!ůvodu činžovnich dávek 1600 Kč a obecních 
~lávek 960 Kč, jinak dovolání nevyhověl. 

Dúvody: 

Dovolání, jež uplatňuie dovolací důvody čís. 2 a 4 § 503 c. ř. s:' je~t 
částečně odůvodněné. Oba nižší soudy vycházejí z předpokladu, z,: za
stavní právo žalobkynino na věcech uvedených pod pol. ČIS. 10 az 13, 
18 a 19 zájemních protokolů vzniklo již dne 17. listopadu 1925 a to tím, 
že tyto svršky byly označeny řádně štítky, vyznačujícími zástavu žalob
kyninu (§ 452, 427 obč. zák.). Žalovaná firma odporuje tomuto předpo
kladu nižších soudú v dovolacím řízení již jen námitkou, že tvrzené ozna
čení zastavených věcí nevyhovovalo zákonu, ježto bylo přehlédnuto ce
lou řadou osob a štítky nebyly upevněny na všech věcech. Než tato ná
mitka není opodstatněna. Prvý soud opírá napadený předpoklad o zá
včr že označení sporných svršků jako zástava žalobkynina bylo pro kaž
dého při obyčejné poiornosti poznatelným a že toto označení bylo ze
jména v době, kdy se stalo exekuční zabavení těchže předmětů pro ža
lovanou, řádně viditelným, při čemž výslovně zjišťuje, že tímto z~~so
bem byly označeny svršky uvedené pod pol. 10 až 13, 18 a 19 zajem
ního protokolu č. j. E 528/26-2 (pokud se týče č. j. E 1587/26-2) tedy 
všechny předměty, o které tu jde. Tento záv~r nen~ závě:~m. pr.á~ní:ll, 
nýbrž skutkovým, poněvadž prvý sooud odos~e1 k n~mu n~koh p;av~Im 
usuzováním, nýbrž hodnocením pruvoc1u, davaJe VIrU onem sv~dkum, 
kteří potvrdili, že viděli označení na sporných věcech. OdvolacI soud, 
přezkoumav ocentní d~kazů! schválil ~kutková zjištění :oudu pr~é, sto'
Uce,' tedy i zmí!lěn)! závěr skutkový, jímž jest dovolacl ~ou.dv v.azan-.: a 
pokus žalované, zvrátiti toto zjištění poukazem na vypovedl onech 
svědků, jež nižší soudy nepoložily za základ svému přesvědčení, nem 
ničím jiným než brojením proti hodnocení výsledkú provedených dů
kazů, jež nepodléhá přezkumu dovolacího soudu (§ 503 e. ř. s.). Vad~ 
no st rozsudku odvolacího soudu spočívá však v jiném směru. OdvolacI 
soud přes své stanovisko v otázce vzniku zástavního práva žalobkynina 
zamítl žalobu, pokud se domáhá přednosti zástavního práva žalobkynina 
na uvedených věcech před právem na uspokojení pro pohledávky žalo
vané prot( Jindřichu O-ovi v částce 1600 Kč a 3360 Kč, nabytým exe
kucí teprve po 17. listopadu 1925, vycházeje z toho, že uvedené pohle
dávky žalované strany, i pokud jsou nárokem na náhradu zaplacenych 
obecních dávek, vznikly pronájmem »Jitřenky« manželúm O-ovým, 
jsouce v poměru žalované k těmto manželům nárokem za užívání najaté 
místnosti, a že jako takové požívají již podle zákona (§ 1101obč. zák.) 
práva zástavního ode dne, kdy uvedené svršky byly nájemci do »Ji
třenky« vneseny, t. j. ode dne 1. listopadu 1925. Dovolatelka právem vy
týká, že obecní dávky, jež žalovaná vymáhala exekucí, nejsou součás;Í 
činže a proto nepožívají zákonného práva zástavního podle § 1101 ohe. 
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zák. Podle § 286 ex. ř. mají býti zapraveny z výtěžku dražby nemovi
tostí po nákladech odhadu a dražby přihlášené pohledávky zástavní a 
vykonatelné pohledávky, k jejichž dobytí hyla clražba povoleoa. Pro po
řad je rozhodná doba, v jaké jdou za sebou soudní zabavení ovšem bez 
újmy přednosti, která přísluší cll1111, spotřebním a jiným dávkám veřej
ným a majetkovým pokutám, nebo která jednotlivým pohledávkám pří
sluší podle zákonného nebo smluvního práva zástavního. takové zá
konné právo zástavní propůjčuje § 1101 obč. zák. nájemnému na vne
sených svršcích nájemníkovi'ch, ale nepropůjčuje ho obecním dávkám, 
které JSOll vybírány ocl nájemníků pro obec ve smyslu zákona ze dne 12. 
srpna 1921, čís. 329 sb. z. a n. (§ 28, 37, 38) a nařízení vládního ze dne 
27. dubna 1922, čís. 143 sb. z. a n. (§ 37 a 38) a dodatků k tomuto na
řízení o pravidlech vybíráoí oněch dávek a to: dodatku čís. I. o vybírání 
vodného (§ 4,6,8, 15, 18 a 25), stočného (§ 1, 6, 12 a 18) a dodatku 
IV. o dávce z nájemného (§ 2, 4, odst. 3, 6, 7, 13) a o dávce z přepy
chových bytů (§ 4, 10 a 15). Z těchto ustanovení plyne, že dávkou je 
$ice povinen nájemník při vodném a dávce z nájemného a z přepycho
vého bytu, že ji předpisuje obec a vymáhá ji starosta jako veřejné daně, 
že dávku z vodného a z nájemného vybírá za obec majitel domu, že za 
poslední dávkyruči dokonce i obci. Ale zákonné zástavní právo nebylo 
těmto dávkám oněmi předpisy propůjčeno, zejména ne na svršcích ná
jemníkových, a to ani ve prospěch obce, jež předpisuje dávky a pro niž 
jsou odváděny, a jež tedy je věřitelkou, ani ve prospěch majitele domu 
za jeho ručební závazek za dávku z nájemného a vodného. Po zákonu 
tedy majitel domu nemá žádného zákonného zástavního práva na vnese
ných svršcích nájemníkových pro pohledávku, která mu vznikne z toho, 
že za nájemníka zaplatil obecní dávky z nájemného nebo za ně ručí. Ta
kové zákonné zástavní právo měl by jen tehdy, kdyby byl dohodou a 
l1ájemníkem učinil ony dávky součástí nájemného, zvýšiv o ně na pří
klad nájemné a převzav je na sebe. To však ve sporu tvrzeno nebyÍo a 
proto žalovaná firma nemá zákonného zástavního práva pro obecní 
dávky z nájemného na zabavených strojích, nýbrž nabyla práva na 
uspokojení teprve zabavenínl jejich pro ony pohledávky. ježto pak podle 
zjištění nižších soudů zabavení pro zmíněné dávky staio se teprve po 
nabytí smluvního zástavního práva žalobkynina, pOžívá podle zásady 
§ 286 ex. ř. smluvní zástavní právo žalující banky, nabyté časově dříve 
odevzdáním předmětu do zástavy, přednosti před právem na uspoko
jení, nabyt.ým teprve později žalovanou firmou soudním zabavením. Ža
lovaná strana ovšem namítá, že jí zástavní právo žalobkynino na zaba
vených věcech při provedení exekuce nebylo známo, čímž patrně naráží 
na bezelstné nabytí zástavního práva na věcech již zaslavených (judikát 
232 čís. 7484 Glaser-Unger). Avšak tato námitka ztroskoiává na zji
štění nižších soudů. Bylo-Ii označení sporných svršků iako zástava ža
lobkynina pro každého při obyčejné pozornosti poznatelným, musila si 
také žalovaná toho všimnouti, že věci jí zabavené jsou zastaveny jiné
mu. Ost"tně dovolatelka přehlíží, že zmíněný judikát má na mysli jen 
bezelstné nabytí zástavního práva zastavením. Jde tedy jen o to, které 
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'", tk r vy1l1áhan)ICh pohledávek žalované připadaj! na obecní dávky 
cas,. ~ ného Pokud j' de o částku 960 Kč, dobývanou exekuCÍ pod 
z ndjelll. . , . . k U "64 "26 1) 
E 1587/26 (na základě, pod~,~,eneho platebnlho r~~, a~u. "~ < -,' 

" bú ti sporu ponevadz zal ovana sama Jl v pn:sl11sne zalobe ozna-
nei11UZ e } J , ~ • b' cl' k 
'u'e 'ako »dávku« vedle. »nájemneho«, !~dy patrn~ .la~o, ~ ecm av ': 
~ l~á·~lllného. pochybnosh by mohly po. pnpade VZejlÍl pn castce l~OO Kc 

ú~odně 2000 Kč), (lobývané exekUCI pod E 528(26 (na zakl~de p~d
(p , čho platebního rozkazu é. j. U 134/26-1), jez jest v upommacl za
n11l1ťll A .. ~'" b ' 
I· t' označena jako »činžovní dávka«. le I tu JSou pa-trne 111Jncny o eC111 

(os I Ik '1 'd t ' I ' 
j . ,I jr Z !láj" emného; to plyne z ce Qve 10 pre nesu s rany za ovane, zc-
(a\ ( dl' d 'do b j' t .. t do" 'ména z jejího stan?viska ~ OV~ ael o ,pov~ 1, ne o o y S OJI ~n: co :> p~-
Jh' zmínčnvch »Clt1žoVJ1lch davek« uplnl' na pude dovolan1, omezujlc 
va l~ to že ~apadá názor dovo1ání, že »činžovnÍ dávky« jakožto obecní 
:I~v:y n'epožívají :ákonného, zástavllíh~ práv~ podle § 1 WI obč. zák., 

iž namítá, že »cmžovnt davkY«J lIcbz dobyvala exekUCI) neJsou .da~
~~t11i obecními. Podle toho jest žalobnÍ nárok na uznání p~edl!ostl :a
stavní ho práva žalobkynina před zástavním právem pro po~le~~,vk~ z~
lované v částce 1600 Kč a 960 Kč opodstatněn a bylo v te pncme ~u
vodnému dovolání vyhověti a v tomto směru obnOVIti rozsudek prveho 
soucln. Tímto úspěchem dovolání stávají se bezpředmětnými d?volate!
činy výtky s hledis~a § 503 čis. 2 c. j". s., jež se týkají výhradně jen zme
něné částI odvolaclho rOZSUdku. 

Zbývá jen částka 2400 Kč, vymáhaná vedle ,uvedené. již částkY,960 K,é 
exekucí pod E 1587/26, lež připadá nesporne na naje~:ne za ~tvrtle" 
od 1. dnbna 1926. Dovolatelka domáhá se také pro tuto castku prednosÍl 
svého smluvního zástavního práva před zákonným zástavním prá:vem 
žalované, namítajíc především, že jde o nájemné.) vz~ikl,~ tep:ve po ~7: 
listopadu 1925, a žeža!ovaná nedala provésti a11l zaJemno popsa11l 
svršků vnesených do najatých místností. Než v tomto smeru nelze dovo-
1atelce přisvěctčiti. Pro pořadí zákonného zástavního práva podle § 1101 
obč. zák. nerozhoduje doba zájemného popsánÍ. Právo zástavní vzniká 
tu již vnesením a tímto okamžikem řídí se jeho pořad (srov. dvorský 
dekret z 10. března 1837, čís. 189 sb. zák. just., jud. čís. 103 a nález čís. 
3386 sb. n. s.). Nedostatkem zájemného popsání tedy dovolatelka ne
může odůvodniti př~dnost svého smluvního zástavního práva před zá
konným zástavním právem žalované) nabytým již vnesením před ode
vzdáním do zástavy dovolatelce. Pokud nájemníkovy svršky nebyly z na
jatých místností odstraněny, trvá zákonné zástavní právo a jeho před
nost je určena vnesenim, třebaže exekučnJ zabavení pro nájemné stalo 
se teprve později. 

Rovnčž nesprávným je názor dovolatelčin J že žalované -nepřísluší 
před její pohledávkou předň"jšI právo zástavní pro nájemné po 17. li
stopadu 1 925, neboť při nájmu ručí vnesené věci i za příští činži pro 
dobu, vzhledem ke které nájemní poměr jest již platně založen. Tato zá
sada byla již vyslovena judikátem .Čís. 156 (čís. 2364 sb. Glaser-Unger), 
ocl něhož se odchýíiti dovolací soud v tomto případě neshledává příčiny. 
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čís. 7820. 

Majitel nákladního automobilu jest oprávněn domáhati se na škůdci 
náhrady škody, ježto musil zanechati výdělečné činnosti vzhledem k to
mu, že škůdce nedal včas poříditi opravu auta, aniž mu k tomu pnskytJ 
potřebné peníze. 

(Rozh. ze dne 25. února 1928, Rv I 1121/27.) 

Žalobcův nákladní automobil srazil se s nákladním automobilem ža
lovaného. Automobil žalobcův byl při tOI11 valně poškozen. Žalobou o ná
hradu škody domáhal se žalobce na žaiovaném, by byl uznán povinným 
jednak uvésti nákladní automobil žalobcllv do předešlého stavu nebo 
mu nahraditi 9.800 Kč, jednak platiti žalobci na ušlém výdělku měsíčně 
6000 Kč po sedm měsíců. Pro c e sní s o u cl p r v é s t o I i c e uznal 
žalovaného povinným uvéstí nákladní automobií žalobcův do předešlého 
stavu nebo zaplatiti mu 9.800 Kč a nahraditi mu kromě toho ušlý vý
dělek za třicet dní, v kteréžto době 111 ohl žalobce dáti provésti opravu 
automobilu, jinak žalobu zamítl. O ci vol a c í s o u ci nevyhověl odvo-

. lání žalovaného, k odvolání žalobce zrušil napadený rozsudek v zamí
tavé jeho části a vrátil věc prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci ve 
věci dále jednal a znovu rozhodl. ' 

, ~ e j v y Š š í s o II cI nevyhověl dovolání žalovaného do potvrzující 
časÍl rozsudku odvolacího soudu, aniž rekursu žalovaného do zrušova
cího usnesení odvolacího sou'du. 

o ů vod y: 

Zrušovací usnesení odvolacího sQudu napadá žalovaná strana proto, 
že prý pro tento postup nebylo ve spisech podkladu; mohl prý odvolací 
soud již na základě žalobcova odvolání pro nedostatek příčinné souvis
losti mezi činem šoféra Karla N-a škodu zpúsobivším a uplatňovaným 
nárokem žalobu i co do částky 22.920 Kč zamítnouti, dále proto, že na
řídil doplnění řízení v takovém smčru, v jakém nebylo ani stranou samou 
navrhováno, a požadované doplnění z valné částí vyplývá již ze spisů 
procesních. Tyto námitky jsou liché. Žalovaná strana je myl.ného názoru, 
že tu jde toliko o otázku příčinné souvislosti mezi zaviněním šoféra Karla 
N-a a škodou, kterou utrpěl žalobce tím, že nemohl provozovati ob
vylclou výdělečnou činnost, po případě o otázku příčinné souvislosti mezi 

nedostatkem peněžních prostředkú na straně žalobce a touto škodou. 
Odvolací soud správně uznal, že žalobce opírá svůj náhradní nárok, tý
kaJící se toho, že výdělečné činnosti musil zanechati, o zavinění žalo
vané strany, pozůstávající v tom, že nedala včas opravu auta poříditi, 
nebo že neposkytla mu částky postačujicí k pořízení opravy auta, a že 
tedy nutno řešiti otázky, zda nastalo na straně žalované vzhledem k to
mu, že přímo odepřelá· náhradu škody a až do vynesení rozsudku ve 
stolici první náhrady neposkytla, zaviněné prodlení v plnění závazku, 
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. ,čsti auto v předešlý· stav anebo poskytnouti postačující peníz k poří
U\ 'I' opravy auta a zda tento průtah žalované strany činí ji zodpovědnou 
zen - lb· .. blb "t· škodu průtahem tím za o Cl zpOso' enou a to zce a ne o z cas 1, a 
~~a' snad nestihá i ,žalobce saméh~ zaviněn} (§§ 12?5"lv3040bč. zák.)." 
P 'ocesnÍ soud, jenz dal se vestl uvahou, ze schazl pncmna SOllVlslnst 

1_ zi zaviněním šoféra Karla N-a a skutečností, že žalobce nemohl po 
~~~~)1I pěti měsíců provádvěti výdělečn~u činnost, ?o~ud se ,tS'~e, že nen;á 

nčz na opravu auta a ze proto nenl opodstatnen zalobm narok na na
h~adu dalšího ušlého výdělku, nezabýval se s těmito otázkami, nevzal 
na přetřes sku!k~vév.ok?lnosti žalo?cem tv.rz;né a nabídn,:té dll.kazy pro
vedl jen částecnc., Clmz se, stalo, ze Jednam v tomto ,sn:e~u :ustalo ne~ 
úplným. Seznal-h o:lvolacl soud tut? vad,: a n:p,o~lada-h ve~ ohle~ne 
náhrady ušlého vydelku na dobu dalslch petr meslcu v uvedenem smeru 
za zralou k novému jednání a rozhodnutí procesnímu soudu, nelze v tom 
spatřiti nesprávné právní posouzení věci. Nelze odvolací soud donutiti 
k tomu, by vydal rozhodnutí na nedostatečném prol1 skutkovém ději. 

Zbývá ještě námitka, že nebylo přičitati šoféru Karlu N-ovi hrubé za
vinění a že v důsledku toho žalovaná strana neměla býti uznána povin
nou ze škody. Leč tato námitka jest naprosto bezpředmětná. Jak nižší 
soudy, tak strany přehlížejí, že tu vůbec nejde o náhradu ušlého zisku, 
nýbrž o náhradu positivní škody, to jest náhradu ušlého výdělku a nezá
leží tedy na tom, zda lze spatřiti v jednání šoféra Karla N-a zavinění 
hrubé, či zavinění mírnějšího stupně, když žalobce nedomáhá se -než ná
hrady této způsobené škody. Z té však jest žalovaný práv podle usta
novení § 8 zák. ze dne 9. srpna 1908, čis. 162 ř. zák. 

čís. 7821. 

Nebyl-li v rozvrhovém řízení tomu. kd'OŽ byl s odporem poukázán 
na pořad práva, upírán t1Iedostatek oprávnění k odporu, a poukaz 00-
porovatele na pořad práva nabyl právní moci, nelze jíž v napotomním 
'Odporovém sporu uplatňovaÚ\i nedostatew aktivního 'Oprávnění 'Odpo
rovatele ku sporu. 

(Rozh. ze dne 1. března 1928, R I 54/28.) 

V rozvrhovém řízení nejvyššího podání za exeloučně prodanou ne
movitost byli žalobci s odporem proti přikázání pohledávek poukázáni 
na pořad práva. žalobu jich pro c es n í s o udp r v é s tol i c e za
mítl. O d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc prvé-
111U soudu, by, vyčkaje pravomoci, ji znovu projednal a rozhodl. O ů
vod y: Soud odvolací nemůže sdíleti právní názor prvního soudce, na 
jell0ž základě žalobu zamítL. Podle § 213 ex. ř. při rozvrhu nejvyššího 
podání pozdější hypotekární věřitel může podati odpor proti t0111U, by 
bylo přihlíženo k pohledávce předcházejícího hypotékárního věřitele, 
též co do výše požadované jistiny a vedlejších poplatků. Podle §§ 231, 
232 a 233 ex. ř. jest 00 odporu rozhodnouti rozsudkem, kterýžto roz
sudek účinkuje též proti povinnému. Podle názoru odvolacího soudu 
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není pochyby, že se odpor může zakládati též na skutečnosti) že po
h!edávka předcházejíciho h)~po~ekárního věřitBle byla úplně nebo
částečně zaplacena nebo zanikla jiným způsobem na př. plněnim na 

,mistě zaplacení podle § 1414 obč. zák. Opačný názor napadeným roz
sudkem zastávaný nemá opory ani v zákoně ani v literatuře. V ko
mentáři dra Neumanna o exekučnim řádu 1909, 1910 na str. 603 iest 
vysloven názor, že strany podle § 213 ex. ř. oprávněné z příčiny roz
vrhu nejvyššího podání mohou použftí všech právních prostředků, 
které příslušely povinném:J. První soudce důsledkem· mylného svého 
názoru neziistil ani nevzal na přetřes skutkové okolnosti, které k roz
řeš~n!. sporu i,sou rozl2odny, ,proč~ž. soud od~olací rozsudek podle § 
496 CIS. 3 c. r. s. zrusd a vec vrahl procesmmu soudu k projednání 
a novému rozhodnutí. Žalobci v novém jednání budou museti dokázati, 
že pohledávka žalovaných, pokud jí žalobcí odporují, zanikla zapla
cenim nebo jiným zpťJsobem, jak žalobci v odporu tvrdili. Bude proto 
nutno ziistiti,' které pohledávky manželům L-ovým vzešly proti man
želům P-ovým, kterou úhradu manželé L-ovi obdrželi. Otázku zda 
úhradou touto zaplacena byla pohledávka manželů L-ových v p~zem
kové knize zapsaná, iest řešiti podle §§ 1414, 1415 a 1416 obč. zák. 
Poclle §§ 1422, 1423, 1358 obč. zák. dluh může býti zaplacen též 
osoboll třetí za podmínek zákonem vytčených. V souzeném případě 
jde pouze o to, zda pohledávka hypotekárním právem zástavním zji
štěná zanikla, čili nic. 

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

Důvody: 

Dovolací rekurs, správně rekurs týká se přiznání aktivni legitimace 
odvolacím souldem žalobcům Ve spam, který tito' na základě poukazu 
rozvrhového usncseni', by nastoupili pořad práva, zahájili za účelem 
~yřízení, odporu, vzneseného při rozvrhovém jednání proti pohledávce 
zalovanych. Rekurs není opodstatněn. Měli-li obžalovaní za to že ža-
10~)Ci nejs~u, jak v .:e~ursu dovo~,uji, k odporu proti jejích pohledávce, 
Jezt? ,v .nem uplat~uJI za~la~em pohledávky, oprávněni, protože jen 
dluzm~ Jest povolan namltaÍ1 zaplacení, bylo na nich, by při roz
vrhovem soudu nedostatek oprávnění nynějších žalobců k odporu 
uplatňovali, neboť také oprávnění k odporu jest předmětem jednání 
při rozvrhu a jest též o něm v rozvrhovém usnesení rozhodnouti 
(sro.::n~i r.ozh. ze dne !3',dubna 1915 Rv I 197/15 Z Bl. 407/15.)' 
NeuclmlJ-1J tak rekurenh pn rozvrhovém roku a ani se nebránili proH 
rozpočetnímu usnesení co se týče poukazu nynějších žalobců s jich 
odporem na pořad práva, čimž bylo, rozhodnuto již o jejich oprávnění 
k odporu a k případné žalobě, nelze již, ježto onen poulkaz nabyl moci 
práva, v zahájeném spom nedo;statek aktivní legitimace žalobců 
uplatňovati. 

čís. 7822. 

Při přerušení sporu podle zákona ze dne 10. ří.ina 1924, čís. 240 sb. 
z. a n. dlužno posuz'Ovati přípustnost rekursu podle všeobecných před
pisů §§ 514 a 528 c. ř. s, nikoliv pedle § 192, druhý oddstavec, c.- ř. s. 
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Byly-li s(~any za jed"o v tom, že, platí-li pro žalobní nárok pn
ročí, má bý~i spcr za jeho trvání přerušen, netřeba se zabývati otázkou, 
Zdll by důsledkem přiročí neměla býti žaloba pro tentokráte zamítnuta. 

Jde o pohledávku za bankGu, podléhající přiročí, byly-li bance ode
vzdány peníze k splnění určitých závazků. 

úpadkové přednostní právo pohledávky převzaté ku placenI. ne
může nic změniti v pořadí věřitelů v úpadku dlužníka pfevzavšího 
dluh. 

Bylo-U v trhové smlouvě ujednáno, že dávku z přírůstku hodnoty 
nemo\\itosti zapraví prodatel z peněz, jež si za tim účelen za·ďržel a 
vzal do úschovy, vznikl nárok kupitele (vyměřovacího úřadu) na za
placení dávky prodatelem již uzavřenlm kupní smlouvy. 

(Rozh. ze dne 1. března 1928, R I 115/28.) 

Spor žalobce proti bance o zaplaceni peněžité pohledávky s o u d 
p r v é s t o I i c e k návrhu žalované přerušil podle § 4 a 5 zákona ze 
cine 10. října 1924, čis. 240 sb. z. a n. D ů v () d y:: Žalobci zakládají 
žalobní nárok, by žalovaná banka zaplatila jim, po přípádě za ně in
spektorátu pro zemské dávky v Praze 3.246.41 Kč s příslušenstvim, 
na úmluvě, jež podle tvrzeni žalobců byla uzavřena mezi žalobci a ža
lovanou bankou při tom, když František H,t prodal polovinu domu 
druhému žalobci. Z tvrzení žalobců, z korespondence jimi předložené 
a z uvěřeného opisu trhové smlouvy je zřejmo, že žalobci tvrzená 
úmluva se žalovanou bankou byla uzavřena dne 9. května 1923. Žalo
vaná banka odvolává se na to, že povoleno jí bylo přiročí, a předložila 
ověřený opis výnosu ministerstva financí ze dne 3. srpna 1923, jímž 
k ochraně zájmú banky iieiich věřitelůi bylo ji zapovězeno plniti zá
vazky a přijímati nové vklady. V zákazu tom, vydaném na základě 
vládniho nařizení ze dne 19. prosince 1919, čís. 660 sb. z. a n. a ze 
dne 22. prosince 1922, čís. 393 sb. z. a n. jest stanoveno, že zákaz týká 
se pohledávek, jež vznikly před vydáním zákazu a jež by, kdyby byl 
vyhlášen úpadek, náležely do 3 třídy úpadkO'vých věřiteIú. Platnost 
tohoto příročí prodloužena byla výnosem ministerstva financi ze dne 
24. června 1927, čís. 65421/1927-III až do 31. prosince 1927. Na 
misto vlácIních nařizeni, na jichž základě bylo povoleno příročí žalo
vané bance, nastoupil zákon ze dne 10. října 1924, čís. 240 sb. z. a n. 
obsahující v § 4 rovněž ustanovení, že přirod stíhá toliko ty pohfe
dávky, které vznikly před jeho účinností a v úpadku by náležely do 
třeti třídy. Poněvadž úmluva, na níž se žalobni nárok zakládá, učiněna 
byla dne 9. května 1923 a příroči žalované bance bylo poskytnuto dne 
3. srpna 1923, jde o pohledávku vzniklou před jeho účinnosti. Okolnost, 
že platební rozkaz, jímž dávka z pHrůstku hodnoty nemovitosti byla 
vyměřena, vydán byl teprve později, v úvahu nepřichází, neboť právní 
nárok žalobclt proti žalované bance vznikl smlouvou ze dne 9, května 
1923 a právní nárok inspektorátu pro zemské dávky na její zaplaceni 
vznikl převodem nemovitosti z téhož dne. Nárok, Merý je žalobci 
uplatňován, patřil by do III. třídy úpadkových věřitelů. Nejde tu o ná
rok na vyloučení podle § 44 konk. ř., jak v)"cházi ze žalobni prosby_ 



- čís. 7822 -
320 

Žalobci nedomáhají se vyloučení sumy peněžité ny'brž zapla . 
R k .' d 'tl' I ' ' cen I. e II 1 S 11.: s 0. u zamľ",. ll~Vľ! zalované na přerušení sporu. D ů-
vody: S.tIznostI ~elze upnt:. usp~ch, pokud tvrdí, že j de v souzeném 
sporu 5' narok, Je~z by nepatnl ~ upadku do třetí třídy věřitelské (§ 53 
~onk. r). P?dle prednes.u za10bcu a podle Jasného znění žaloby není za
zal~vany n,amk po~led,a~kou. snad z obchodního spojení, nejde ani o 
pemze zapuJčené, nybrz Jedna se o peníze, které žalované bance vůbe 
nepatří, které jí byly jen svěřeny, s nimiž nesměla disponovati poněvad~ 
b~ly ,u ní p.o~echány v ú:sc~ově :10 té, do.by, až bude známo: kolik čin~ 
dav ka ~ pnrus~ku, k J eJIz u~ra~e ulozene peníze hned od prvopočátku 
byly urceny. Narok na vyloucem podle § 44 konk,. ř. nemusí býti opírán 
o věcné právo, může býti odvozován i z jiného důvodu' (na př. z proti
právního jednání at~.), př,e:lpokl~dá s~ toliko, že to, co má býti vylo u
ceno; Jest v,Pod,state"a m.uze byh odhseno. Není tu tedy všech předpo
kladu pro prerusem nzem podle §§ 4 a 5 cit. nař. a bylo proto stížnosti 
vyhoveno a změnou napadeného usnesení návrh na přerušení řízení za
mítnut. Pokud však stěžovatelé tvrdí, že žalobou ,uplatňovaný nárok 
vznikl až po povoleni příročí, nejsou v právu. Trhová smlouva jíž 
František H. prodal Antonínu F-ovi své reality, uzavřena byla 9. ,května' 
1923. _ Nárok. žal?bců, by dá~ka.,: přírůstku ,hodnoty zaplacena byla 
z penez',ktere :! ~al?vana za. hm ucelem zad::zela. a do úschovy vzala, 
vzmkl pn uzavrem teto trhove smlouvy. Rovnež narok inspektorátu pro 
zemské dávky vznikl uzavřením této, trhové smlouvy. 

N e' j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

Dúvody: 

Mezi ~~ran~mi jest 3'por o to, zda zažalovaný nárok jest postižen pří
ročlm, nanzcnym pro zalovanou banku vynosem mimsterstva financí ze 
dne 3. srpna 1923 podle vládního nařízení ze dne 19. pro'since 1919 čís. 
1360 sb. z. a n. a podle zákona z 10. říina 1924 čís. 24D sb. z. a n. Za 
jedno jsou strany v tom, že, platí-Ii pro žalobní nárok příročr, má býti 
spor na dobu jeho trvání přerušen. Poněvadž i v tomto směru platí zá
sada, že strany jsou pány mzepře, ano nejde o zmatečnost netřeba se 
zabývati otázkou, zda by dúsledkem příročí nemělo býti z~mítnutí ža
loby pro t,entokr~te. __ Ač~.oliv. dovolací r~kurs ~elí proti usnesení, jímž 
bylo odepreno prerus!Í1 nzem, nelze o' Jeho- pripustnosti pochybovati. 
Předpis § 192 druhý odstavec c. ř. s., jenž v takových případech rekurs 
vl'lučuje, platí jenom pro přerušení rozepře podle §§ 190 a 191 c. Ls. 
pří přerušení ~odle zvláštních zákonů dlužno přípustnost rekursu, pokud 
n:lll J111!1 samym! nIC J1ne~o ustano~eno, p~s~zovati podle všeobecných 
predplsu §§ 514 a 528 c. r. s. Ve vec! same Jest dovolaci rekurs opod
statněn, Podle žaloby a připojených k ní dokladů ujednala, žalovaná 
banka v květnu 1923 se žalobci, že převezme kupní cenu, připadající na 
prvniho žalobce z domu prodaného druhému žalobci, zaplatí z ní určité 
dluhy prvního žalobce a zbytek súčtuje na SVOll pohledávku. Mezi zá
vazky, jež banka měla z kupní ceny vyrovnati, byla i dávka z přírůstku 
hodnoty, dodatečně vyměřená na 3246 Kč 41 h. Banka jí dosud neza
platila, pročež domáhají se žalobci, by ji zaplatila buď k rukám jejich 

- Čís.' 7823 -
32\ 

. pní..,ního zástupce nebo přímo zemskému inspektorátu v Praze. Žalobci 
osobují si tím proti žalované bance smluvní nárok na peněžité _plnění, 
jenž vznikl již v květnu 1923, tedy před nařízením příroči, a v úpadku 
bl' náležel do třetí třídy úpadkových pohledávek. NárO'ky takové jsou i 
podle výnosu nařízujícího příročí pro ža!ovanou. banku, i podle vládniho 
nařízeni čís. 660/19 sb. z. a n. ! podle zakona ČIS. 240/24 sb. z. a n. po
stiženy příJočím. Rekursní soud upírá zažalovanému nároku povahu -po
hlcdávk". jež bv v úpJ.dku byb pohledávkou třetí třídy) poněvadž pr~' 
jde o peníZe, jež byly bance jenom svěřeny do té doby, než bude dávka 
z přírůstku hodnoty v~mě~ena, a ž.alobci by měli v případě úp':,dku ~á
rok na jellch vyloučen! z upadkove podstaty podle § 44 konk. r. Avsak 
svěřenými penězi, jež ve skutečnosti nenáležejí bance, nýbrž třetím 
osobám, jsou také bankovní vklady, aniž lze pochybovati, že pohledávky 
ze vkladů byly by v úpadku pohledávkami Uetí třídy, a že právě výplata 
star\'ch vkladů byla nařízeným příročím zakázána. O úschově, jež by 
mohla býti důvodem vylučovací žaloby podle § 44 konk. ř., bylo by lze 
mluviti jenom, k:dyby určitá suma peněžitá byla odevzdána bance zvlášť 
odpočítaná s příkazem, by byla uschovávána odděleně od ostatních je
jích peněz. Nic takového nebylo v souzeném případě smluveno, naopak 
hotové peníze odevzdané žalované bance nestačily vůbec k zaplaceni 
všech závazků, jež se banka uvolíla zaplatiti, neboť větší část kupni 
cen)' byla bankou uvěřena kupiteli domu jako zápůjčka. Banka směla 
naložiti a naložila s kupní cenou jako se svým majetkem proti tomu, že 
převzala určité peněžité závazky k zaplacení ze svého. Zvláštního de
posita, jež by v připadě úpadku mohlo býti vyloučeno jako nenáležejicí 
do úpadkové podstaty, nikdy neby'lo, dávka z přírústku hodnoty měla 
býti zaplacena ze jmění banky, v připadě úpadku musila by býti zapla
cena z úpadkové podstaty, byla by tedy pouhou úpadkovou pohle
dávkou, a to pro nedostatek podmínek, pro něž by mohla býti zařaděna 
do první neb druhé třídy, pohledávkou třídy třetí. Jsouc veřejnou dávkou 
náležela by arci v úpadku žalobců podle § 52 konk. ř. do třídy druhé. 
neboť žalobci jsou k jejímu zaplacení osobně povinni podle zákona, ale 
žalovaná banka není k placení' zavázána zákonem, nýbrž smlouvou po
dle § 1404 obč. zák. V poměru k bance nejde o veřejnou dávku, nýbrž 
O' Obyčejný smluvní závazek. Úpadkové přednostní právo pohledávky 
převzaté 'ku placení nemůže nic změniti na pořadí věřitelú v ltnpadku 
dlužníka převzavšího dluh, neboť toto pořadí jest upraveno donucovací
mi zákonnými předpisy, a podle těchto předpisLr mohou do druhé třídy 
úpadkových pohledávek býti zařaděny toliko veřejné dávky, k nimž 
jest dlužnik povinen podle zákona. Že nárok žalobců vznikl před naříze
,ním přiročí, dolíčily správně již oba nižší soudy. Nárok jest tudíž pří
račím postížen, a musilo býti vyhověno návrhu, by usnesení prvního 
soudu bylo obnoveno a řízení na dobu příročí přerušeno. 

čis.7823. 

Soudu rozhodujícímu o povolení odkladu exekuce na základě žalOby 
(I nepřípustnost exekuce musí stačmi, že žalO'ba jest žalobou způsobu 
;uveden!ého v § 42 čís. 5 ex. ř. žadatel za odklad exekuce nenl p!ovinen 
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tvrditi a osvědčiti nebezpečí újmy z provedení exekuce. Lhostejno zda 
navrhovatel odkladu exek.lliCe jest povinným. ' 

(Rozh. ze dne I. března 1928, R I 118/28). 

Návrhu dlužI:íka, by byl povolen odklad exek,uce, s o udp r v é 
s t o Ir c e vyho~,:l, r ,e k u r sní. s o u d, návIh zamítl. D ů vod y: Od
klad exekuce muze bytr povo'len jen z duvodu v § 42 ex. ř. výčetmo uve
~ených, k nimž taJké pat!í tuto uplat.ňovaný .důvod, že byla vznesena 
zalaba po~le §v;n, ex. ř. Z,alob~.!a)<;st sí~~ vznesena jako žaloba podle 
§ 37 ex. r. a zada se v nr o zjlstenr nepnpustností exekuce, ale z ob
s~hu žal~b~ jest patn20' že právo, žalob~yní tvrzené, není právem, jež 
predpoklada § 37 ex r., ktere by bylo zpusobilé, by učinilo exekuci ne
připustnou, a jež by mohlo býti důvodem k odložení exekuce. V tomto 
případě jde totiž o nucené vyklizení tedy o exekuci ku vymožení' jed
nání podl; § ,346 ,~x. ř. a nás~. Nejde tedy o předmět', jaký předpokládá 
§ 37 ex. r. Tlm nIjak rekursnr soud nepředbíhá rozhodnutí sporu neboť. 
jde pouze o zjištění, zda se jedná o žalobu podle § 37 ex. ř., neboť návrh 
na odložen; je pouze tehdy odůvodněn, jedná-Ii se o takovou žalohu. 
V tomto směru rozhodl již nejvyšší soud ve sb. n. s. čís. 919 a 1717. 
Předpo~la~em va po~m!nkou ,odkla~u ex~kucve jest kromě toho podle § 
44 ex. r. dale, ze dluzulk mUSI aspon tvrdItI, ze jest tu nebezpečí. Žalob
kyně nejen že však nebezpečí takové netvrdí, nýbrž není v exekuční 
věci stranou, nýbrž další osobou, mimo exekuci nemúže jí tedy nebez
pečí majetkové újmY' nenahraditelné nebo těžce napravitelné vzejíti, pro
vede-li se exekuce ta proti povinné straně, 

N e j vy Š š í s on d obnovil usnesení prvého soudu. 

Dtlvody: 

Dovolacímu rekursu nelze upříti oprávnění. Podle & 42 čís . .5 e~ 
ř. jest důvodem ~ k od~lad~ ;xe~u!Ce nejen nv~která ze žalob vytčený~l; 
v §§' 35, 36 a 31 ex. r., nybl'z I zaloba o nepnpustnost exekucc z ,in('ch 
důvodů (§ 39 ČívS' 5 ex. ř.). Zdali žaloba domáhající se nepřípustnósti 
:xekuce je.st , nekt~rou "ze žalob v §g, 35, 36 a 37 ex, ř. Hvedených či 
zal obou z jInych duvodu podle § 39 CIS. 5 ex. ř., nelze posouditi a rD'Z

hodovati při povolování odkladu, tedy předem a mimo spor a nutno po
nechatr soudu proces11lmu. Soudu exekučnímu a rekursnímu rozhodu
jícímu o povoleni' odkladu na základě žaloby o nepřípustnost exekuce 
musí stačí ti, že podaná žaloba jest žalobou způsohu v § 42 Č. 5 ex. ř. 
uvedeného (~? n. s,, č!s~ ?425). O žal?bě, Marie B-ové o nepřípustnost 
e~~k.uce, o n!~ se oplra zadost za odlozem exekuce, nelze předem, jak 
UC11111 rekursnI soud v napadeném usnesení, řici, že jest to žaloba vý
ll,čně ~odle § 37 e::., ř. a nik?1i žaloba o nepřípustnost exekuce z jinýéh 
duv,odu pO~le.§ 39 C!s. 5 ex. r. (srovncj sb. n. s. čís. 5187,7033), a proto 
z duvodu, ze Jde o zalobu podle § 37 ex. ř., tato však, ježto se jedná o 
nepřípustnost exekuce vyklizením, že jest nepřípustnou (sb. n. s. čís. 
324, 1717), návrh dovolací rekurentky na odklad exekuce zamí'tnouti 
nelze. Žaloba Marie B-ové jest žalobou způsobu uvedeného v § 42 čís .. 
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_ ex. ř. a po této stránce nebylo závady proti povolení žádaného od
~ladu exekuce, Rekursnímu soudu nelze také přisvědčiti, když odepřel 

ovoliti žádaný ?dklad exe'k~ce z důvodu, že, žalobkyn~: žádajíc z~ od: 
klad, netvrdila, ze. pro~ede~Im eX,e~uce hroZI nebe",pecI ~enahrad~telne 

ebo těžko napravlÍelne majetkove ujmy (§ 44 ex, r.) a ze oBtatne na
~rhovatelce odkladu žádn,á újma ani nehr?zí, ježt? ~e~í v zahájené exe
kuci povinnou stranou. Zakon v § 44 ex. r. neuklada zadatelr za odklad, 
bv tvrdil nebo osvědčil nebezpečí újmy z provedení exekuce, nýbrž sta
noví jen negativně, ~e s,e .odklad ex~kuce n~má povolovatr, když z,: ,za,-
očetí nebo z pokracovanr v exekUCI nehrozI tomu, kdo za odklad zada, 

~enahraditelná nebo těžko napravitelná majetková újma. Jest na soudě, 
by, uváživ okoln?sti, poso'U~il, zdali v dotyčném' přípa~,ě n.ebezpečí 
takové újmy hrozI (sb. n. s, CIS. 1760, 3488, 4038). Nez.alezI anr na to~, 
zdali navrhova,telka odkla?u test v exekUCI stranou JI,ov,mnou, n~boť, .za: 
kon (§ 44 ex. L) mluvI o ujme toho, kdo za odklad zada, a mkolI o ujme 
povinného. že by Marii B-ové, žádající za odkhd, z jejího vyklizeni 
z bytu, o něž v zahájen~ exekuci jde, za tr~ajíc!ch byt?~ých pom.ěrů, 
újma uvedená v 44 ex. L, to !e~t nenahradlteln~ nebo te~ko napravlt~l
ná nehrozila, nelze tvrdltL Duvody, pro ktere rekursnr soud odeprel 
po~oliti odklad exekuce, podle toho, co tuto uvedeno, neobstojí a, ježto 
jinak podle spisů není překážek, by nebyl odklad povolen, bylo dovola
címu rekursu vyhověti a se usnésti, jak se stalo. 

čís. 7824. 

otázku, zda pohledávka, pro t1iž má. býti povoleno prozatimnl opav 
třeni, jest pohledávkou peněžitou, dlužno řešiti na podkladě návrhu 
ohrožené strany na vydání prozatím11iího opatření a na základě stavu, 
jenž tu byl v době p'odání lohoto nv~~hu, ~ik?1iv na po?k:\~dě žal~by! 
kterou se n.avrh:ovatel· lep'rve pozdeJl domaha zaplacem naroku, jenz 
má býti zajištěn. 

pódmínkou povolení prozatímního opatření zákazem zcizení neb 
zavazení nemovi~osti (§ 382 čís. 6 ex. ř.) jest, by byl osvědčen nárok 
ohroženého na zastavent nemovlitosti, na níž má býti zaznamenáno 
právo zástavní. 

(Rozh. ze dne 1. března 1928. R I 150/28.) 

Ku zajištění nároku na knihovní zajištění peněžité pohledávky na
vrhl ohrožený povolení prozatímního opatření zákazem odpůrci, by 
nezcizil ani Iiezastavil nemovitost. S o udp r v é s t o I i c e návrh za
mítl, rek u l' sní s O u d prozatimní opatření povolil. 

Ne j v y Š š í s o tl d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

D ů vod y: 

Ku zajištěnf peněžních pohledávek připouští § 381 ex. ř. proza
tímní opatření, je-li obava, že by jinak uskutečnění ohroženého nároku 
bylo změnou dosavadního stavu znemožněno, nebo značně stí ženo. § 

21" 
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382 čís. 6 ex. ř. připouští jako zajišťovací prostředek soudní rzáka7 
zcizení, zatížení' nebo zavazení nemovitostí nebo práv knihovních na 
něž ~~. ~z~ahuje n~rok stra~?u'. ohr?'žen~u tv:zet;ý, nebo jí přiso.uz'ený. 
K zajl stem pohledavek penezltych Jest rečeny zakaz nepřípustným po-
91e.§ ~79 •. čtvrtý .odstave.c ~x;.i ~. Pro roz!'odnutí rekursu jest v prvé 
rade dulezltou otazkou, Jaky narok ohrozené strany má býti proza
tímním opatřením zajištěn, zda nárok peněžní, či. nepeněžní. Otázku 
tu dlužno řešiti pO'dle návrhu ohrožené strany na vydání prozatímního 
opatření a na základě stavu, jenž zde byl v době podání návrhu, nikoli 
na podkladě žaloby, kterou se navrhovatel teprve později domáhá za
placení nároku, jenž má být! zajištěn. V konečném návrhu žádost! 
o prozatímní opatření jest však uveden jako nárok, jenž má býti zajištěn 
nárok na knihovní zajištění pohledávky vyplývaji'cí ze smlouvy ze dn~ 
I. srpna 1926. Podle této smlouvy zavázal se dlužník, odpůrce ohro
žené strany, že zajistí zapůjčiteli (ohrožené straně) poskytn,utou zá
půjčku 40.000 Kč, jakmile bude mu, zcela vyplacena, knihovním za
znamem; kdyby však poskytO'vateli zápůjčky nebylo z jakéhokoli dů
vodu možno službu v jeho závodě nastoupiti, ponechá věřitel dlužníku' 
zapůjčených 30.000 Kč na dobu jednoho ro1ku proti zúročení 5]1:, % proti 
knihovnímu poznamenání knihovní přednosti. Z toho je zřejmo, že to byl 
sice peněžní nárok na splacenl zápůjčky, jenž měl býti podle smlouvy 
zajištěn knihovním záznamem práva zástavního, nejde však v prvé řadě 
o zajištění pohledávky, nýbrž o zajištění nároku na zřízení knihovního 
práva zástavního, tedy práva věcného, nepeněžního, pro pohledávku 
tu. Odpovídá tedy smlouvě podaná žádost, by prozatfmním opatřením 
byl zajištěn nárok ohrožené strany na knihovní zajištění, tol jest na 
knihO'vní záznam práva zástavního, pokud se týče na pO'známku knihov
ního pořadí pro toto právo zástavní. § 382 čís. 6 ex. ř. má na mysli 
případy, v nichž ohrožené straně přísluší proti vlastníku knihovního 
tělesa nárok na nemovito,st samu nebo na právo vložené na nemovitost!, 
na př. nárok na převod vlastnictví k nemovitosti, nárok věřitele, by 
mu vlastník pro pohledávku zřídil na nemovitosti právo zástavní nebo 
knihovní břemeno nebo zapsal právo nájemní. Podmínkou prozatím
ního opatření zákazem zcizení nebo, zavazení nemovitosti jest, by byl 
osvědčen nárok ohrožené strany na zastavení určité nemovitosti, té 
nemovitosti, na níž má právo zástavní býti zaznamenáno. Této' podmínce 
však i zde vyhověno, neboť odpůrce ohrožené strany, jak ze spisů vy
plývá, ani jiných nemovitostí, než v návrhu .uvedených nemá a není 
tedy o tom pochybnosti, že knihovní zajištění ve smlouvě slíbené se 
nemohlo na jiné nemovitosti Vztahovati. Vyhovuje-li žaloba, podaná 
ohro·ženou stranou ke spravení' prozatímního opatření příkazu povo
lujícího usnesení, čili nic, bude věCÍ posouzeni soudu, až bude zkou
mati, zda dodržena byla lhůta k podání žaloby a zda má prozatímn! 
opatření podle § 391 poslední věta ex. ř. býti z úřední moci zrušeno, 
čili nic. 

čís. 7825. 

Ten, komu přls!uší proti ji!né osobě nárOk na plnění, může je žádatI 
ihned, nenl-Ii pro ně umluvena určitá doba, rovněž I terl, komu druhá 
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strana odevzdá (l<do naléhá !la odevzdá~í), musí i s~ ~e .. sv.~. str~ny 
býti hotov splniti svou yZ~Je~nou povm~st; nespl~!\-It jl' .Jlz. tlr~v~ 
a nejde-Ii o dodávku na uver. Umluva 'O plnent na uve! tedy t uledn~n~ 

P
látek vylučuje zpravidla (vyjmou\: přlpad § 1052 ohc. zak.) uplatncm 

s . ' zadržovaclho orava. 
podle předpisu § 1170 obč. zák. není objednatel díla zpravid~a 

povinen zapraviti úplatu dřive, t1lež jest dilo hotovo, není však podni
katel oprávněn domáhati se na objednateli zaplacení úplaty, Myz 
dílo jest sice dokončeno, avšak podnikatel nezjednal objednateli dispo
sici nad hotovým dílem, pokud se týče není ochoten tak učiniti za smlu
vených podmínek. 

(Rozh. ze dne 1. března 1928, Rv I 1288127 .) 

Začátkem říina 1926 dala žalob1kyně žalovanému k opravě kožich. 
Za opravu měla'v měsíčních lhůtách zaplatiti lúhrnem 1150 Kč. žalobou, 
o niž tu jde, domáhala se žalobkyně na žalovaném vyd~ní kožichu anebo 
zaolacení 500 Kč. Pro c e sní s o udp r v é s t o II c e uznal podle 
žaloby, o d vol a c i s o, u d vyhověl.?dvoláni žalovaného. potud,. že h~ 
uznal povinným vydati zalobkym kOlIch anebo zaplatItI ]1 500 Kc protI 
tomu, že mu žalobkyně zaplatí 1150 K~ v měsíčních splátkách po 50 ~~ 
počínajíc dnem 1. prosince' 1926. D u vod y: Soud odvolacl vychazl 
z právního názoru, že jest rozhodno, zda je žalobkyně oprávněna d~
máhati se do čtrnácti dnů pod exekucí na žalovaném obchodníku a vy
robci kožešinových plášťů vydání kožichu, původně od žalovaného za
koupeného, žalovaným opraveného a prodlouženého nákladem 1.150 
Kč, když sama v žalobě a to ne v navrh?vaném výroku !.ozsudk?vé!,,: 
nýbrž před tím, projevuje ochotu platIlI za opravu kalIchu mesIcn! 
splátky po 50 Kč až do vydání kožichu žalovaným. Nejen. stra~y, ny?rz 
i prvý soud, přehlédly L1stano~eni § 4;1 ob~. zá~ .• o .zadrzo::~c!n; pr~vu 
podle něhož ten, kdo jest p~v111en vyoalI. vec, m~ze Jl k ~aJIste~l svyc!, 
d lspělý ch pohledávek z nakladu na vec, ze skody ve?1 zpus~ben;, 
zajržeti s tím účinkem, že může býti odsouzen k vydání Jen pralI vza
jemnému plnění z ruky dO' ruky. Ježto jest patrno, že žalobkyně j~stot,u 
podle § 471, druhý odstavec obč. zák. neposkytla, d!užno .::k(,)!,m~t.l, zda 
jsou zde ostatní podmínky tohoto § a k tomu dluzno pnsvedčltJ. ža
lovaný již při prvém rokuk ústnímu jednání uznal svou pov!nnost .vy
dati kožich, ale používaje\ správně tohoto svého' zadržovaclho pra~a, 
prohlašuie, že kožich vydá proti hotovému zaplacení svých výloh; za
lovaný p"rohlási! při odvolacím roku, že kožich byl hotov koncem listo
padu 1926, náklad na kožich v nesporné výši 1.150 Kč jest rovněž zjištěn 
a prohlásil-li žalovaný ochotu vydati kožich, bude-li mu zaplaceno ža
lobkyní měsíčními splátkami po 50 Kč. po.čínaje 1. prosincem 1926, vy
naložených na 'kožich 1.150 Kč jest patrno, že jsou zde podmínky § 471 
obč. zák. v plné míře, že návrh žalobkyně na předběžné vydání kožichu 
před splátkami není odůvodněn a slušelo proto odvolání žalovaného 
vyhověti a rozsudek napadený změniti tak, jak se dalo ve výroku odvo
lacího soudu. žalobkvně neprokázala, ba ani netvrdila, že bylo umlu
veno, by žalovaný napřed kožich vydal a pak teprve splátky měsíční 
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po 50 Kč od ni dostával. Žalobkyně od 1. prosince 1926 twké žáci' 
~plátky nesložila (srovn. rozhod. nejv. soudu sb. čís. 5536.) Ne i ~ /~~ 
s I S o u d k ~ov?láni ž~l~bkyně změnil rozsudky obou nižších sou~ů 
v ten r,ozum, ze ~a.lova~y Jest lovIne~, by do 14 dnů pod exekucí bud' 
vydal, zalobkYlll Její, kOZICh u zalo~aneho zakoupený a opravený, pokud 
se. tyce,p!,odlouzeny, prolI tomu, ze žalobkyně bude mu spláceti 1.150 
Kc v m,eslclllch ,spla!kach po 50 Kč, z nichž první jest zaplatiti z ruky do 
ruk)' r:,n vyda11l kOZIChu, aneb aby za tento kožich žalobkyni zaplatil 
500 Kc. 

DÚvod\': 

Dovo!~~í, o~IraLIC!mU se o dovolací dúvody čís. 2, 3 a 4 c. ř. s., 
nelze upnlI opravne11l, po:kud s hlediska posléz uvedeného dúvodu v _ 
týká,. že, odvolací soud neposoudil věc správně po stránce právní o~
SOUdIV z:l!ovan~h,~' by vydal ,kožich proti tomu, že žalobkyně z~platí 
1.150 Kc' v meslcnlch splatkach po 50 Kč, poč i n a jí c dne m 1, 
pro S,!, n c e 1 926. Předesl~ti dlužno, že žalobkyně tvrdila v žalobě, ' 
ze v !I),~U, 1 92~ koupIla od zalovaného ko'žešinový plášť za 1.300 Kč 
na meSlcnI sp!~tI:y po 1?0 Kč, pozd~ji po 50 Kč a že začátkem října 
1926 dala plast zalovanemu k oprave, pokud se týče k prodloužení za 
1,000, Kč a s podšívkou 150 Kč, celkem za 1.150 Kč za týchž podmínek, 
t. j. ~ e bud e tě _c h t o 1. 1 5 O K č s plá c e t i v mě s í ční c h 
s p I a t k ~ ~ hpa. ~ O K Č. Těchto údajů žalobnich žalobkyně ve sporu 
am nezmcmla anr nedoplnrla. Tvrdila-Ii v odvolacím řízení a tvrdí-Ii 
nynf v, dovolání, že byl~ ,se }alovaným ui,ednáno, že mají býti splátky 
splatne te~rve po vydanr KOZIChu, tedy nejprve že má plášť vydán býti 
~, pak spl~~ky splaceny, nutn? v tom spatřovati novotu v opravném 
nz~nI nepnpustnou, }?kud tJ'? ne~lá býti vyjádřeno pouze to, co je 
ovse~ po?statou kaz~eh? :pla,tkoveho obchodu, to jest jednání, jímž 
se zakaznlku poskytUje uvcr, ze se totiž zboží vydá zákazníku dříve 
než s~latil :el~ sml~~e.n~ peníz ,a ~e splácí další splátky, maje již vě~ 
ve,. svem 9rz':I1l a uZ,Ivam, - ~1Vbr~ , pokud by tím zároveň mělo býfi 
tv,ze,no, ~e zalov~ny P?dl~ l'led~anI byl povinen vydati kožich před 
prvm spl~tko?, t. j. ?~Z pkeh~kohv hotového zaplacení, a že pak teprve 
zalobky'~e ,mela za~Itr osplaceh první a další splátku v určitou pozdější 
dobu,. L" zalob~yn: vllbe~ neudala. žalobkyně ovšem v posledním od
st,a,:cI z~loby pred }al?b,~I proS?OU ,uvedla, že jest ochotna platiti po vy
danI koz,c~u 50 Kc 111eSlcnI splatky. Avšak z celého přednesu žalobkyně 
~: sporu zr~jmě ,vyplývá, že tím mělo býti řečeno pouze to, ° čemŽ se 
jI~ stala ;m~nka jako, o podstat~é náležitosti každého ujednáni o splát
kach" a ,ze zal.o~kyn;. se nev;pu:ala a nevzpírá zaplatiti první splátku 
5? Kc pn vydanr kOZIC,hu, coz vyslovně uvádí také ještě ve svém dovo. 
lam. OdvolacI soud ma pravdu v tom, že žalovaný, ana dovolatelka ve 
spo~u netvrdIla, tír:' méněl prokázala, že žalovaný podle úmluvy jest 
povl~en, splm~: t. j" vydat!, oP!'ayený kožich předem ve smyslu 'právě 
~yJozenem, muze k jeho- prrslusne namltce býti odsouzen k vydáni ko
ZIchu po~ze, proti vzáj,;mnému plnění, t. j, proti zapravení odměny za 
vykonanc dllo, ale ovsem jen za smluvených po případě zákonných 
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ll1inek. Neboť z ustanovení §§ 1052,471, 904, 1170 a 1062 obč, zák, 
~~~';·'rvá právní zásada, že !el; komu pří:,l~ší p~-o,ti jiné osobě ~á;ok na 
jP-'~í múže žádati tato plnel1l hned, neuI-1! uI'Člta doba pro plnel1l smlu

~e~l~, jakož i, že ten, komu ,ctruhá, ~ml,uvní str~na odevz?~vá, pokud ~~ 
t'če kdo naléhá na odevzdám, mUSl I SaITI~: sv,~ strany bylI hotov SP,h;Ilr 
/vou vzájemnou povinnost, nesplnrl~h Jl JIZ dnve, a neJd~-~1 o dodavku 
na {Ivěr (srov. § 1063 obč, zák.). ymluv~ o ~Inem,na uver, tedy I, ll
. ! 'ini splátek ovšem, jelikož tu Jde o- predplsy razu dISpo-sltlVmho, 
jecr" "§ 52 b' 'k) ;,' I ' 'avidla (vyjmouc pnpad 10 ° c, za. vylUGl1]C up a,-
ze:lí zadržovacího práva, jehož jinak lze se dovolávati nám!tkou, že 
n~rana naléhající na plnění sama ještě smlouvu nesplnila, Tu vsak nlltn~ 
~ ~házeti ze skutkové~o zjištění obo,: nižšI~h soudů, že př:s opačne 
ttrzení žalovanéh~ splat~y byly, uje?,nany ~ez pro opr~vu ~ozIchu, Z~e 
utno zdůrazniŤ!, ze se zalovany v nzenr pred soudem prve stohce yu

~ec nehájil tím, že ujednání splátek bylo vázáno podI:,in'~oLl, zejll2ena 
, bylo-Ii snad meZI stranamI mluveno o provedenI VCCl prostred
~~~tvím záložny, nešlo o pouhý jednostroaI;ný předpokla?! ~alovaného, 

'brž že tento předpoklad byl shodnou vulr obou stran UClllen podl11m
~~u tohoto ujednání. Toho žalovaný ~ prvé stol!ci vůbec netvrdil: ~č
koli" bvlo na něm, by ve sporu namltal a dokazal, ze se uJedn'lm .o 
splátkáéh žalobkyni tvrzené a nižšími soudy zjištěné, stalo jeI2 podml: 
něně a že podmínka nebyla splněna'",naop,ak se om~zll ~a ,ta,o ze proste 
popřel, že se při smlouvc o ctilo, O' mz tu Jde, ono u]ednal1l v,ubec st~lo. 
Vychází-Ii se z opačného zjištění skutko~ého, jín;ž, dov~I~CI so~~: jest 
vázán, nutno uznati, že žalovaný, když zalobkYl11' zada]lcI v~dal1l ko~ 
žichu proti splácení 50 Kč měsíčn~, jak ~ylo ujednán?, odeprel vydat: 
kožich, a to nikoliv snad z toho duvodu, ze mu nechtela zaplatIt; prv,I1I 
splátku, nýbrž žádaje proti smlouvě hotové zaplacení, n;b asp,on zalI
štčnÍ celé mzdy, sám se .octl v prodlení se SV:)Tl11 plne.n~m a hm zavI
nil že nárok na zaplacení odměny se nemohl statl a nestal se 
spl'a\ným, poněvadž dílo neodvedl. Po~le ,1170 ,obč. zák; ov~e:" zpr~
vic!la sluší mzdu zapraviti po do'končem dlla. T~m, jest vs~~ recer;,0' ,ze 
objednatel díla zpravidla neni povinen, Z'lpravltI uplatu drrve, nez. ~110 

. jest hotovo, nikoli, že podnikatel iest oprávněn domáhati se na ohjed" 
nateli zaplacení úplaty, když dílo je sice dokončeno, ale podni~~tel ne~ 
zjednal objednateli disposici nad hotovým dílem, pokud ;;e tyce nenI 
ochoten tak učiniti za smluvených podmínek. Ano nebylo vubec tvrzeno, 
že mezi stranami byla umluvena určitá doba, kdy žalobkyně měla složiti 
první splátku, mohla nastati splatnost první jakož i dalších splátekie
dině tím, že žalovaný hotový kožich žalobkyni vydal, pokud se týče 
vydáni jeho řádně nabízel. To se nestalo, naopak žalovaný podle zji
štěného stavu věci bezdtlvodně a proti smlouvě odepřel vydati kožich, 
takže žalobkYl1ě nebyla povinna zapraviti ani první splátku ani splátku 
další a nebyla ani povinna složiti je k soudu (§ 1425 obč. zák), kdyby 
je žalovaný nepřijal. žalovaný se nemůže s úspěchem dovolávati ani 
zadržovacího práva podle § 1052 obč. zák. Podle tohoto' zákonného 
ustanovení múže i ten, kdo je povinen plniti napřed, plněni odepříti 
až do doby, kdy bud,e poskytnuto nebo zajištěno plnění vzájemné, je-Ii 
,toto ohroženo špatnými majetkovými poměry strany druhé, jež mu 
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v době sjednání smlouvy nemusily býti známy. Žalovaný v prvé slol' . 
sice, tvrdlI,. že nec.htěl; pO,kUd se týče nechce žalobkyni kožich vYda~~: 
ponevadz)e ne~aJetna a ze, vzh!~dem k n~jistým majetkovým poměrllm 
zalob~yn: nemuze ~JJraveny k~zlch ~ydaÍl bez záruky. Ale, i kdyby se 
na krasne mohlo mlÍl za to, ac prvm soud to výslovně .nevzal za pro
kázá~o, P?k,:d se týče vyl~učil, ~e m~jetkové poměry žalobkyně jsou 
tak spat,?e, ze, J;, t!m ohr?ze~ narok zalovaného na zapravení úplaty 
1.150 Kc, v rr:eslcnlc~ splatkach po, 50 'Sč, nelze z toho nic dovoditi 
v~ prospcch zalo~ancho, an nedokazal, ze mu tyto poměry nemusily 
byh znam]~ v dobe, kdy povolil žalobkyni splátky, a spíše opak toho 
vychá:;í nalev? ze skutkových zjištění nižších soudtl a z· vlastního před
nesu zalova~e~o. P~hld Jde o ne?oplatek z dřívějšího právního pOměru 
obOl! stran, zalovany Jednak zadrzovací právo z tohoto důvodu ve Suaru 
l1~uplatň~v~l,jak plyne !aké ještě ~ jeho prohlášení při veřejném 'úst
nim lednanl ze dne 3. kvetna 1927, jednak s úspěchem se ho dovolávať 
ani nemůže, když uplatňování takového zadržovacího práva, jak již IJ~ 
vedeno, bylo vyloučeno zjištěnou úmluvou stran. Ostatně nelze se do\'o- i 

lacímu soudu touto otázkou blíže obírati, jelikož rozsudek soudu druhé 
stolice, nebyv žalovaným napaden v tomto směru nabyl již právní moci. 

čís, 7826, 

, Ani ~{tlitic~á str~na ani, její ,výkotJný výbor nejsou způsobilými pod
mety prav a zavazl<u, Objednavka pro politickou stranu (její výkonný 
výbor) jť-e na vrub objednatele. 

(Rozh. ze dne L března 1928, Rv I 1322/27.) 

. Žalující, majitel tiskárny, domáhal se na žalovaném členu vv'konného 
výb.o.ru politické stran v zapl~c,e~í za objednávku, již učinil žalóvaný pro 
poltÍlckou stranu. O ba n I z s 1 S o u dy uznaly podle žaloby o d v o
I a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Nesprávné posouzení věci p~ stránce 
práv~í ,spatř;!je žal?vaný. 'př~devším v tom, že procesní soud dospěl 
k pravmmu nazoru, ze pohtlcka strana pro obor práva soukromého neni 
právnickou osobou podle § 26 obč. zák., následkeÍn čehož, nemaiíc práv
ní osobnosti, nemůže ani práv nabývati, tím méně se zavazovati. Odvo
latel vytýká, že soud procesní kromě citace § 26 obč. zák. pro tento 
svůj názor neuvedl důvodťt a při správném výkladu cit. § 26 měl dosněti 
k názoru, že politická strana iest společností dovolenou a proto i ,,'od
mětem práv i právních závazkll. Avšak tyto vývody neisou správné a 
n.elze s nimi .souhlasiti, poněvadž dříve. než dojde na otázku, zda poli
heká strana jest společností dovolenou čili nic, dlužno uvažovati o tom, 
z~~ politická strana jest společností ve smyslu § 26 obě. zák. TLI iest 
pnpomenoutl, že ustanovení § 26 obč. zák. nepodává definici společ
nosti vůbec, takže v tomto směru jest odkázati na předpisy v jiných zá
konech obsažené a zkoumati, zda-Ii běžný pojem politické strany lze 
podřaditi pod nékterý útvar, jemuž zákon přiznává osobnost ve smyslu 
soukromoprávním, to .iest způsobilost býti nositelem soukromých práv 
a závazků odlišných ocl práva závazků jednotlivých členů, Otázku tuto 
"'šak c1lužno zodpověděti záporně. Politická straua není než souhrnem 
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b vyznávajících určité politické přesvědčení, v souzeném případě jde o OS\ lovenskou stranu agrární a konservativní, která dle sro,::,nalého 
Č:~d~~sU obou stran měla sice výkonný výbor 60 osob, ,:le nemela sta
pr niž vlastního jmění. Nelze proto tuto stranu povazovatJ za spo-
11
1 
DČV ast podle § 26 obč. zák., pročež odpadá i úvaha o tom, zda jest to 

e no " d' l'ť k' I čnost dovolená, či nedovolená. Usu dek prveho sou ll, ze po I IC ,a 
~fr~~a pro obor práva soukromého není společn?sy, v,: smyslu § ~6 obc. 
zák. jest proto správný. Je-I; tom,u dtakd pak, z,a z!,st~neho stav~ v~c,; p~~ 
dle něhož žalovaný j<ikn mlstopre se a relc,:ne s}alnby, m~.le'l bond 
zmocnění výkonného výboru, ve svvé kance ~:1 ~ za o .c~ UClO~ v

o Je -
návku, jejíž výše ne ni sporna, dluzno u~koudltJ, ze prkoÍl z~IObCl zaiova: 
n' vystupoval jako objednatel a ~mlu;,m a Fr?to la o s ,ran a "sm ~vm 
.!st zavázán žalobci ku zaplacem zazalovan,e castky. N:11I 'prolo treba 
~dvolávati se na ručení z dťtvodu náhrady skody, Jak uCI1111 soud pro-

cesní. 'I dl' , Ne j vy Š š í s o II d nevyhove ovo am. 

o ů vod y: 

Mylným jest názor žalovaného, na němž zbudoval dovolání, že, an 
objednal u žalohce tiskoviny jako zmocněnec výkonného výboru »česko
slovenské strany agrární a konservativní« a pro tuto stranu, může žalob
ce požadovati zaplacení za tiskopisy toliko od výkonného výboru a že 
nemůže, iak bylo uznáno napadeným rozsudkem, býti k zaplacení od
souzen on jako objednatel. Jako neprávem, jak dovodily nižší soudy a 
on se tomu nebráni, dovolával se žalovaný toho, že objednal tisko
viny za stranu a pro ni, tak není ani oprávněno ieho odkazování na v}r
ko.nný výbor strany. Výkonný výbor jest také jen volným sdružením ně
kolika osob, jemuž se nedostává, protože není úřady uznanou společ
ností a tudíž právnickou osobou, způsobilosti býti podmětem práva zá
vaz'kl:l a nemohl tedy ani výkonný výbor zmocniti dovolatele k objed
návce, o niž jde, pokud se týče nemohl dovolatel objednávku za výbor 
a pro něj učiniti. Následkem toho padá obiednávka, an ji, jak prokázáno, 

. ujednal, na vrub dovolatelův (srovnej rozh. Ol. U. n. Ť. 5769 sb. 11. s. 
čís. 5993 a Rv I 286/27) a odvolací soud nepochybil (§ 503 čís. 4 c. ř. 
s.), uznav dovolatele povinným, aby jako smluvní strana zaplatil zaža
lovaný ned?platek za tiskoviny. 

čis.7827 

Kontokorentní pomět podle čl, 291 obch. zák. předpokládá dohodu 
s1lran, že ,jednotlivé položky účtu ve vzájemném spojeni nebudou jako 
takové uplatuiěny, nýbrž .ien konečný výsledek na konci účetnfhoobdobi, 
takže vypočtením salda na konci ob dobl a jeho uznáním nastává podle 
vůle stran novace, Z~rul<y za závazky, spadajíc! do kontokorentu, zani
kaji novací, když bylo saldo uznáno. Ohleooě směnečných pohledávek 
plat! zásada, že moh'OU býti zvláště uplatněny a nastává tu i možnost za
počtlení platů bud' podle dohody stran nebo podle výslovného prohlá
šení dlužníkova a podle dispositivnlch ustaooveni §§ 1415 a 1416 obě. 
zák. bud' na položky, jež nelze z běžného účtu zvláště uplatuiti, nebo na 
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položky vyňaté z běžného účtu. To platí i v poměru k ručiteli zejména 
v takovém případě, kde jde o to, zda bylo placeno na zaručen~ dluh. 

(Rozh. ze dne 1. března 1928. Rv I 13(\/28.) 

Žalujicí záložna navrhla vydání směnečného platebního příkazu na 
15.000 Kč proti žalované, jež podepsala směnku jako rukojmí. Žalo
;ra.ná namítla proti směnečnému platebnímu příkazu mimo jiné, že se 
JeJi záruka vztahovala pouze na úvěr ze zápiljčky 15.000 Kč, nikoliv však 
na všechny dalši úvěry pro pozdějši zápůjčky· do výše 15.0,00, Kč. P r o
e e sní ~ o udp r v é s t o I i c e ponechal směnečný platební příkaz 
v platnosŤl, o d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudil a uložil 
prvému soudu, by, doplně řízení, znovu rozhodl. 

D II vod v: 

Podle čl. 82 sm. ř. může směnečný dlužník použíti jen takových ná- ' . 
milek, jež vyplývají ze samého směnečného práva neho jež mu příslu
šejí bezprostředně proti žalobci. Odvolací soud tedy neprávem miní, že 
se poměr stran řídí jen obsahem smčnky. Není sporu o tom, že šlo O' 

směnku krycí. jíž měl býti kryt obecnoprávní závazek, a že směnečným 
podpisem žalované měl být kryt její závazek ze záruky za úvěr poskyt
nutý Marii U-ové. Spor jeien n to, zda se záruka žalované vztahovala 
lla úvěr ze z3půičky 15.000 Kč, 'která byla již vyplacena Marii U-ové 
dne 3. únOra 1922, jak tvrdí žalovaná) či na všechny další úvěry i pro 
pozdější zápúičky do výše 15.000 Kč, jak saudí žalobkyně a nižší soudy, 
tedy zač se žalovaní smluvně žalobkyni zaručili. Ale tu odvolaCÍ soud 
neprávem míní, že námitka žalované, že se zaručila jen za Pllvodní zá
půjčKu 15.000 Kč, je vyvrácenaiiž tím, že původní úvěr byl jen prvním 
článkem úvěru, který dosáhl značné výše asi 75.000 Kč a není uhrazen, 
a že žalovaná zaň do 15.000 Kč ručí, protože jí bylo řečeno, že jde o 
smčnku krycí. Právě účelem sporu .je rozřeši.ti, za jaké závazky Marie 
U-ové se žalovaná žalobkyni zar:llči1a, při čemž nerozhoduie, zda zápůjčka 
15.000 Kč byla prvním článkem dalšího úvěrového spojení:, když za 
ně žalovanou nebyla poshtnuta záruka. Bylo-Ii Marií U-ovou žalované 
řečeno, že jde o směnku krycí, není tím nic získánO' pro otázku, 'kter)r 
závazek měl krýti podpis žalované. Rovněž právem vy,týká dovolatelka 
nesprávné právní posouzení námitky zaplaceni zápůjaky z původního 
úvěrn. Odvolací soud míní neprávem, že tatO' námitka není opodstatně-
na proto, že žalovaná nepro'kázala, že splátkami byl zaplacen právě 
směnečný dluh, a netvrdila, že bylo vůli věřítele a hlavní dlužnice, bv 
platy byly odečteny na směnečný dluh a že nelze užíti ustanoveni II 
1416 obč. zák., ježto neplatí při kontokorentnim spojení nebo· při běž
ném účtu proto, že v obou připadech všechny položky lvo-ří jeden' ce
lek a platy dlužno počítati jen na celek. Žalovaná v námitkách tvrdila, že 
zaručená zápůjč'ka byla namítanými splátkami zaplacena. Předpoklá
dá-Ii odvolací soud opak, ocitá se v rnzporu se spísy. Možnost namitané 
spláťky odečísti na Pllvodní zápůjčku 15.00'0 Kč není vY'loučena za 
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.všech okolností, jak míní odvolací soucl, tím, že šlo o poměr kontoko
rentní nebo o běžný účet, pro nět ostatně nezjišťuje potřebné podmínky. 
Kontokorentní poměr podle čl. 291 obch. zák. předpokládá dohodu 
stran, že jednotlivé položky účtu ve vzájemném spojení nebudou jako 
takové 'lplatněny, nýbrž jen konečný výsledek na konci účetního ob
dobí. takže vyp'očtellím salda na konci období a jeho uznáním nastává 
dle vůle stran novace, any jednotlivé položky z púvodniho dluhu nemají 
býti uplatněny, nýbrž jen výsledek. y důsledku tol:o záru'ky za záva:ky, 
spadající do kontokorentu, zamka]l novaC!, kdyz saldo bylo uznano. 
(Srovn. Staub-Pisko k čl: 291.§.2. a. 21). Avšak zá~azky ~měnečné již 
dle své povahy prav,delne, nem-I! ]lne dohody, byvaJ1 dle vule stran vy
loučeny z kontokorentu, takže mohou býti zvlášť uplatněny. (Sta nb
Pisk.o k čl. 291 § 7). Platy v konto'korenlním spojení nelze tedy uplat
ňovati zvlášť, nýbrž dějí se na úhrnný dluh; ale jsou-Ii některé položky 
stranami vy.ň-aty ze společného uplatňování, nastává možnost, aby ko
nané platy byly odečteny od položek, jež jsou vyloučeny z kontokorent
ního svaziku. V takovém případě nelze pa'k vylollčiti platnost všeobec
ných ustanovení § 1415 a 1416 obč. zák. Také při pouhém běžném účtu 
platí ohledně směnečných pohledávek podobná zásada, že mohou býtí 
zvlášť uplatněny, a nastává tu stejná možnost započtení platů konanýcb 
boď dle dohody stran nebo dle výslovného prohlášení dlužníkova a dis
positivních ustanovení § 1415 a 1416 obč. zák. buď na položky, které 
z běžného účtu nelze zvlášť uplatniti nebo na položky vyňaté z běž
ného účtu. To musí platiti v poměru 'k ručiteli zejména v případě, kde 
se iedná o řešení olátky, zda bylo placeno na dluh zaručený. Nižší' 
sou~ly však nezjistily poclle shora uvedených hledisek obsah záruční 
smlouvy, zda se vztahovala záruka jenom na původní zápůjčku 15.000 
Kč, či i na další úvěry, neuvažovaly o výkladu a o významu prohlášení 
Marie U-ové k žalované, nač žádá její záruku, nezjišťují prohlášení zá
stnpcl! žalobkyně k žalované a neuvažují oieho významu. Dále ne
zjišťuji, zda Marie U-ová konala platy podle dohody se žalobkyní je
n'om na běžný účet s vyloučením směn'koll kryté zápůjčky, nezjišťují, 
zda šlo dle dohody a úmyslu stran o poměr kontokorentní nebo běžný 
účet a neřešily podle výsledku toho zjištění a podle hořejších hledísk 
nač byly konány splátky, které žalovaná namítá ja:ko splátky na dluh jí 
zaručený. Řízení v nižších stolicích je tedy kusé proto, že podstatné 
Dkolnosti nebyly vzaty ani na přetřes a bylo proto rozsudky nižších 
sondl! zrušiti dle § 510, 513 a 496 třetí ods'avec cřs. a naříditi, jak se 
stalo. 

čís. 7828. 

žaloba, již domáhá se ten, proti němuž se vede exekuce vyklizením 
jako prolli podoojemnlku nepřípustnosti exekuce, tvrdě, že jest nájem
cem bytu, nenl žalobou podle § 37 ex. ř., nýbrž podle § 39 čís. 5 ex. ř. 

(Rozh. ze dne 1. března 1928, Rv I 348/28.) 
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žalobkynč domáhala se žalobou nepřípustnosti exekuce vedené ža
lovaným družstvem na vyklizení bytu, jejž prý žalobkyně obývá ja!ko 
podnájemnice, a odvozovala nepřípustnost exekuce z toho, že prý nenl 
podnájemnicí, nýbrž nájemkyní bytu. O ba niž š í s o u d y žalobu za
mítly. 

Ne j vy Š š í s o II d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc 
prvému soudu, by o ní dále jednal a znovu rozhodl. 

Důvody: 

Nižší soudy zamítly žalobu, vycházejíce z názoru, že jde o žalobu 
podle § 37 ex. ř., tato však, ježto jde o exekuci vyklizením (§ 349 ex. 
ř.), jest nepřípustnou (sb. n. s. čís. 324, 1717). S názorem, že jde o 
žalobu podle § 37 ex. ř., nelze souhlasiti. Přihlíží-li se k obsahu žaloby 
a k přednesu žalobkyně ve sporu, nutno připustiti, že jednati se mŮže 
a jedná se o žalobu jinou než vytčenou v § 37 ex. ř. a tím i o žalobu ni
koli nepřípustnou. žalobkyně, domáhající se nepřípustnosti exekuce, u
vádí, že níkoli mlékařské hospodářské družstvo v Č., proti němuž se 
exekuce jako udánlivému nájemci vede, jest nájemcem bytu, nýbrž že 
nájemcem bytu a sice přímým jest ona a že proto jest exekuce vyklize
ním, která by jí jako podnájemnici také postihla, nepřípustnou. Podle 
§ 568 c. ř. s. výpovědi, příkazy, rozhodnutí a opatření, týkaiící se trvání 
nebo zrušení nájemní smlouvy, jsou :účinné a vykonatelné také proti 
podnájemníkovi, ale, jak se dodává, jen potud, pokud tomu nevadí 
právní poměr mezi podnájemníkem a pronaiímatelem. Těmito slovy to-~ 
hoto ustanovení přiznává se tedy i podnájemci právo obrany proti vy
klizení v případě zvláštního jeho poměru, na příklad úmluvy, k pronají
mateli. Přiznáno-li právo obrany podnájemníkovi, tím spíše přiznati 
jest ji proti vyklizení nájemníkovi. O takovou obranu jde v projednáva
ném případě. Podřaditi obranu takovou, je-li uplatňována žalobou, pod 
§ 37 ex. ř. a dotyčnou žalobu,ježto žaloba podle Si 37 ex. ř. proti exe
kuci vyklizením nemá místa a jest nepřípustná, jako žalobu podle uve
deného § zamítnouti, znamenalo by nájemníkoví pokud se týče podná
jemníkovi obranu, která mu přfsluší, odníti. To nelze a proto nutno po-~ 
hlížeti na žalobu, o kterou jde, nikoli jako na žalobu podle § 37 ex. ř., 
nýbrž jako na žalobu uplatňující nepřípustnost exekuce z jiných důvodů, 
tedy jako na žalobu podle § 39 čís. 5 ex. ř.(srovnej rozh. sb. n. s. čís. 
5187,7033). Tím však důvod, pro který nižší soudy žalobu zamítly, 
padá !§ 503 čís. 4 c. ř. s.). Následkem toho nutno se zabývati otázkou,. 
zdali žalobkyni tvrzené přfmé právo nájemní 'k bytu, na jehož vyklizení 
se exekuce vede, přísluší. Touto otázkou se nižší soudy nezabývaly. ze
jména neučinily v tom směru skutkových zjištění (~.,503 čís .. 2 c. ~'. ~.). 
Proto nezbylo (§ 510 c. ř. s.), nez rozsudky llIzs1ch stohc zrUSltJ a 
vrátiti věc prvnímu soudu, by o ní dále jednal a ji znovu rozhodl. 

čís. 7829. 

Tím, že nebyi'o zavčas žádáno o exekuci vyklizením (§ 575, třetli od
stavec, Co ř. s.) pozbyla platnosti výpověď' a po ni následovavš! roz_o 
sudky a zůstalo' ve všem pi1i staré, původní nájemní smlouvě. 
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usnesení obecního zastupitelstva, že jest dáti výpověď z nájmu 
obecním domě, nepozbylo platnosti tím, že pozbyl platnosti rozsudek, 

~daný na základě výpovědi. 

(Rozh. ze dne 1. března 1928, Rv II 783/27.) 

Co do předchozího děje poukazuje se na rozhodnutí čís. sb. 6866. 
žaluiící obec opominula podati v čtrnáctidenní lhůtě § 575, třetí odsta
vec ·c. ř. s. návrh na vyklizení. Dne 1. července 1927 dala žalující obec 
žal~vanému noVou výpověd', již pro c e sní s o udp r v é s tol i c e 
k námitkám žalovaného ponechal v platnosti. O d vol a c i s o u d rOz
sudek potvrdil. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Dovolateli nelze přisvědčiti, že usnesení městské rady ze dne 22. 
prosince 1925 pozbylo platnosti tím, že bylo starostou města provedeno 
a využito soudní výpovědí ze dne 18. září 1926. Dovolatel obrací se 
svými vývody proti rozhodnutí tohoto nejvyššího soudu v prvém výpo
vědním řízení ze dne 2. března 1927 (sb. n. s. čís. 6866), leč do'vo
lací soud ani po jeho vývodech neshledal, že tam projevený názor práv
ní mohl by býti nahražen pochybeným právním názorem dovolatelovým. 
Jádro rozepře je nyní v právní otázce, zdali tím, že žalobkyně opome
nula včas podati vyklizovací návrh podle usnesení soudu prvé stolice ze 
dne 18. září 1926, čímž tento exekuční titul pozbyl podle třetího od
stavce § 575 c. ř. s .. platnosti, - byla původní smlouva nájemní zase 
obnovena podle § 1114 obč. zák., zda se nová soudní výpověď téhož 
souelu ze dne 1. července 1927 týká původního poměru nájemního, jejž 
mělo na mysli usnesení obecního zastupitelstva ze dne 22. prosince 
1925, či zda se týká nové, mezi stranami když ne výslovně aspo'ň mlčky 
us'kutečněné smlouvy nájemní. Dovolatel tvrdí, že původní smlouva ná
jemní byla zrušena pravoplatnou výpovědí, která mu byla dána usne-

. sením ze dne 18 .. září 1926 ke dni 31. prosince 1926, že v době od 1. 
ledna 1927 do 30. března 1927 vůbec nebyl nájemníkem, nýbrž užíval 
obchodních místností bez jakéhokoliv důvodu právního, a: že dne 31. 
března 1927 projitím lhůty podle třetího odstavce § 575 c. ř. s. uskuteč
nila se mlčky nová smlouva nájemní, o jejíž existenci obecnímu zastupi
telstvu, když vydávalo usnesení ze dne 22. prosince 1925, nic nemohlo 
býti známo a že se proto toto usnesení obecního zastupitelstva na tuto 
novou smlouvu nájem-ní nemůže vztahovati. žalobce ovšem neuznává, že 
byla původní smlouva nájemní mlčky obnovena způsobem v § 1114 obč. 
zák . .uvedeným, a tvrdí, že mlčky podle § 863 obč. zák. obnovena býti 
nemohla, uváží-li se, že usnesení ze dne 22. prosince 1925 ani nezmě
nil ani neodvolal, že dne 7. dubna 1927 podal návrh na vyklizení a. že 
po zamítnutí tohoto návrhu podal dne 1. července 1927 novou soudni 
výpověď, tedy usiloval všemi zákonitými prostředky, by nájemní poměr 
byl zrušen, a žalovaný byl nucen pronajatou místnost vykliditi. Nelze 
přisvědčiti ani dovolateli, ani žalobci. Z ustanovení § 560 c. ř. s. (srovn. 
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slova: »Jest-li podle předpisů občanského práva potřebí výpovědi (§ 
1116 obč. zák.) smlouvy o nájmu, by nájemní smlouva nebyla mlčky 
obnovena (§§ 1114 a 1115 obč. zák.)« - odstavce třetího § 575 c. ř. s. 
(srovn. slova: »-pravoplatné rozsudky o ta:kových námitkách vydané 
pozbudou platnosti - nebude-li ve čtrnácti dnech po tom, ... navržena 
exekuce vyklizením«), jakož i z § 1114 obč. zák. vyplývá, že nepodánim 
vyklizovacího návrhu včas výpověď a po ní následovavší rozsudky po
zbyly platnosti, že tedy výpověď daná usnesením ze dne 18. záři 1926 
pozbyla účinnosti, a tím ZCl stalo vše při staré původnr smlouvě náiem
ní. To žalobce sám uznal tim, že soudní výpověď dne 1. července 1927 
opakoval, tedy, dav výpověď (§ 1116 obč. zák. a § 560 c. ř. s.) lIznal 
jsoucnost původní nájemní smlouvy, a uznává ji také svrchu uvedenými 
vývody, tvrdě, že usiloval všemi zákonitými prostředky, by nájemní po
měr byl zrušen. Na původní smlouvu nájemní vztahuje se však usnesení 
obecního zas tupitelstva ze dne 22. prosince 1925, o němž správně uvádí 
odvolací soud, že nepozbylo platnosti z toho důvodu, že jí pozbyl roz
sudek soudu prvé stolice. Byl tedy starosta prováděje řečené usnesení 
obecního zastupitelstva, oprávněn dáti žalovanému novou výpověď. 

-" ) 

čís. 7830. 

Byla-li v popřevratlové době stMena vkladní knížka ra%ou~ké spo
řitelny u tuzemského soudiu! ua splnění závaZku nemanželského otce, 
nešlo na straně poručenského soudu o porušeni práva překročenlm úřed
ni povinnosti, když přijal vkladnl knížku a spokojil se s vi!1kulaci vkladu. 
škodu, jež vznikla pro nemanželské dítě poklesem rakouské měny v po
měru k 'československé měrjě, čímž byl vklad znehodnocen, nezavinil po-
ručenskV sotuid. . 

~ 193 nesp, říz. nelze použiti, nebyla-li k súi!Jdu složena hotovost, 
nýbrž vkladní knížka. 

(Rozh. ze dne L března 1928, Co II 1/27.) 

Leopold B. uznav nemanželské otcovství k nezletilému žalobci za
vázal se smírem ze dne 22. dubna 1920 zaplatiti mu odbytné 600 K rak., 
kterýžto peníz byl uložen ve spořitelně v Rakousku. Právní zástupce ža
lobcÍlv složil spořitelní kníž'ku zněiící na nezl. žalobce a na 6000 K rak. 
měny a opatřenou doložkou »Verfligunguber das Kapital und clie Zin
sen steht nur dem Bezirksgerichte Z. als Mundelgerichte des Minder
jahrigen Zll« do deposita okresního soudu v Z. Knížka hyla přijata 
a dne 24. července 1920 převzata do uschování okresního soudu V Z. 
na Moravě. Žalobou, o niž tu jde, domáhal se žalobce na českosloven
ském eráru náhrady škody z poklesu rakousH komny 1551 Kč a to 
proto, že okresní soud v Z. v rozporu se svými povinnostmi neučinil 
opatření o tomto vkladu a takto zavinil škodu ze stálého klesání ra
kouské 'koruny. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e (vrchní zemský 
soud v Brně) uznal podle žaloby. DÍl vod y: Hotové peníze nezletn
covy mají býti na úrok uloženy u veřejných pokladen (§ 230 obč. zák.) 
a ježto nezletilý žalobce jest nesporně tuzemcem a bydlí V tuzemsku, 
bylo již první závadou, že odbytné bylo uloženo v cizo.zemském peněž-
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ním ústavu) třeba že ústav ten byl spořiteinol1. Když se vša'k již tento 
zpÍlsob uložen! ~el~ěz s~al, ,bylo povinl,ost~ ~oručenského s~.udu dbáti 
toho, by toto Jmenl, ulozene v rakouske mene, bylo co neJdnve vymě
něno za čes'koslovenskou měnu. Tato povinnost byla tím naléhavějši, 
ana rakouská koruna bylo v době uložení peněz již o % méněcennou 
než československá koruna. Za tohoto stavu věci nebylo na místě dále 
vyčkati, zda znehodnocená rakouská koruna snad ještě bude stoupati. 
žalovaná strana nemůže se s úspěchem odvolati na mimořádné poměry 
v oboru peněžnictví mezi sousedními státy, neboť tim spiše právě tato 
nejistota nutila přímo soud poručenský, by ihned podnikl veškeré kroky 
pro složení peněz v československé měně, by takto byla zachována 
aspoň část jmění nezletilého žalobce. Soud poruče'nský nepodnikl 
však podle poručensk)'ch spis;ů P lil 115/19 nic, což mělo v zápěti, že 
žalobce pozbyl dalším klesáním rakouské 'koruny své celé jmění. Ježto 
poručenský soud ručí za to, by hotovost nezletilcova byla co nejdříve 
na úrok uložena způsobem vytknutým v § 230 obč. zák., přestoupil své 
úřední povinnosti, zachovav se v tamto, směru úplně pasivně, a jest 
tudíž práv ze škody způsobené žalobci (§§ 193, 194, 202 nesp. říz. a 
§§ 230, 233 a 236 obč. zák.). Toto opominutí poručenského soudu nelze 
však považovati za hruhé zavinění. O t,rkové zaviněni jde tehdá, když 
jednající musel předvidati, že jeho jednáni pravděpodobně přivodí pro
tiprávní účinek. V SGuzeném případě byl soudu poručenskému nepří
znivý stav rakouské koruny v době uložení jmění poručencova znám 
pokud se týče měl mu býti při náležité pozornosti znám, avšak že by se 
koruna ta stala během doby dokonce skoro bezcennou, soud nemohl 
předvídati. Lze proto mluviti jen o opominutí normální povinnosti, 'kte
ráž vyžadovala na soudu, by byl vklad uložený v rakouské měně ihned 
přeměněn na československou měnu. Lze připustiti, že i poručník nezle-
tilého dítěte byl podle zákona (Si 205, 228, 230, 233, 235, 236 obč zák) 
povinen, spravovati jmění pon.tčcncovo s veškerou péčí řádného a pil
ného hospodáře a že i on nic nepodnikl' k zachování jmění žalobcova, 
že tedy i on ručí za škodu takto vzešlou. Než přece jest žalovaný erár 
práv z celkové ško·dy, neboť poručenský soud byl povolán v prvni řadě 
pečovati o maietek žalobcův, to tím více, když poručník, jednoduchý 
venkovský maloživnostník, ve věcech měnových neměl toho přehledu a 
zkušeností, jako soud poručenský. Ježto se za tohoto stavu věci objem 
účasfenství poručníka a poručenského soudu na škodě nedá číselně 
určiti, ruči žalovaný erár za celou škodu a může po případě. t1platňovatf 
své postižní nároky proti poručníkovi (§ 1302 obě. zák.). 

Ne j v y Š š í s o u d zamítl žalobu co do 775 Kč 50 h. 

Důvod)': 

Co do 775 Kč 50 h uznal žalovaný dodatně žalobní nárok, napadený 
rozsudek vešel co do této_ částky v právní moc a nemůže odvolací soud 
podle § 497 c. ř. s. se jím zabývati. Sporným zůstal další peníz 775 Kč 
~O ha 4% úroky z 1.551 Kč za dobu v žalobě vytčenou, vzhledem k nimž: 
navrhu~e žalovaná strana změnu napadeného rozsudku pro nesprávné 
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právní posouzení věci. Po této stránce není odvolací soud vázán práv
ním názorem odvolatelčiným, nýbrž posuzuje věc sám především na 
základě údajů žalobních jakož i skutečností vyplývajících zel spisů 
poručenských, jež byly přečteny u soudu prvé stolice. Podle těchto 
spisl! přikázal Dr. V. v Z., jako tehdejší právní zástupce žalobcův svému 
substitutu Dr. Sch-ovi v M. (v Rakousku), by 6.000 K rak. složených 
podle smíru nemanželským otcem, uložil na vkladní knížku spořitelny 
v M., a sám složil knižku tu pro žalobce u soudu. Proč se tak stalo, vy
plývá z výpovědi Dr. V-a, že převod 6.0010 K rak., uložených v Ra
kousku, do Československé republiky byl spojen s obtfžemi, což za
jisté souviselo s valutovými poměry a s předpisy platnými tehdy v re
publice Československé i Rakous'ké. Proto daly strany přednost tomu, 
by do Československé republiky byla převedena a pro poručence u sou
du složena vkladní knížka rakouské spořitelny. SOJd prvé stolice, po
ukazuje na § 193 pat. o nesp. řiz., dovozuje opomenutí normální povin
nosti, jež prý vyžadovala od .soudu, by vklad v rakouské měně byl hned 
přeměněn na československou měnu. § 193 nelze použíti, ježto k soudu 
nebyla složena hotovost, nýbrž vkladní knížka, takže poručenský soud 
neměl možnosti uložiti hotové penize podle § 194 čís. 5 pat., t. j. u 
československé spořitelny zřízené s veřejným schválením. Kdyby by-ly 
složeny hotové peníze v ra'kouské měně, bylo by bývalo jistě povinností 
soudu, by je přeměnil na čsl. měnu a jednal dále podle § 193 pat., ale 
bez převodu hotovosti do Čsl. republiky nebylo soudu možno preměniti 
vklad u cizozemské spořitelny na zdejší měnu. Stranám i soudu nemohlo 
jíti o jiné, než by peníze slo,žené pro žalobce v cizině byly ihned převe
deny do tuzemska a když stran)' za tehdejších poměrů valutových u~ 
znal)' za účelné učiniti tak převodem vkladní knížky, nešlo na straně 
poručenského soudu o porušení práva překročením úředni povinnosti, 
když přijal tuto vkladni knížku na splnění závazku převzatého neman
želským otcem, a spokojil se vinkulací vkladu. Věc musí býti posouzena 
poclle neustálených a nejistých poměrů tehdejší doby. Soud nemohl 
brániti stranám, když k převodu peněz složených v cizině pro poručence 
použily převodu vkladní knížky přes hranice místo hotovosti, také nelze 
předpokládati, že mu bylo možné, co nemohly strany zaříditi, t. j. pře
vésti hotovost přes hranice. Ovšem vznikla pro žalobce škoda poklesem 
rakouské měny v poměru 'k zdejší měně, čímž byl jeho vklad znehodno
cen, ale za vylíčených poměrů nezavinil ji soud přijetím a uložením 
vkladní knížky vydané rakouskou spořitelnou na vklad u ní učiněný. 
Nelze dále předpokládati, že soud mohl i v kladném případě převésti 
peníze uložené u rakouské spořitelny v ho,tovosti do zdejšiho státu tak 
rychle, by žalobci zůstala zachována částka vyšší 775 Kč 50 h, jíž se mu 
dostane následkem uznání žalobního nároku, tím vÍCe pak celá sporná 
částka 1.551 Kč. Žalobní nárok není tudiž oprávněn již podle spisů, i 
bylo zamítnouti žalobu, pokud byl rozsudek napaden .. 

čís. 7831. 

Zákonem není stanoveno, od kdy jest počitati lhůtu, "a niž byl v při
padě zahájení vyrovnacího řízení odložen výkoo exekučniho prodeje. 
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Exekuční soudce není oprávněn vzhledem k zahájenému vyrovna
dmu řízení zrušiti zahájené dražební řízení z úřadu. 

Mylný právní názor není důvodemsyndikátní~o ručení. 

(Rozh. ze dne I. března 1928, Co II 1/28.) 

žalobce domáhal se syndikátnÍ žalobou na žalovaném exekučním 
soudci u okresniho soudu v Š. náhrady škody, ježto prý žaiovaný ne
odložil dražební řízení ohledně žalobcovy nemovitosti, ač o jeho jmění 
bylo zahájeno vyrovnací řízeni. Bylo zjištěno toto: Vyrovnací řízení 

o žalobcově jmění bylo zahájeno dne 25. února 1924 a bylo žádáno, by 
nucené zcizeni bylo exekučnim soudem podle § 11 vyr. ř. odloženo 60 
dnů. Zahájeni vyrovnacího řizení bylo dne 27. února 1924 v pozemkové 
knize poznamenáno. Při vyrovnacím roku dne 2. dubna 1924 nebylo 
dosaženo zákonité většiny pro přijetí vyrovnaciho návrhu. Při druhém 
vyrovnacím roku dne 26. dubna 1924 prohiásil dlužník, že svoluje ke 
knihovnímu zajištění 40% vylOvnací kvaty na nemovitosti a že přistoupí 
k vyrovnání jako rukojmí a plátce za plných 40% Otto H. a za 25% 
František D.; při dalším roku dne 16. května nabídl dlužník 400/0 vy
rovnací kvotu, 35% se zárukou Otty H-a; ani dne 26. dubna ani 16. 
května 1924 nebylo dosaženo zákonité většiny pro přijeti vyrovnacího 
návrhu. Usnesením ze dne 18. května 1924 bylo vyrovnací řízení zasta
veno. Pro pohledávku vymáhajícího věřitele Františka S-a nebylo zá
stavní právo vtěleno; zahájení dražebního řízení pro pohledávky Fran
tiška S-a povoleno bylo usnesením okresního soudu v Š. ze dne 
10. ledna 1924. Usnesení došlo okresnímu soudu v Š. dne 17. ledna 
1924; zahájení dražebniho řizení bylo téhož dne na nemovitosti pozna
menáno. Odhadni cena činila 4.244 Kč 40 h. Usnesením ze dne 22, Února 
1924 byl ustanoven dražební rok na 30. dubna 1924; při něm byly po
zemky vydraženy za 4400 Kč. Stiznost vyrovnacího správce a dlužnika 
proti udělení příklepu byla nejvyšším soudem zamitnuta. Po dojiti usne
seni o zahájeni vyrovnacího řizení s požádáním o odklad nuceného zcí·· 
zení dne 27. února 1924 zaslal okresní soud v Š. eJ.:ekuční spis vy
rovnacímu soudu k nahlédnutí s výslovným doloženim, že podle dra
žebního ediktu jest dražba ustanovena již na 30. dubna 1924, tudíž te
prve p o uplynuti 60tidenni lhůty a že odpadá tedy odloženi; spisy 
byly cine 29. února 1924 krajským soudem bez poznámky vráceny. 
Procesní soud prvé stolice (vrchní zemský soud v Brně) 
žalobu zamítl. D ů vod y: Při rozhodováni tohoto sporu dlužno si uvě
domiti, že vzhledem k ustanovení § 1 zákona ze dne 12. července 1872, 
čís. 112 ř. zák. mohla by žaloba miti úspěch jen v tom případě, doká
že-li žalobce, že soudce porušil právo II vykonávání svého úřadu pře
stoupením úředni povinnosti. Nestačí tudiž, že soudce nevyložil záko" 
lak, jak žalobce nebo dokonce j soudy vyšší stolice nebo literatura za 
správné považuji. Žalovaný v tomto připadě neodložil dražební rok usta
novený na 30. dubna, poněvadž měl za to, že usnesení vyrovnacího 
soudu ze dne 25. února 1924, jímž tento žádal za odložení výkonu 1111-

Civilnl rozhodntltí K. 22 
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ceného zcizení na 60 dní a jež ostatnl; zní docela všeobecně, jest vy
hověno již tím, že ode dne dOJiti tohoto usneseni do dne dražby jest 
doba delší než 60 dní a že tudíž další odložení ve smyslu usnesení vy
rovnacího soudu není třeba. Žaíovaný byl v tomto svém názoru utvrzen 
ještě tím, že vyrovnací soud, když mu žalovaný spisy předložil s upo·
zaměním na svůj názor, 111U spisy bez poznámky vráti! a tudíž právní 
názor žalovaného mlčky schválil. Byť by tedy snad správnějším byl 
názor, který zastává na příklad Bartsch-Pollak, že v tomto případě 
doba odkládací začiná teprve dnem, na který byl dražební termín usta
noven, přece nelze tvrditi, že žalovaný vykládaje jako jiní komentátoři 
zákon v ten smysl, že doba odkládací běží již ode dne zahájení vyrov
nacího řízení, přestoupil úřední povinnost. Co se týče dalši výtky žalob
covy, že po zahájení vyrovnacího řízení v exekuční dražbě nemělo býti 
pokračuváno vzhledem k ustanovení § 12 vyr. ř.) sluší mu sice přisvěc\
čiti; avšak přesto nemůže žalobce žádati náhradu škody, která mu snad 
nedodrženim onoho předpisu povstala, ježto žalobce mohl škodu, po
vstala-li mu vllbec nějaká, snadno odvrátiti tím, že by žádal ve smyslu> 
§ 39 ex. ř. o zastavení exekuce. Zalobce nesměl se spoléhati na to, že 
v exekuci z úřední moci nebude pokračováno a že ke dražbě vůbec ne
dojde. Zalobce, cilce-Ii uplalt'íovati náhradu škody, musí dokázati, L', 
podnikl vše, co bylo způsobilé zameziti zákonu se příčící úkon soudce; 
to vychází též z předpisu § 1 syndikátního zákona, který ustanovuje, 
že jen takové přestoupení úřední povinnosti soudcem může založiti ná
rok na náhradu škody, proti kterému neposkytují pomoci opravné 
prostředky. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl odvolání. 

Důvody: 

Odvolání opřene Jen o důvod nesprávného právního posouzeni věci 
není opodstatněno. Že za mylný právní názor není syndikátního ručeni, 
vyslovil a blíže odůvodnil nejvyšší soud již v rozhodnutí sb. 11. s. čís. 
5681. Ostatně to samo odvolání uznává, a stačí proto, pokud žalobce 
opírá syndikátní nárok o ustanovení § 11 vyr. ř. J zdůrazniti, že v zákoně 
není ustanoveno, od kterého dne jest počítati lhůtu, na kterou výkon 
exekučního prodeje byl odložen, a jinak odkázati na dotyčné správné 
důvody napadeného rozsudku. Odvoláni má sice pravdu, že podle § 12 
(I) vyrovnávacího řádu práva na oddělené uspokojeni, jichž bylo nově 
nabyto v posledních šedesáti dnech před zahájením vyrovnávacího )'j.

zení exekucí uhražovaCÍ nebo zajišťovací kromě případu tam uvede
ného, ale zde v úvahu nepřicházejícího, tedy také právo plynouci z po
známky, že dražební řízeni bylo zahájeno (§ 135 ex. L), zanikají zahá·
jením vyrovnávacího Hzení, ale úplné přezírá ustanovení § 12 (2) vyr. ř.~" 
podle něhož exekuční soudce zahájené dražební řizení by mohl zrušiti 
jen na žádost vyrovnávacího komisaře nebo na návrh vyrovnávacího 
správce, a tudíž ani nebyl oprávněn, učiniti tak z moci úřední (srovnej 
i Rartsch-Pollak, komentář, k § 12 vyr. ř., vydání 1916 II. sv., str. 180; 
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a 181, pozn. 27 až 29, a vydání 1927, str. 875, pozn. 27. až 29, a Leh: 
ann komentář, k § 12 vyl". ř., vydám 1916, ll. sv., str. 13). Byl-II tudlz 

~nalob~e toho mínění, že pokračováním :v dr~~:.b~ím ří;~~í hrozí mu ,rna
·ctková újma, bylo na něm, by se v teto pnc111e obraltl na vyrovnava
Lho komisaře, ale syndikátní nárok proti žalovanému za daných ,okol-

O
stí přiznati mu nelze. Byla proto žaloba prvnim soudem zamltnuta 

n .. t- dk právem, aniž bylo třeba obírati se otázkou, zda »0.rravnym! pros re y« 
ve smyslu § 1 zákona ze dne 12. července 1872, CIS. 112 r: z. Jest roz
uměti jen řádné, pokud se týče i mimořádné opravné prostredky v p,ra~ 
vém slova smyslu, či snad i jinaké právní pomůcky, a zda syndlkat~l1 
nárok podle toho žalobci snad nepřísluší již proto, že sám nepodal nd
vrhu na zrušení dražebního řízení. 

Čís. 7832. 

Pozemková reforma. • 
Na hyperochu, vybývající pro vlastníka z přejímací ceny za zabran~ 

a Státním pozemkovým Madem převzaté nemovit?sti, lze vésti, exe!mcl 
(pOdile § 249 a násl. ex. ř.), třebaže byla vlastmkova pohledavka za
psána do náhradové knihy. 

Státní pozemkový úřad neni veřejnou pokladnou ve smyslu dvor-
ského dekretu ze dne 21. srpna 1838, čís. 291 sb. z. s. 

(Rozh. ze dne 2. března 1928, R I 136/28.) 

Návrhu vymáhajícího věřitele, by k vydobytí peněžitéh~ náro~u 
s 50/0 úroky ode dne splatnosti byla povolena exekuce zabavenlm a pn
kázáním k vybrání nároku dlužníka proii Státnímu po:;emkovému úřadu 
na vybrání přebytku přejímacích cen, s o udp rve s t o 11 c e vy
hověl rek u r sní s o u d exekuční návrh zamítl. 

N' e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu až na to, že 
zamítl návrh na povolení exekuce pro 5% úroky. 

D ů vod y: 

. Jde o to, zda na přebytek, vybývající pro vlash1íka, -: přejíma"c! ce~~ 
za zabrané nemovitosti převzaté Státním pozemkovym uradem, muze bylI 
vedena exekuce (§ 294 násL ex. ř.). Rekursní soud proti prvému SOUdCl, 
jenž ji povolil, je toho mínění, že t? neni právn~ ::'Oh10, avšak nelze 
s nim souhlasiti. Podle § 59 a 61 nahr. zak. Jest recena hyperocha po
hledávkou vlastníka za ~tátem a může ji (§ 61) Státní pozemkový úřad 
buď vyplatiti hotově nebo dáti ji zapsat! .do náhradové knihy. Podle 
zkušeností nabytých z praxe, urcena-lt pre]1mac1 cena dohodou, obsa
huje dohoda pravidelně ustanovení, že polo~ící bud:, vyplacena pohle: 
dávka tato hotově a polovici zapsána do nahradove o~111hy; Po~ud,:na 
býti vyplacena hotově, jest na jevě, že není a .uemuze byh prek~zky 
proti povolení exekuce. Ale tak tomu bude take, I pokud pohledavka 

22' 
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vla,s~llí.~ova bude zapsána do nálnadové knihy, neboi.' tento zápis llC

~bIra p Fovah~ pohledá~ky. a ;,emůže tedy vaditi jejímu zabavení, to 
tllTI, mene, kdF samy pravlll ~re9.plSy se zabavením takovým počítají. 
N~r. vl. ~e dn,e 7.prosll:ce 1922, CIS; 360 sb. z. a n. o náhradových kni
hach v § 4 predplsu]e, ze se pro kazdou nahradovou pohledávku a kaž
dého n~hradového věř.itele zřídí samostatný účet a že více náhradových 
P?hledavek pro !éh?ž náhradového věří tele může býti zapsáno na témže 
uctu, n~Jsou-h ruz,ne ome~elly .nebo zatíženy. Již z toho zřejmo, že zápis 
pohl~davky do nahrado~~ klll~y má o~dob~o~ povahu jako zápis po
hledavky, do po~emkovycn ~Illn, tedy, ze zapls slouží veřejné evidenci 
a hmvere]né vIre. Nadto vsak § 5 CIS. 3 cit. nař. stanovi dále že do 
náhradové knihy zapíší se i zástavní práva a břemena na nál~radov; 
pohledá~:~ a jejích ú,rocích, jakož i omezení a změny vztahující se n~ 
?sobu ':.~ntele. nebo Jeh~ pohledávky. Nemůže tcdy býti pochybnosti, 
ze by pnpustnym byl I zapl s pra~a nadzástavního neb jiné t. zv. super
kon,dlk~e zrovI~a tak ]ako,v,kmhach pozemkových. Knihou pozemkovou 
nem llahradova kmha Jeúll1~ proto, že pohledávka náhradová není za- . 
jišt~na ~a ,realitěc,ale.to zase má důvod v tom, že dlužníkem jest stát, 
Jenz kazdemu ver;tell, ~oskytu]e Již sám sebou beze všeho zajištění 
uplnou ;~ľUku, leps! ]este, nez poskytnouti může realita, nebot' II llčho 
se nemuze státi, by věřitel vyšel naprázdno, tak jako se to může státi 
pouhému hyp~tekár:ímu věř~teli: K .tomu doložiti sluší, že ústavy a 
fondy v § 70 nahr. zak. poznacene map podle § 13 cit. vl. nař. (srv. § 26 
(3) ,náhr. zák.) právo na ~lypoteční zajištěni svých pohledávek na pře
:za"t.Yc~ nemovl.tost~ch: ovsem Jen ?r~ pom~rný ~odí1, avšak zřejmo, že 
I pn vysadnosÍ1 prav111ho postavenr techto ustavu a fondů iest to usta
nove,ní nadbyteč.né, o něl;lž :H:lze říci, ž.e, je kázala potřeba: Ale že po
h:ed~~ka vlas:lllKova nelll )este v knIze nahradové zapsána, nemúže býti 
prekazkou ]c];ho zabavem " nem tedy potřebí věděti, jakým podílem 
?ude podlepnpadne dohocly hotově vyplacena a jakým do náhradové 
Km~y zapsana, neboť, pOkud nebude zapsána, musí býti vyplacena ho
love a naopak Ovšem je to posud jen pohledávka eventuelní, hype
rocha tu bude Jen potud, pokud přejímací Cena nebude vyčecpána ná
rok~ uvedenými v § 216 a 217 ex. ř. a v § 49--51 náhr. zák., avšak to 
vadl. zde. z.rovna. tak málo, jako při přebytku z nejvyššího podání za 1113-

m,,?Vlto:t,1 .1 movItosti p~o?ané, v exekuční dražbě, kde praxe beze všeho 
pnpoush Jeho zabavenI, Ktere ovšem se nežádá, než když se dle stavu 
z~dlužen?sti prodané věci n,ějaký výbytek pro exekuta (vlastníka) oče, 
kavatr, d~, coz posoudItI ovsem Jest výhradnc věci věřitele, protože za
~avovan;rn hYFecochy, které nebude, č1l1í si jen zbytečné útraty. 0010-
zly dl,uzno, ze I pohledávky podmín,ěné a nedospělé mohou býti 
predmet,;m exeku~e I zatr1l1111ho opatrení. To vše bylo vyložiti n2 
sl~e "prou .rek~rSi:In1l1 soudu, Jenž· zabavitelnost hyperochy uznává; 
nybEz protI St~tmmu pozemkovému úřadu, jenž je neuznává, maje za 
to, ze ~abavena pohledávka není proti státu ještě ani existentní, neřku-li 
hkvI,dm a, splatnou; Neexlste,nt?ost namítati není místné, když nelze 
poplratr, ze tu ]e narok na pre]!mací ceny dohodami v návrhu exekuč-
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nim citovanými přiznané a k rozvrhu určené, neboť hyperocha je jen 
případným zbytkem z přejímací ceny nároky věřitelů vlastníkových ne
vyčerpaným. Státnímu pozemkovému úřadu (státu) se zabavením új11lrl. 
neděje, neboť práva jeho se jím nikterak nezkracují. Státní pozemkový 
úřad nemusí platiti ani nic více ani dříve ani jinak za tíživějších pod
mínek, než by platiti byl povinen i bez zabavení. Státní pozemkový úřad 
nemá vůbec na povolení neb nepovolení exekuce pražádného zájmu,· 
naopak však by se děla újma věřiteli, kdyby exekuce nebyla povolena 
a bylo čekáno, až snad po l'Ozvrhu, objevi-li se skutečně přebytek. Vy·
máhající věřitel má exekuční titul již nyní, ale, kdyby se vyčkávalo až 
po rozvrhu, mohl by býti předstižen věřiteli, kteří dnes exekučního titulu 
posud nemají a teprv později ho nabudou. Nemá-li však Státní pozem~ 
kový úřad jako poddlužník vůbec zájmu na povolenL_nebo nepovole111, 
zůstávají otázkou pouze technické závady úřední, t. j. zákaz dekretu 
dvorní komory ze dne 21. srpna 1838, čís. 291 sb. z. s., zachovaného 
článkem IX. čís. 5 úv. zák. k ex. řádu v platnosti, jehož se Státní po_o 
zemkový úřad rovněž dovolává a na jehož základě rekursní soud po
volení exekuce skutečně odepřel, ale neprávem. Cit. dekret sice praví, 
že na pohledávku ještě ne1ikvidní a nepoukázanou nemůže II veřejných 

pokladen podle zařizení II nich stávajícího vykonán býti záznam osobní 
obstávky nebo soudního zabavení, to tim méně, když, dokud poukaz 
platební vydán nebyl, ani ještě známa není pokladna, která platbu vy
konati má a není tedy vúbec ještě pokladny k placení povinné. Avšak 
není na jevě, že by tento předpis a jeho odůvodnění dopadaly. Není 
zřejmo, že by Státni pozemkový úřad byl veřejnou pokladnou, jak ji 
tento předpis míni, t. j. pokladnou určenou k tomu, by sprostředkovala 
výplaty, jimiž stát jest povinen, by totiž přijímala platební příkazy pří
slušných úřadů a prOVáděla poukázané platy. To není úkolem Státního 
pozemkového úřadu, jehož agendu vytýčil zákon ze dne 11. cervna 1919, 
čís. 330 sb. z. a n. nadepsaný jako zákon o »pozemkovém úřadě« a po
věřující Státní pozemkový úřad provedením pozemkové reformy (§ 4). 
V této své funkci musí ovšem Státní pozemkový úřad konati také platy, 
najmI' vypláceti přejímací ceny, ale nicméně není pokladnou ve smyslu 
cit. dv. dekretu, neboť nevyplácí na poukazy jiných státních úřadů 
(a nemá k tomu také fond), nýbrž plní jen závazky, v něž sám pravá-
děriím pozemkové reformy vešel. Vůbec se týče cit. dv. dekret jen po
kladen, nikoli však t. zv. poukazujicích úřadů, jak to z porovnání s před
pisem § 295 ex. ř. jasně plyne. Tento předpisuje nyní v novém znění, že 
doručení je vykonáno doručením platebního zákazu úřadu poukazují
címu a, žádá-li o to vymáhající věřitel, že se má příkaz ten doručiti 
i pokladně, jež povolána je k likvidaci platby, o niž jde, a má pak věřitel 
tuto pokladnu ovšem udati. Netřeba nyní pokladnu ani jmenovati a má 
to jen za následek, že se uskuteční pouze zabavení, nikoli však výplata. 
Tím podstatně utrpěl význam cit. dv. dekretu. Má-li příkladmo kdo 
k požadování od politického úřadu nějaký peníz (na pi. znalec zna
lečné), možno pokladnu k výplatě povolanou úplně pominouti a pouze 
politickému úřadu dáti doručiti platební zákazy. Múže však býti, že 
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P?~lk,azuj.ící úřad l1:á ~. clispo.sici i ~řísluš~~u, pokladnu) na př. soud pe
nezl1.' kmhu, nebo ze Jl1;ak clIsponuJe penezHlmí pro~tředky k výplatám, 
Jln;lZ Je~t p':.v111en, pot::bnyml na pr. maje Je slozeny II banky nebo 
postovl11ho sekoveho uradll. Nelze se tedy již proto, že stačí zákaz 
u poukazujícího úřadu, jímž ohledně přejímacích cen je bezesporně 
Státní pozemkový úřad, ať má platební prostředky ve vlastní disposici 
neb~ n~: ,odvoláv~ti na cit. dv., ?ekrr;S jenž platí jen pro pokladny vy
konava]lcl dispOSice poukazuJlclch uradu. Nad to se sám dv. dekret 
svým odů~odněním _ol;lezuj:e na, případy, ž.e, když pl~tební poukaz ještě 
nebyl vydan, am Jeste nem znama poklacl11a, která oude mi ti vykonati 
plat, což však u Státniho pozemkového úřadu nedopadá, nebOť pokladna 
tu známa jest, jr;st to ta, která)eho pl~~ební prostředky chová k jeho 
dispOSIcI. (Stat111 pozemkovy urad nemuze dátí na př. poukaz bernímu 
úřadu k výplatě peněz, jež Jest dlužen.) Není tedy exekuce na hyperochu 
nepřípustna, neboť nevadí ani hmotné právo obsažené v zákonech po~ 
zemnoreformních (náhr. zákona), ani předpisy práva formálního které 
mají důvod toliko ve zřetclech na technickou závadnost neb nC~ávad-, 
nost exekuce. Cit. civ. dekret nenařizuje nic jiného, nd že u veřejných 
pokladen nemůže býtí povolen záznam obstávky neb zabavení, ale to se 
také nežádá, vymáhající věřitel žádal pouze za doručení platební zápo
vědi Státnímu pozemkovému úřadu, který je úřadem poukazujícím, po
kladnu však úplně pominul, jak směl podle § 295 ex. ř. Bylo tedy obno
vrtl povolem exekuce prvym souOem vyslovené a toliko vyloučiti z ná
roku 5% úroky ode dne splatnosti, ježto toto neurčité poznačení neudá
vajíci přesný termin, od kdy úroky čítány býti mají, neodpovídá před
pisům § 54 čís. 2 a § 63 Č. 2 ex. ř., podle nichž musí býti udán den (ka
lendářní), od kterého jsou úroky zadrželé. 

čís. 7833. 

Vydržení jest originárnim nabývacím způsobem, a lze se na jeho 
záldadedomáhati uznání vlastnictví, jež může pak býti vloženo do knih. 

I na součásti veřejné· cesty lze vydržeti soukro111oprávni vlastnictví. 

(Rozh. ze dne 2. března 1928, Rv I 757/27.) 

Žalobci domáhali se na žalované obci, by bylo uznáno právem že 
díl pozemkové parcely jest jejich vlastnictvim, a opírali žalobní nárOk 
o vydržení. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl, o d
~ ~1 a ~i s,o u cl uznal pO,~le žaloby. D li vod y: V tomto případě jest 
:eslt! tn otazky: 1. zda mu ze sporný dilec pozemku, který jest částí ve
reJneho statku Č. kat. 1590, vubec býti vydržen, 2. zda múŽe vlastnictví 
dílce toho postavením dřevěného záchodku na něm býti vydrženo a 
3. zda je žalobní žádost oprávněná, přípnstná a správná. Soud prvé s'to
hce zodpov,ěd~l otázku záp~rně a za!nít1 žalobu, avšak neprávem. Jest 
Sice spravne, ze poz. parc. CIS. kat. 1890 Jest veřejným statkem a že dí
lec její, ohledně něhož žalobci domáhají se uznání práva vlastnického, 
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.;', knihovně připsán není. To však nemůže býti o sobě dLlvodem pro 
J

W1 
'tl1l1tí žaloby neboť žalobci uplatňují, že vlastnidví nabyli vydrže

zaml, '- Ik' .. li I t' t ' ním, a domáhají se žalobou, by na zakla(~e .. rozsu(, II Jepe ,Y
v 

as n~c Vl 
do knih mohlo býti vloženo. K,dyby_ toto ]e]lc~_ ~r~v~ bylo JIZ, vloz~n" 

zemkové knize neb),lo by treba zaloby o z]lstem, ze zalobcum pravo 
v po ., - I "O"' I " J t vlastnické ke sporné části pozemkové parcely.~. <a~ 1::>9 pr~s ~S1. es 
též správným, že vlastnick~ho práva k n~n'.ovltyn; _vece,Ol. nabyv a ~e ?o~ 
dle § 431 obč. zák. knih~V1l1n: vkla~em, ]lmz_ se ,:,uze stah Je~ nazakldd~ 
listiny, vykaZUJte! platny pravnI duvod, avsak z~:~ba, o 111Z t~)dc, 11Ft 

rávě za účel, by si žalobci listinu takovou opatnl!, a ~ t~Olu ,reba, by 
P 'ich vlastnictví, jehož dle svého tvrzení nabyli vydrze111m, bylo roz
Jej , I' .. t '§§14"2 sudkem zjištěno. Názor soudu prve sto Ice oapor~]e _ us ~n5've111 ;) , 
1460 a 1477 obč. zák., zejména § 1498 obč. zak. Jenz zm, ze, kdo na?yde 
věci nebo práva vydržením, múŽe ~~dati p;oti p.~savadnín:u vlastmk_ovl 
na soudě přiřknutí vlastmctví a muze SI dat! pnrknute pravo do vereJ
ných knih vložiti, náleži-Ii do nich. Z předpisu toho je ,nade v~~ pochy?~ 
na st patrno, že, tvrdí-li nekdo vy?rŽel:Í ~ěci n~bo p'~~v"a" mu~e Sl ~ah 
věc nebo právo soudem přiřknouti, t. J. zalovah- O zpsten? sveho pr~va 
vydržením nabytého. Kdy?y právn~ názor soudu prv~ stolice byl ,sprav
ným, nemohl by nikd?_z, t~ch, kdoz nabyli vlast1l1ctvI ~err;ov!te vcC! vy: 
drŽením, žalovati o zpstem v1ast111ctvl, coz bylo by za]lste ":. ro;:poru SL
zákonnými předpisy i se stálou soudní praxí. Ostatně vydrzemr;r n,en~
bývá se pouze důvod vlastnictví, neboť podle § 1452 Jest vydrzenl z~
roveú způsobem nabýva~ín:. Jest prot.o první čá,st ~alo~ního ~lávrh~) z; 
sporný dílec poz. parc. c. kat. 1590.lest vlastmdvlm, za!obcu, sprav~.l 
a přípustná. Než i druhá část žalobm prosby _Z:" spravne., Ok~lnost',::e 
'de o vlastnictví části veřejného statku, na neJZ vlastmcke pravo l11u~e 
býti vloženo teprve P? doplnční pozem~ové k~ihy, jest zcela I?oste]~ 
nou. neboť na základe rozsudku podle zalobl11 prosby moho~ zalo?cl 
žád~ti o vklad práva vlastnického a za tím účelem o zavedel11 doplno
vacího řízení a o zapsání sporné části veřejného statku do knth p~zem
koví'ch. Soud prvé stolice, vycházeje z nesprávného, pr_ávního na.,,:oru, 
že žalob-ní žádost iest nesprávna a neoprávněná) zamItl zalobu) ant~. b~ 
se zabýval též dalŠími otázkami uvedenými shora pod čís. 1._ a 2. Zpstrl 
však podle výpovědí svědků a zjištění tomu se neodporUJe, ze na spor
ném ,jílci pozemkové parcely Č. kat. 1590 stojí nejméně po dobu 50 let 
záchodek, patřící k usedlosti žalobců, který byl dří,ve dřevěný_ a ,nyní 
jest zděný, a Llsoudil z toho,. že jsou t~",všechnYI;a~e~lto~li vydrzel11 p~o
dle ~ 1472 obč. zák. Odvolací soud bere toto z]lstem I usudek z~ SVll], 

llcb';-r zjišťuje ještě na základě výpovědí svědka Josefa, F-a, J;.mu,: so~d 
1. stoliče věřil a jemuž ani odvolací soud př~či~1y nema neve:ltl),vze za
chodek ten byl vždy používán od usedlosh, t .. J. ~d. obyvat~lu teze, po
něvadž jiného záchodku. při ní nebylo. Vlastr;lctvl, .1.ako pravo, ,lest po
dle § 354 obč. zák. oprávněním, podst~tou !_ uz~tky vecI podle ~ule v~ad~ 
noutí a každého jiného z toho vyloucltl. Ze zalou_cf a ]lct: predctr.~d~1 
postavením záchodku na část pozemkové parcely c. k~t. b9? a uz}~at~ 
ním jeho po dobu nejméně 50 let, nabyli mOCl, podstaLou 1 uZltky cas,1 
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té, ~odlc vúle sV,é vládnO~lti c1 každého jiného z toho vyloučiti, ne111ůŽr. 
by tl poch~bnosh a nabyh pr~to vydržením vlastnického práva a nikoliv 
pouzc sluzebnosh, Jak tvrdl zalovaná strana. Námitka že část tu jakC) 
v"řejný, ~tatek. ne}ze ,vydržeti není odůvodněna, neboť p'odle § 1445 obd. 
zak. muz;vbyt~ \:,~~, eeho lze na?ýti, také vydrženo a, poněvadž i veřejný 
statek ;TIuze

o 
prelltl clo, :,ou!<roll1:ho mal~tku ~a určitých zákonných před

pokladu, muze by tl tez predmetem vyurzellL Jest proto žalobní žádost 
odůvodněna a mělo podle ní býti nalezeno. 

N e j vy Š š í s o II cl nevyhověl dovoláni. 

D ů vod y: 

. Nelz,e přisvědčiti,c\ovoJate1ce, že žalobní žádání, jemuž bylo vyhověno 
odv?la~In~ so~demJ.}e~t poc~lybcn~) poněvadž v něm není uveden nabS'
vac~ dUvo"c\' ze totIz zaJabcI vydíZCli spom)' dílec pozemkOV\T a že ~e 
v nel;' ?oz~d~váno vloženi ~Iastnic~ého práva do pozemkové knihy, at 
kol! receny ddec pozemkovy Jako cast veřejného statku není dosud za
ps~n v pozem~ové knize. Vydržení uskutečňuje pro vydržitele originární~ 
zpusob vlastmckého nabytí. Na této jeho právní povaze nemění nic ne 
zcela přesný doslov § 1452 obč. zák.: »Bylo-li promlčené právo vzhle
dem k zákonnému držení zárovei\ na jiného přeneseno,« neboť v dalším 
se praví: »nazývá se právem vydrženým a způsob nabývacÍ vydržením«. 
Podle § 1498 obé. zák. »kdo nabyl věci nebo práva vydržením může 
proli dosavadnímu vlastníku žádati na soudě, by mu přiřkl vlast~ictvÍ«. 
Tak~~o~ žalobou je ~rávě tato, žaloba a z doslovu zákona je zjevno, že 
lell zadal1l krYle se uplne s tllnto doslovem. Ostatně sluší poukázati 
k § 1477 obč. zák., poclle něhož, kdo opírá vydržení o dobu třiceti- nebo 
čtyřicetiletou, nemusí udati důvod nabývacL Ve druhé příčině nesvědčí 
dovolatelce ani další doslov § 1498 obč. zák., že totiž kdo nabyl věci 
nebo práva vydržením, může žádati, »je-ii přiřknuté právo předmětem 
zápisu do veřejných knih, by bylo do nich zapsáno<<. Vlastnictví nabyté 
vydržením je takoví'11l, které podle §§ 431 a 436 obě. zák. musí býti 
zapsáno ve veřejných knihách k tomu určených, a je po smyslu rozsu
dečného výroku tímto také vysloveno, že dovolatelka musí souhlasiti 
by sporný dílec pozemkový byl ze seznamu veřejného statku odepsán: 
zapsán do pozemk,ové knihy, a v ~é naň' žalobcům vloženo bylo vlast-
11!cke pravo. Na vecl neme11l 11IC, ze tento vklad musí předcházeti pří
slušné řízení za účelem doplnění pozemkové knihy. 

Sporná věc nebyla odvolacím soudem posouzena po právní stránce 
nesprávně ani v otázce, zda je sporný dílec jako součást veřejné cesty, 
tedy podle §§ 287 a 288 obč. zák. veřejný statek, způsobilý, by na něm 
mohlo býh vydrženo soukro11!oprávní vlastnictví. Dovoiací soud sou
hlasí i P? této stránce se správnými věci I zákonu vyhovujícími důvody 
napadeneho rozsudku. Podle § 311 obč. zák. mol1ou býti vzaty v držení 
všechny hmotné a nehmotné věci, které jsou předmětem právního ob
chodu. Dovolatelka poukazuje k rozhodnutí tohoto nejvyššího soudu oti
štěnému ve sb. n. s. pod čís. 3223, ale to není tímto případem, neboť 
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tun šlo sice o obecn~ sta~ek, ale 'požÍva~í pr~va žalujíc~ch ,byla v:řejno-
rávní povahy, ktera ovsem neJsou predmetem vydrze11l, a mImo to 

~ředcházel rozepři výrok nejvyššího správního soudu, že jde o obecní 
I tatek a že požívaci právo k němu zakládá se na § 70 českého obecního 
~ řízeni, kterél1lužto v)rroku byla přiznána prejudicialita. Zjištěný způsob 
~oužívání obecní cesty žalobci není však veřejnoprávní povahy, naopak 
1ehO podstata jest taková, že jim obecní cesta v rozhodující části pře
~tala sloužiti chozeni a jezdění, přestala fakticky býti věci (§ 288 obč. 
zák.), »která podl: zen:ské, ústav~ jest" uľ~el1a .k uŽívá~lí. kaž~ého č~en~ 
obce«. Podle § 14!)5 obe. zak. 1110Z110 vse, eeho lze nabytl, takc vydrzetl, 
a ježto veřejný st~tek, še.tříc,ovše!:l určitých př,e?pis~ y zákon,ný~h: I1:ltže 
přejiti v sou~ro~,e vlastnlctvl, tudlZ ho lze nabyh, l11uze take byh pred
mětcm vydrzem. 

čís. 7834. 

Domáháno-li se z dftvodu náhrady škody bolestného a léčebných 
nákladft, dlužno posuzovati oba nároky co do přípustnosti dOVOlání sa
mostatně. 

(Rozh. ze dne 2. března 1928, Rv I 1022/27.) 

Ne j v y Š š í s o u d odmítl dovolánÍ. 

D ů vod y: 

Dovolatelka domáhá se na žalovaném náhrady škody 2.080 Kč a to 
2.000 Kč bolestného a 80 Kč za náklady léčebné, Jde o dva nároky sa
mostatné, podléhající zvláštnímu, samostatnému posouzení, o nichž 
může býti rozhodnuto různě. Výrok O těchto nárocích nemůže však býti 
nadále napadán, když soudy nižších stolic o nich souhlasně rozhodly 
(§ 502 třetí odstavec c. ř. s.), nehledíc ani k tomu, že u částlcy 80 Kč 
hodnota sporného předmětu ani nedosahuje výše v § 448 c .. ř. s. vy
tčené a platí tudíž předpis § 502 druhý odstavec c. ř. s. Dovolání je proto 
nepřípustné a bylo je odmítnouti, nestalo-i i se tak již soudem prvé sto
lice (§ 507 c. ř. s.), 

čís. 7835. 

Ručení dráhy (zákon ze dne 5. března 1869, čís. 27 ř. zák.). 
Nepravidelnost v dopravě dlužno spatřovati v tom, že vlak zastavil 

ve stanici tak, že vůz, z něhož cestující vysllupoval, byl tak vzdálen od 
sto!í:árové svítilny, že světlo z ní nedopadalo až na místo, kde byl onen 
vůz, takže nebylo viděti zřetelně schftdky. Stačí, že poranění cestujícího 
nastalo při tom, když se zřítil s nedostatečně osvětle11Iých schůdků, a 
neSejde na tom, že se tak nestalo hned, když se smekl, nýbrž až v oka
mžiku, kdy se pokusil vyprostiti se ze svízelné situace, v niž se octl 
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právě následkem onoho smeknuti. Počínal-li si poškozený při tom ne 
{lbratně, nelze mu to přičítati za zavinění, ručení dráhy podle § 2 zák. 
o ruč. žel. vylučující neb obmezujíci. 

(Rozh, ze dne 2, března 1928, Rv I 1390/27,) 

Žalobce, vystupuje ve stanici R. z vagonu, skfouzl a zlomil si nohu. 
Zalobní nárok na náhradu škody pro c e sní s o II d P r v é s t o I i c e 
uznal, o d vol a c í s o u d neuznal důvodem po právu, 

N e j v y Š š í s o u cl obnovil rozsudek prvého soudu, 

D ů vod y: 

Žalovaná dráha doznala, že stupátka železničního vozu, z něhož žao. 
lobce vystoupil ve stanici R. cine 21. října 1923 o 18,30 hod, večer, ne
byla osvětlena z vnitřku vozu, Dráha byla proto povinna, pečovati o to, 
by schůdky tohoto vagonu byly ve všech stanicích, kde vystupovali ce'
stující, osvětleny lampami z nádraží. To se ve stanici, kde žalobce vy
stoupil nestalo, neboť podle zjištění prvého soudu, jež nebyla odvola
CÍm soudem v5'slovně změněna, byla stanice R. tenkráte při panujícím 
pochmurném počasí osvětlena pouze jedinou před vchodem do provozní 
kanceláře mezi oběma kolejemi na sloupu upevněnou svítilnou a vlak 
zastavil lokomotivou teprve před nákladním skladištěm tak, že vůz, ve 
kterém seděl a z něhož vystupoval žalobce, byl asi 20 m vzdálen od 
stožárové svítilny, z níž světlo již nedopadalo až na toto místo a nebylo 
zřetelně viděti schůdky vagonu, Tuto skutečnost považuje dovolací soud 
za nepravidelnost v dopravě, a dráha ručí za úraz žalobcův, ovšem jell 
za předpokladu, že je v příčinné spojitosti s touto nepravidelností. Od- . 
volací soud zodpověděl otázku příčinné souvislosti záporně, vycházeje 
z toho, že nedostatečné osvětlení schůdků, po nichž žalobce sestupoval, 
mělo pouze za následek, že žalobce sklouzl pravou nohou od hořejšího 
schodu až na nejnižší schod a že dvojité zlomení levého kotníku nastalo 
teprve tehdy, když levá noha žalobcova se dostala jeho »nešikovnou 
manipulací« mezi dva schúdky a žalobce nohu z tohoto prostoru vy-
táhl. Odvolací soud však přehlíží, že při posuzování otázky, zda úraz jest 
následkem příhody v dopravt:, nepřicházejí v úvahu jen přímé následky, 
Dráha ručí také za úraz, jenž jest vzdálenějším následkem příhody v do
pravč, To plyne již z toho, že § 1 zák. O ruč, žel. ukládá dráze také m
,čení za úraz, jenž byl příhodou v dopravě toliko »přivoděn« (herbeige
fiihrt) v zřejmém protikladu k § 2, kde zákon vychází z pojmu »způso
benÍ« (verursachen), Proto stačí, že zlomení žalobcova kotníku nastalo 
při tom, když se s nedostatečnč osvětlených schůdků sřítil, a nesejde na 
tom, že se tak nesťalo hned, když se smekl, nýbrž až když se pokusil 
-vyprostiti se ze svízelné situace, v níž se octl právě následkem tohoto 
smeknutí. Počínal-li si žalobce při tom neobratně, nelze mu přičítati za
vinění, ručení dráhy podle § 2 zák, o ruč, žel. vylučující neb obmezující, 
neboť, nehledíc k tomu, že s tohoto hlediska přichází v úvahu pouze 
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. viněni poškozeného) pokud )!I1: byl~ }pťi~~~ena~.p,říhoda v dopra;rě, 
;oa kolnost že žalobce neucmrl prave nejucelnejsl pohyb, by naoyl 
lest o '.. ,- I . h b d'k 'o s'r'ce . 't 'ovl1ováhy zajIsté dostatecn€ om L1vena Je o cz e ym se 1 -
ope I· , ." b O !" d' , , schúdků a leknutím z toho nastalým a l1emuze mu y 1 ant U-
111m se v,o 'I '§ 1297 b- 'k 

I ' vy 'ty' káno že ne",)ouzll l)ozOr110stl vyzac ovane voe. za . 
VOl ne ., "..', 1 b dl v 

Odvolací soud tedy věc l1~sp:avne pO~o~dll) Z~t111!1:UV ,za o :1 a llzno 
~. 'Ydčiti ]Jfvému soudu, lenl uznal, ze zalobm llalOk Jest duvodem po 

PIIS\O , . ., d k ,·t' b 
právu. Bylo proto ~ovolánf J vyhovetI, napaC1eny rozsu e zmem 1 a o -
no\riti rozsudek prvcho sou ou. 

čís. 7836. 

Nezletilé dltko, vzešlé z manželství soudně rozvedeného, o jehOž 
, hově a výživě nebyla při rozvodu manželství uzavřena za souhlasu 

vyCdu dohOda mezi mamely a 'Ohledně něhož ani soud opatrovnický ne
sou - "'" . t . - d 'h t· e učinil dosud opatře~i podle § 142 o~c. z,,;,'" les oprayn~n~ uma a I s . 

otci placení výl1tvného. O bezdu,"odnl)m oddalovam dttka bylo by 
~ . ~luvlti pouze tehdy kdyby matka dítěte jednala proti soudně 
sc~válené dohodě s ma~želem anebo se neřídila 'Opatření.'11 soudu podle 
§ 142 obč. zák. 

(Rozh. ze dne 20 března 1928, R II 427/27.) 

S o II d P r v é s tol i c e zamítl žádost nezl. manželského dítěte prot~ 
otci na placení výživného, ježto d!tě mě~o, bý~i otci ~ydáno, Rek u l' sn: 
s o II d zrušil napadené USneseni a vrah 1 vec prvemu soudu, vyhradl\ 
právomoc. 

Ne j v y Š š í so u d nevyhověl dovolacímu rekursu, 

Dlivody: 

J de o otázku, zda nezletilé dítko vzešlé z manželství soudně rozve
deného, o jehož výchově a výživě nebyla při rozvodu uzavřena za soU
hlasu soudu dohoda mezi manžely a ohledně něhož ani soud opatrov
nický neučinil dosud opatření podle § 142 obč. zák., které žije u matky, 
může se domáhati na svém otci placení výživného, Odpověď na ni dává 
ustanovení § 142 obč. zak" neboť praví v doslovu »náklady na výchovu 
nese otec«. Mylným jest proto názor prvého soudu, že dítě, O něž jde, 
nároku takového nemá, ježto prý jest matkou bezdůvodně otci oddalo
váno, Podle § 141 obč zák. prvním soudem k odůvodnění jeho názoru 
uváděného jest ovšem otec povinen poskytnouti vyživu dítěti v prvé 
řadě ve své domácnosti. Platí ti výživné pro dítko vyživované mimo jeho 
domácnost jest povinen pouze tehdy, fe-li ~ůvod~á potř~ba, bLbyl? 
dílko živeno mímo domácnost, najme nem povll1en plat:tr vyzlvne, 
bylo-li dítko z jeho domácnosti svémocně oddále.no (roz.h, cís. 6200 sl~, 
n, s.)o Případ, o nějž jde, jest však posuzovati s hledlska,~ 14~ obc, 
zák Podle tohoto ustanovení zákona mohlO' by se v tomto pnpade mlu
viti o bezdůvodném oddalování dítka jeho otci tenkráte, kdyby matka 
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dítěte jednala protí soudně schválené dohodl' s manželem aneb kdyby 
se nendila opatřením soudu podle § 142 obč. zák. Avšak o žádný z pří
padů těchto nejde, když dohody takové tu není a první soud přes to, že 
stěžovatel učiní! hned .při svém výslechu příslušný návrh, opatření podle 
zákona dle § 142 obč. zák. neučinil a nerozhodl podle své povinnosti o 
tom, kterému z rozvedených manželů jest přenechati Výchovu a výživu 
dítka. Pokud o otázce této není pravoplatně rozhodnuto a není tudíž 
pravoplatného rozhodnutí o tom, že má dítko býti vydáno do výživy a 
výchovy stěžovateli jako otci, nemůže se lenta brániti povinnosti ulo
žené mu zákonem (§ 141 a 142 obč. zák.), jelikož výživa nemůže býti 
dítku odpírána a povinnost taková stihá po rozumu zákona v prvé řadě 
otce. Právem proto rekursní soud zrušil usnesení prvého soudu. Bude 
proto na prvním soudu, aby, nepřihlížeje "k důvodu, pro který žádosti 
dítka o určení výživného nevyhověl, rozhodlo ní podle § 139, 141, 142 
obč. zák. znovu, příhlížeje k majetkovým poměrům stěžoVatele (§§ 165 
a 673 obč. zák.) a zároveň rozhodl, vyšetře věc, komu z rozvedených 
manželů má býti dítě vydáno do výchovy a opatrování. 

čís. 7837. 

Novela o právu manželském (zákon ze dne 22, května 1919, čís, 320 
sb. z. a fil.). 

Při rozluce podle § 17 zák. dlužno prostě převzHli výrok o vině na 
rozvodu do výroku o rozluce a nelze k výroku o tom nic přičiňovati. 

(Rozh. ze dne 2. března 1928, R II 64/28). 

o ba niž š í s o u d Y povolily rozluku manželství podle § 17 rozl. 
zák. S Hm, že se manželství rozlučuje »z viny obou stran stejným dílem«. 

N e j v y Š š í s o ud k dovolacímu rekursu změnil usnesen! 
nižších soudů v ten rozum, že se manželství stran rozlučuje z jich oba
polné viny. 

atOl 

s poukazem na předpisy § 17 zák. rozl., jehož všecky podmínky tu dle 
obsahu spisů a zvláště rozsudků o rozvodu sporného manželství jsou, 
takže rozluku povoliti bylo, jenž vša'k nařizuie, že s·e výrok o vině má 
z rozsudku prostě převzíti, hil<že dodatek, který první stolice k vyrob 
o vině, že manželství se rozvádí z viny obou s~ran, přičinila a druhá 
potvrdila, že totiž vina ta S+'\i;l obě strany »stejným dílem«, tomuto 
předpisu odporuje a bylo ho proto vymítitL 

čís. 7838. 

Převzetí soukromých železnic do správy státní (zákon ze dne 22. pro
since 1920, čis. 690 sb. z. a tl.). 
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Jedině československý stát byl oprávněn propustíti z činné služby a 
dáti do výslužby železničníbo zaměstnance bývalé košicko-bohuminské 

dráhy. •. k h . k' d'h A t't' , b I tát převzetím koste o-bo umms e ra y uo s a nt spravy na y s 
lné služební svrchovanosti nad jejími zaměstnanci, pokud ve slll:ižbě 

~etrvaH, a (10 ve stejné míře, jak příslušela dosud správě převzaté drahy. 

(Rozh. ze dne 2. března 1928, Rv II 841/27.) 

žalobce byl přijat 'ke košicko-bohumínské dráze dne 2. ledna 1902. 
níž dosáhl definítívního jmenování k termínu 1. května 1905. Dne 1. 

~větna 1914 byl žalobce jmenován kancelářským manipulantem 1. tří?y. 
Po převzetí košicko-bohllmínské dráhy do provozu československych 
.tálních drah byl žalobce služebně přebžen do štěpánova dne 10. říina 
~ 922 a byl dneÍn 31. července 1924 ředitelstvím českoslovens'kých stát
nich drah v Olomouci pensionován. Žalohou. o niž tu jde, domáhal se 
Žalobce na Košicko-Bohumínské dráze. by bylo ziištěno. že vý,pověd: 
daná žalobci dne 1. 'května 1924 ředitelstvím státních drah v OlomOUCI 
ke dni 31. červenci 1925 nemá vlivu na ieho služební poměr ke košicko

bohumínské dráze a bv bylo uznáno právem, že iest žalovaná povinna 
imenovati žalobce do lhůty. iiž soud určí, úředníkem III. sta~u. a. podl,; 
služebních předpisl! priv. košic'!;o-bohumínské dráhy zaplatItI zalo?c~ 
do 14 cinů pod exekucí 107.174 Kč 35 h s 5% IÚlrokemode dne poda11l 
žalobv. zaplatiti žalobci pod exekucí vždy prvního každého měsíce pře
clem počínaie dnem 1. čérvna 1926640 Kč 35 h. částky splatné při vy
nesení rozsudku do 14 dnl!. O b a niž š í s o II d v žalobu zamítly, o d
vol a c í s o II d z těchto dl! vod Ll: Zcela správně dovozuje prvý soud 
z vímovědi svědka Dr. R-a. ředitele dráhy, že slib daný iím žalobcí ne
mohl založiti závazek pro žalovanou .. iežto jmenováni úředníků náleželo 
do pravomoci správní 'rady žalované dráhv_ Na věci r;.ic 11.emění. ž~ 
správní rada prováděla imenování dle I,ávrhu Dr. R-a. Pravo ]1nenovaCl 

. příslušelo jen jí a nikoliv Dr. R-ovi Dr. R. bvl ien výkollným orgánem 
správní rady a jeho slibu je rozuměti ien tak že Jmenování navrhne a se 
přičiní, by 'žalobce byl jmenován, nikoliv tak, že slibem správní rada 
byla vázána. K tomu bv bylo podle čl. 47 obch. zák. pof:řebí zvláštní 
plné moci správní rady,>imenovati úředníky, což ,:šak.prokázáno.;,eb~lo. 
Z povahy jeho postavení iako ředitele provozu pravo Jmenovalt ured11lky 
a závaznost takových slibů pro žalovanou vyvoditi nelze. I "kdyby bylo 
prokázáno, že vydával Dr. R. výnosy a je měnil, n;ohl tak • .u~i~iti je:, 
v mezích své funkce jako provozní ředitel, nemohl vsak tak cmlh ve ve
cech osobních. Že nemohi činiti sliby na jmenování se . závazností pro 
žalovanou, plyne též z ustanovení§ 71 služ. ř. uh. zák. čl. 1851 a nař. 
uh. min. čÍs. 6125 z . 1907, kterýmž předpisům KBD podléhala podle 
svého služebního řádu, a podle kterýchžustanovení byl jen výkonným 
a c!ozoTčím orgánem. • . 

Nesprávné právní posouzení: Správa KBD. byla prevzata n;'-
nisterstvem železnic podle zák. čís. 539/1919 sb. z. a n. Podle zak: 
čís. 690/20 sb. z. a n. přešla veškerá práva ze s,lu~ebníc,hs~luv proh 
zamčstnancum drah do správy převzatých na statnt spravu zelezntčnt 
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a stali se zaměstnanci ti zaměstnanci drah státních s tou úchylkou. že, 
nebyli-li unifikovaní, j<;st na, služební,pom,~~. ~žít! služebr~ího řádu dráhy 
do správy převzaté a ze ~ozno,na n,e !ozs.ml! pr;d~rsy ~sl. d~ah, ale ~e 
zachováním dosud nabytych prav. Presla-h na statm spravu vsecka pra
va ze služebních smluv, přešly samozřejmě i povinnosti ze smluv těch 
na tuto správu, Zaměstnanci KBD a tedy i žalobce není ode dne převzetí 
správy v důsledku zá~. čí~, 690/20 a ,dohody}e dne 12. ledna 192}, I' 13. 
prosince 1922 v. sl~ze~mm ~ pr:,vnr:!, po;n~r:1 ke ~BD. a nen1Uz~ se 
proti ní domáhalt ,žad~ych ~~r?ku, jezt? preptml prav ze S;TI:uv sluz,:b
ních na státní spravu zeleznrcnr a setrvamm zalobce ve sluzbe I' po pre
vzetí, je povinna smlouvu splniti pouze státní správa železniční ,a toliko 
na této správě může býti žádáno splnění smluvních povmnostr. Nazor 
soudu prvé stolice, že žalovaná je, ke, spor? pasi~ně oprá~něna, ~e!ze 
pokládati za správný, Jest srce spravne,ze zalobnr prosba ceh protI' za
lované a že obsahem jejím jest zjištění, zda výpověď žalobci dani pů
sobí též v poměru k žalované, a dále že žalobce se domáhá jmenování 
úředníkem statu III. na žalované jako smluvní straně. Žalobce se vš,\k 
domáhá zjištění svého nároku z důvodu služební smlouvy a ježto, jak 
výše nvedeno, přešla všecka práva ze smluv služební,ch n~ státní, správ~ 
železniční, vstoupila tato správa do ,smlo,:v~ na mrsto z~lovane,ldera 
z právního poměru vystoupila,. n:ma p;olr, zalobcl, am, prav ~n! POVtn
ností není tudíž ke sporu pasrvne opravnena a mela zaloba ]IZ Z toho 
ciůvodu býti zamítnuta. Avšak i kdyby bylo souhlasiti s názorem prvého 
soudu, že pasivní oprávn~ní žal?vané, KBD. je dáno, .není vý!ka n:~práv
ného právního posouzenr oduvodnena a poukazuje s,e pred~vsrm na 
spr ávné odůvodnění napade~ého ,rozsu9ku v. !O~lto, smcrou. Ot~z~~, zda 
byla výpověd' žalobci státnr sp!a,v~u zeleznlcnr .. ?ana, duvodn: CI bez
důvodně, nelze v tomto sporu resllr, ano bylo Jlz pravoplatne rozhod
nuto zmíněnými rozsudky dvou stolic ve věci Ck I 36 J /24, že důvodnou 
byla, a bylo pouze ř~šitio otázku: zda působí výpověď ta té~ v poměr~ 
k žalované. A tu spravne USOUdIl prvy soud, ze tomu tak Jest, neboi, 
přešla-li všecka práva ze smluv služebních na státní správu podle .§ 4 
zák. čís. 690/20, a dala-Ii žalovaná podle dohody ze dne 13. prosrnce 
J 922 čl. \ll. bod 5 právo státní správě, by určovala počet personálu a 
jeho použítí, zmocnila ji tím 'k výpovědi i k propuštění zaměstnanců, 
státní správa tedy při nejmenším vypověděla žalobce Jako zmocněnkyne 
žalované a výpověď danou žalobci je považovati za danou od ža-

lované. 
N e j v y Š š í s o ud nevyhověl dovolání žalobce. 

Důvody: 

Podle zákona ze dne 22. prosince 1920 čís. 690 sb. z. a n. přešla 
na státní železniční správu zároveň s převzetím správy košicko-bohu
mínské dráhy také veškerá práva ze služebních smluv k veškerým za
městnancům ,(§ 4 zákona). Podle odstavce čtvrtého § 4 zákOi;a byli po
necháni ve službě všichni železniční zaměstnanci převzaté drahy, pOkud 
sami neodmítli další setrvání ve službě. Žalobce ani netvrdil, že odmítl 
setrvati v železniční službě státem kll provozu převzaté, a přiznává, že' 
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ipo převzetí dráhy dnem 1. února 1921 státní železníční správou konal 
veškeré služební výkony státní správou mu přikázané a že se podrobil i 
jejítnU rozhodnutí o přeložení do š. v říjnu 1922. Služební poměr státni 
železniční správy k zaměstnancum převzaté košicko-bohumínské dráhy 
byl vytýčen zásadně v § 4 zákona ze dne 22. prosince 1920 čís. 690 sb, 
z. a n., jehož provedení bylo § 5 zákona vyhraženo provozní smlouvě, 
která byla mezi vládou republiky Československé a výsadní košicko
bohumínskou dráhou sjednána dne 25. ledna 1921 a provedena další ú
mluvoU ze dne J 3. prosince 1922, dle níž (odst. III. čís. 1 až 6) veškerá 
práva ze služebních smluv zaměstnanců dráhy košic'ko-bohumínské 
přešla na státní železniční správu. Byl tedy žalobce ve službě ponechán 
podle zák. čís. 690/1920 státní železniční správou a pro tuto provozo
vatelku košicko-bohumínské dráhy dále službu železniční konal, isají 
služebně podřízen (§ 4 cit. zák.). Nesejde na tom, že žalobce byl -t. zV. 
neunifikovaným zaměstnancem, neboť neunifikovanost měla jen ten vý
znam, že i jeho služební poměr 'k čsl. státní železniční správě bylo po
suzovati podle dosavadního služebního řádu dráhy košicko-bohumín
ské. Z vylíčeného plyne, že, když státní železniční správa, pokud se týče 
československý stát zároveň s převzetím správy košicko-bohumínské 
dráhy ze zákona čís. 690/1920 nabyl veškerých práv ku zaměstnancům 
převzaté dráhy, která měla k nim dříve košic'ko-bohumínská dráha podle 
služebních smluv (služebního řádu), že byl také ,iedině oprávněn pro
pustiti žalobce z činné služby a d~ti ho do výslužby. Že čsl. stát měl pro 
jeho výp.ověď z čínné služby podstatný dLrvod ve smyslu § 43 druhý od
stavec črs. 4 služebního řádu košicko-bohumínské dráhy. pro služební 
poměr žalobce platícího, bylo iiž rozhodnuto ve sporu žalobcově s čsl. 
státem. S přeložením žalobce do výslužby neměla žalovaná výsadní ko
šicko-bohumíns'ká dráha co činiti a pouze finanční účinek jeho přeložení 
do výslužby došel v poměru k ní výrazu při vyúčtování nákladů provozu 
na její ,účet vedeného ,(§ I zákona čís. 690/1920 a § 3 provoz. smlo,uvy 
ze dne 25. ledna 1921). Byl-li však žalobce, iak výše dolíčeno, ponechán 

- ve službě státní železniční správy a tím zároveň jí podřízen ohledně 
všech práv z dřívějších služebních smluv plynoucích, netřeba se již 
věcně obírati dovolacími vývody, pokud JSOll zbudovány na mylných 
předpokladech, že dosud přísluší žalované košicko-bohumínské dráze 
právo rozhodovati o redukci personáln a o jeho výpovědi, neboť pře
vzetím 'košicko-bohumínské dráhy do státní správy nabyl stát plné slu
žební svrchovanosti nad jejími zaměstnanci, pokud ve službě setrvali, a 
to ve stejné míře, jak příslušela dosud správě převzaté dráhy (srovn. 
důvodovou zprávu k vlád. návrhu zákona čís. 69~! 1920 - tisk 722 ex 
J 920 a zprávu dopravního výbort.\ tis'k 890/1920 posl. sněm.- N. S. R. 
Č.). Posuzuje-li se věc s tohoto právního hlediska příslušelo čsl. státu 
,iako přeiímateli správy též v poměru k žalobci právo na jeho povýšeni 
a služební zařadění ode dne 1. února 1921, t. j. ode dne převzetí srráv)' 
státem a nemá proto žalobce proti žalované výsad. košicko-bohumín
ské dráze po 1. únoru 192 J právního nároku, by ho jmenovala úřední
kem IIl. statu podle služebních předpisů této, dráhy. Nížší soudy též 
správně dolíčily, že l<ikové právo žalobci nevzniklo ani před převzetím 
košicko-bohumínské dráhy do státní správy, zejména z přípovědi ředi-
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tel~ provo:,u výsad. ko~ic~,o-b~humíns,ké ,dráhy, zjistivše, že mu nepří
sluselo pravo Jmenoval! ured11lky, nybrz tohko správní radě, a stačí 
v tomto směru od'kázati ku výstižným důvodům rozsudků nižších soudů 
jež nebyly vyvráceny dovobcími vývody. ' 

Z vytčeného již hlediska dovolacího soudu jest neopodstatněným í 
další nárok žalobcúv na náhradu diet, který odůvodňuje služebním pře
ložením do Š" 'když toto přeložení zařídila již státní železniční správa 
jako zaměstnavatelka žalobcova, nikoli žalovaná košicko-bohumínská 
dráha a žalobce také ve sporu proti státu se téže náhrady diet domáhal 
na čsl. státu a když nárok jeho byl jako bezdůvodný věcně zamítnut 
uplatňuje ho nyní zase proti žalované výsad.košicko-bohumínské dráze' 
opíraje ho o skutkové předpoklady libovolně sestavené a hraničící témě; 
~ž na svévoli, jako, že byl žalovanou dráhou poslán 'ku konání služby do 
S. Nárok žalobcův na propočítání služebních let a z něho odvozený další 
nárok na zaplacení částky 14,000 Kč byl právem nižšími soudy pro ne
určitost zamítnut, ježto nebylo k jeho opodstatnění uvedeno žádných 
skutkových okolností. 

čis. 7839. 

Obecní zaměstnanci. 
Usnesla-li se obec, že obecní úředníci a zřízenci mají býti postaveni 

na roveň právně i služebně státnim zaměstnancům a že tato parita má na
býti účintllOSti dnem 1. ledna 1926, dlužno míti za to, že úprava měla býti 
provedena podle platového zákona ze dne 24. června 1926, čís. 103 sb. 
z. ano 

Pře,dložení usneseni obci nadřlzenému úřadu ve smyslu § 212 (4) 
plat, zak. a rozhodnutí tohoto o něm lze se domáhati řízením správním 
nd!wliv pořadem soudním. ' 

(Rozh. ze dne 2. března 1928, Rv II 848/27.) 

žalobce, městský vrchní strážník v Š. na Moravě domáhal se na obci 
Š .. by byla uznána povinnou vyhotoviti mu dekret podle zákona ze dne 
24. června 1926, čís. 103 sb, z. a n. Pro c e sní s o' udp r v é s t o-
1 i c e žalobu zamítl, o d vol a c í s o u d vyhověl žalobcovu odvolání 
potud, že zamítl žalobu pro tentokráte. D ů vod y: Soud prvé stolice 
zamítl žalobní prosbu předně proto, že se usnesení obecního zastupitel
stva v Š. ·ze dne 27. dubna 1927 a 30. července 1925, i!mž mají býti 
městští úřednici a sluhové na roveň postaveni státním zaměstnancům 
po stránce právní a služební, nevztahují na platový zákon čís. 103 z r. 
1926, iežto zákon ten ještě tehdy neměl platnosti. žalobce nemůže 
proto žádati vydání dekretu ve smyslu tohoto zákona. Tomuto právnímu 
názoru nelze přisvědčiti. Podle usnesení městského zastupitelstva ze 
dne 20. července 1925 byli obecní zřízenci na roveň postaveni státním 
zaměstnancům s účinností od 1. ledna 1926. Ježto toto usnesení mluví 
všeobecně, že platové a služební poměry obecních zřízenců mají býti 
v témže objemu upraveny, jak budou upraveny poměrv státních zaměst
nanců, a ježto usnesení to stanoví ja'ko den rozhodný 1. leden 1926, 
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(ll.užno toto usnesení vykládati tak, že obecní zřízt;nci mají dnem 1. ledna 
1926 dostati ten plat, který téhož dne budou pobírati státní zaměstnanci 
stejné kategorie, Chtěla-li strana žalovaná postaviti své úředníky na ro
veň státním zaměstnancům jen pokud zůstanou účinnými platové zákony 
v době usnesení ze dne 30. července 1925, měla to ve svétnusnesení také 
vyřknouti; právě proto ale, že to neučinila a dokonce stanovila 1. leden 
1926 jako den rozhodný pro vyměření platu, jest míti za to, že i pro 
příště chtěla míti paritu mezi svými úřední'ky a státními zaměstnanci. 
Avšak zákon, o který se odvolatel opírá, stanovil v § 212 čtvrtý odsta
vecpříslušné záruky, by parita obou druhů zaměstnanců byla ve smyslu 
§ 212 cit. zák. podle zásad tam vytknutých provedena, Za tím účelem 
vyhradil čtvrtý odstavec § 212 cit. zák. samosprávným úřadům dohlé-
dacím schválení provedení opatření v obecních zastupitelstvech. Dokud 
platová úprava není schválena dohlédacím úřadem, nemohou obecní za
stupitelstva vyhotoviti svým zřízencům dekrety, neboť listiny ty mají 
kromě jiného obsahovati dopodrobna i úhrn služebních požitků. Ježto od
volatelem nebylo ani tvrzeno, že dohlédací úřad případnou úpravu pla
tovou již schválil, jest jeho žalobní žádání toho času předčasným a 
musilo býti pro tento'kráte zamítnuto. . 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl žalobcovu dovolání. 

Dt1vody: 

Usnesla-li se žalo,vaná obec formálně bezvadným usnesením svého 
zastupitelstva ze dne 30. července 1925, že obecní úředníci a zřízenci 
mají býti postaveni na rove,ň i služebně státním zaměstnancům a že tato 
parita má nabýti účinnosti dnem 1. ledna 1926 a bylo-li odvolacím sou
,dem zjištěno, že úprava měla se státi se zřetelem k novému zákonu o pl'a
·tech státních zaměstnanoů, plyne z toho, že úprava měla býti provedena 
na základě předpislt platového zákona ze dne 24, června 1926 Č, 103 
sb. z.a n., jehož ustanoveními, pokud se týkají obecních zaměstnanců, 
jest žalovaná obec vázána. V § 212 (1.) tohoto zákona jest výslovně 
nařízeno, žeiú!prava služebních požitků a právních nároků obecních za
městnanců nesmí přesahovati míru jednotlivých druhů platových a slu
žebních práva nároků státních zaměstnanclt stejné nebo rovnocenné 
kategorie. Podle čtvrtého odstavce § 212 zákona vyžaduie provedení 
takové úpravy schválení dohlédacím samosprávným úřadem a proto 
nemůže žalovaná obec vydati žalobci dříve dekret, upravující jeho slu
žební pomera požitky, dokud se nedostalo iejímu návrhu na provedení 
nové úpravy souhlasu nadřízeného úřadu, ježto by jinak žalovaná obec 
porušila velící předpis zákona, který činí 'provedení úpravy závislým na 
schvá'ení dohlédacího úřadu. Nejde tu o soukromoprávní smluvní jednáni 
ani o subjektivní závazek obce k jejím zaměstnancům, tedy i k žalobci,jak 
dovolání mylně doličuje, nýbrž o veřejnoprávní úkon obce a její proiev 
vúle jako veřejné korporace, jehož přezkum však vyhražuje zákon ještě 
dozorčímu úřadu a vyžaduje bezpodmínečně k provedení úpravy jeho 

. schválení. Netřeba se proto ani obírati dovolacími vývody, pokud po
suzují služební poměr žalobcův s právníhO' hlediska ryze soukromo
právního, a nemá ani významu, odkazuje-li dovolatel k ustanovení čláL1-

CjvHnl rozhodnuti X. 23 
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kucyl~ čÍs. ~. Ll;'. zák~na k ~:.ř: s,) jež!o an~ z něho, qemůže žalobce prO' 
SVUj zalobm narok nic vyteZlÍ!. Nem take v mocI obce, by vynutila 
schválení svého usnesení o úpravě služebních požitků a právních ná
roků svých zaměstnanců na dohlédacím úřadě, jak dovolání mylně před
pokládá. Předložení usnesení obcí nadřízenému úřadu a rozhodnutí to
hoto o něm, lze se domáhatí jen řízením správním, nikoli pořadem 
soudním. 

čís. 7840. 

Platnou jest úmluva o zrušení pachtovní smlouvy při každém po
rušení pachtovního závazku. Význam ustanovení pachtovní smlouvy že 
podnájemníci budou trpěni jen se svolením pronajiinatele. ' 

(Rozh. ze dne 2. března 1928, Rv II 132/28.) 

Žalobkyně propachtovala roku 1926 žalovaným usedlost na šest le(. 
Bylo ujednáno, že hnojení a obděláváni luk a rojí musí býtí provedeno 
pořádně, že sláma docílená na pachtovaných pozemcích a ostatní zá
soby krmiva musí býti spotřebovány v hospodářství. Podle bodu J(} 

pachtovní smlouvy bylo lze přijmouti podnájemníky toliko se svolením 
pronajímatelů. Pro případ, že by některé ustanovení pachtovní smlouvy 
pachtýři nebylo splněno, měla smlouva zaníknouti. Ježto žalovaní pro
dali část slámy a přijali podnájemníky bez svolení žalobkyně, domáhala 
se na nich propachtovatelka žalobou, by pachtovní smlouva byla pro
hlášena za zrušenou. O b a niž š í s o u d y uznaly podle žaloby, o d -
vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Podle nepopřených zjištění pro
cesního soudu I. stolice, porušili žalovaní smluvní závazky. Zcízili 5 až 
7 q slámy a 3 až 4 q sena bez svolení propachtovatelů. Pachtýři přijali 
dále bez souhlasu propachtovatelů od jara 1927 třetí osoby za nájemné 
do pachtovního bytu. Zalovani připouštějí, že ještě po žalobě byli tři 
podnájemníci bez souhlasu žalující strany za nájemné v pachtovním 
domě. Porušení pachtovní smlouvy pachtýři (podle bodu 4. a 10. pacht. 
smlouvy) jsou nepochybně zjištěna. Podle bodu 13 pacht. smlouvy je· 
propachtov~tel oprávněn zrušiti pachtovní smlouvu pro takové poru
šení smlouvy. Právní účinnost těchto smluvních ustanovení nastala. Bo
dem třináctým pachtovní smlouvy zamýšlí propachtovatel nutiti pach
týře ku přesnému plnění všech pachtovních závazků. Pohnutka této 
úmluvy jest bezvadná. I donucovací prostředek (zrušení pachtovní 
smlouvy) jest bezpochybně přípustný. Nelze proti tomuto namítnouti, 
že právě jmenovaná porušení závazku pachtýřem nemají významu pro 
propachtovatele. Za určitých okolností jest propachtovatel velmi citelně· 
stížen, jestliže sklizená sláma nebyla spotřebena v hospodářství pach
tovaném, nebo jes'liže byli podnájemníci přijati do pachtovního obydlí. 
Stačí poukázati na následky nevyhnutelného vedení sporu pro vyklizení 
proti podnájemníkům. Co pachtýři při převzetí pachtu věnovali ohledně 
zásob píce v hospodářství oprávňuje pachtýře dle smlouvy (bod 4.) ien 
k odstraněni téhož množství píce avšak jen po skončení pachtu. Zda 
jest platné i ono ustanovení pachtovní smlouvy (bod 13), dle něhož: 
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achtýř při zrušeni pachtu pro porušení smlouvy pozbude náhr_adních 
p' .. k o proti propachtovateli nebylo v tomto směru zkoumat!. Zalobcl 
nalO u ' ( t . t 'h d 

I tňuj'í tohoto ustanovení smlouvy v tomto sporu z ra a na ra -
neup a . b ' I v' "tle . I nároků). V řízení prvé stohce ne y,a up atnovana naml. ·a n~-
~~~a~nosti bodu 13; rovněž nebyly předneseny skutkové okolnosÍl k?du-

d 
'ni' te' to námitky. Bez tohoto skutkového podkladu nelze otazku 

vo,ne I )V"ť .' . (t j otázka platnosti této části bodu 13 pacht. srn olivy resl l. 

~ aV~~hoio 'skutkového podkladu nelze rovněž řešiti další otázku právní, JZ ouze tato část bodu 13 či celý bod 13. či celá pachtovní smlouva 
~e~ ~eplatná. V tomto případě žádvají pouze ž~lobci, dle b.odu 13. p~c~t. 
J louvy zrušení pachtu pro porusem smluvl1lch zavazku. Takova u~. 
~~'!uva jest ze ostanoviska 'platného práva pachto~~ího b.ezv.adná. Pro~ 

htovatel muže SI vymllllÍ! za souhlasu pachtyre zrusem pachtovDl 
~~~ouvy při každém porušení pacht~vního závazku. Zájem propachto
vatelů na plnění smlouvy tu rozhodUje. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Dllvocly: 

Odvolací soud odůvodnil zevrubně a případně své odmítavé stano
visko a stačí ke správným vývodům těm dodati jen toto: Podmín'ky 
pachtovní smlouvy čelí k ochraně zájmů pronajímat~,Jú co do. nemo~:
tosti svěřené žalovaným k užívání a nezahrnují v sobe DlC, co by se pn~ 
čilo dobrým mravům nebo zákonům. ~ni, sankce ,bodu I ~ pachto~~l 
smlouvv není takové povahy .. Nelze zapste. ~mlu~lllm str~~am v o~epnh 
právo, by si smlouvou navzájem nevyhr~?llr pravo, v pn~ade, ze by 
smlouva nebyla dodržována, smlouvu zruslh. Sankce takova lest v ob
chodním životě obvyklá a nelze ji považovati za závadnou neb? do~o~ce 
za příčící se dobrým mravům, ač tomu, jehož stihne" samo:re~me les~ 
na škodu. Odvolací soud tudíž dospěl k správnému nazoru, ze zalov~~1 
uplatňui\ úplně bezdůvodně neplatnost pachtovní smlouvy pokud se tyce 
sankce bodu 13. této smlouvy z důvodu § 879 ob~. z.~k. Nespr~vn~st 
právního posouzení věci odvolacím soudem shledavajloVd?v~latele dale 
v tom, že odv.olací soud jakož i soud prvé .st?lrc,e ze zll~tenych skuteč
ností dosoěl k úsudku že žalovaní nedadrzelr zavazky 11m v bodech ~ 
a 10 pachtovní smlouvy ulož.ené a že pro!o použití sa~kce ~)odu 13. p;otl 
nim iest na místč. DOVOtlCl soucl shleclava za nutne zabyv~Ť1v se tO;]~O 
se závazkem žalo·vaným v bodu I O ul?!en.ý~. Bvod ten pravI, ze podna~ 

, jemníci pro budovy obytné a hospodars'ke jakoz I pro louky a P?lnoSh 
trpěni budou ien se svolením pronajímatelů. Účel této sm~l!vD1 pod~ 
mínky jest pr\Íhledný. Ubytování cizích lidí v propachtovane use,~losh 
žalovaných má pO případě v zápětí ohrožení pořádku v hosrvodarstvl, 
jakož i 'bezpečnosti obytných a hospodářských budov: ";ventar;, a kul
tury a mŮže snadno zavdati příčínu ke stížení vykhzClll mlstnosÍ1 dany~h 
do podnájmu v případě zrušení pachtovní smlou~y v:~ledem na za-

. kannou ochranu nájemni'ků. Dovolací soud ve shode s lllzslml, soudy do
spívá k úsudku, že žalovaní prohřešili se proh usta~?v<;nr bodu 19, 
pachtovní smlouvy alespoň tím, že, jak bez odporu z]l~teno, do po : 
náj'mu dali Josefu B-ovi za měsíční úplatu 120 Kč od sveho bytu uplne 

:::3' 
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oddělenou manzardu obytné budovy a v tomto poměru s ním setrvali od -
května 1927 až do konce srpna 1927. Dovolatelé ovšem hájí názor že 
toto)eji~h jednání není překročením zákazu bodu 10 pachtovílí smlo~vy, 
ponevadz podle doslovu tohoto smluvl11ho bodu zákaz ten týče se jed
notlivých pachtovních objektů - obytných budov, hospodářských bu
dov, polí a luk - v celb a nikoliv jejich částí. Tento výklad však není 
případný, neboť právě, že bod 10 béře v úvahu podnáiem jednotlivých 
luk a polí, svědčí tomu. že zákaz týče se též podnájmu částí pronaíatého 
hospodářství a tedy í částí obytného stavení. Ostatně byla obytná bu
dova propachtován~ ža':ovaným, by ji obývali, a jest samozřejmé. že tam 
také Jako nájemci hospodářství bydleti museli a skutečně bydleli, z če
hož plyne, že při bodu 10 měly strany očividně na mysli zákaz, by ža
lovaní z místností pro ně k bydleni určen\'ch jednotlivé do podnájmu 
cizím licem nedávali, Neprávem dovolatelé uplatňují, že zákaz bodu 10. 
přičí se ustanovení § 1098 obč. zák. ve znění lIl. díl či novely, poněvadž 
p~dle Jeho, ~nění oprávně,n jest n,ájemce dávatí ?ajaté objekty do pod
napnu, muze-lI se to stah bez llJmy prO' prOrna]ímatele a není-li to ve 
smlouvě výslovně zakázáno. Pachtovní smlouva, o niž jde, obsahuje 
však tento zákaz a proto není použiti ustanovení § 1098 obě. zák. na 
místě. Ostatně mohou smluvní strany oprávnění nájemníka podle ~ 1098 
obč. zák. dohodou vždy vyloučiti a, jelikož tak se v tomto případ"; stalo 
nemá tu ?1toval:é záko;lné oustanovení vůbec míst~. Je-li na jisto- po~ 
staveno, ze se zaloval11 zpusobem shora uvedenym nezachovali podle 
zákazu bodu 10. pachtovní smlouvy, přichází v platnost sankce bodu 
13. pachtovni smlouvy a jest tudíž oprávněným žalobní nárok, by pach
tovní smlouva prohlášena byla' za zrušenou a by žalovaní povinnými 
uznám byh, pachtovanou usedlost žalobcům vrátiti. 

čís. 7841. 

Na základě právoplatného exekučního titulu lze vésti exekuci k vy
dobytí peněžité pohledáVky, tfebas táž pohledávka byla přihlášena k vy
rovnání dlužníka na Slovensku, dlužníkem uznána a vyrovnání právo
platně potvrzeno. 

(Rozh. ze dne 3. března 1928, R I 1109/27.) 

s o udp r v é s tol i c e (okresní soud v Litomyšli) povolíl exekuci 
proti dlužník" (firmě v Rimavské Sobotě) k vydobytí peněžité pohle
dávky na základě rozsudku okresního soudu v Litomyšlí. Rek u r sní 
s O u d exekuční návrh zamítl. D ův o d y: Vymáhaiicí strana v návrhu 
uvedla, že vyrovnacím ediktem sedrL~ v Rim. Sobotě ze dne 27. března 
1926 bvlo o jmění dlužníka zahájeno vyrovnací řizení, jež bylo potvrze
no právoplatným usnesením sedríe v Rímavské Sobotě ze dne 26. čer
vence 1926, žE, přihlásila dne 19, dubna 1926 k t0111UtO vyrovnacímu ří
zení pohledávku 3890 Kč S přísl. a že tato pohledávka byl ve vyrovna
cím řízení uznána, Podle práva na Slovensku a Podkarpatské Rusi plat
ného, § 31 zák. čl. 54: 1912 (uvoz. zákon k zák. čl. I: 1911) tvoří konečné 
usnesení 'o mimokonkursním nuceném vyrovnání exekuční titul ohledně -
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celé k lluceném~ vyrovnání 'přihlá}e~,é a usnesením tím určené pohle
dávky za ~P?dmll1~,k § 62 mll1. n~r, CI;. 4070/1915, Podle tohoto § jest 
Pf?tl dluz~,ku p~,pu~tnou uhrazovacl exe~uce na základě vyrovnáni 
pr?~op:atne ~sc~val~ene?~o a vy tahu z, tabelarního výkazu, z něhož vy
SVita, ze dluzl11k pnhlasenou pohledavku nepopřel. Bylo-Ii však vyrov
náni uzavřeno s výhradou obživnutí původní pohledávky, vztahuje se 
tato vykon~telnost n." celou přihlášenou pohledávku, která nebyla dluž
ník~n,l poprena. Ponevadž dlužl1'í~ cel0'u, přihlášenou pohledávku vymá
hajlcl strany uznal, JSou podle cltovanych uherských zákonných před
pisů dány předpoklady pro její vykonatelnost ohledně zbytku obživlého 
následkem tvrzen~h?, op?zděného zapraven,í splátek. Má proto vymá
hajlcl strana ohleone celeho zbytku pohledavky ve schválenéll1 soudním 
vyrovnání dostatečný titul exekuční a mohla vésti přímo exekuci na zá-
kladě soudl~ě sc~hvále~ého vyrovnání. Titul exekuční záležející v rozsud
ku z~n:kl hm, ze d!u~nrk,~e vyro:nadm řízení pohledávku uznal a po 
schv~lene~l vyro:,n~m 111.,uze vyl:;aha]lCí strana žádati za exekuci jen 
na zaklade tabelarl1lho vykazu pnmo u vyrovnadho soudu. 

N e j v y Š š i s o u d obnovil usnesení prvého soudu, 

Důvody: 

,Jd~ .i en ? otázku, zda rozsudek~ ze dne 1, dubna í 926, ienž nabyl 
pravl1l mocI a Jest tedy podle § 1 cís. 1 ex, ř. exekučním titulem zanikl 
:~m, ~e dl~žní~ uzn~1 pohle?á,vku vymáhajíci věřitelky ve vyr~vnacím 
menl, zahaJenem o 1eho Jmenl dne 27. března 1926 u sedrie v Rimav
ské Sobotě, '~ němuž jí vym~áhající věřitelka přihlásila a když vyrovnání 

bylo u~nesel1lm ze dne 26, cervence 1926 právoplatně potvrzeno tak že 
byly dany podmínky§ 62 min, nař. čís, 4070/1915 podle něhoŽ mohla 
vymáhající věřitelka vésti exekuci iiž na základ'ě p'rávoplatně schvále-

, něho vyrovnání a tabelárního výkazu. Rekursní soud neprávem k této 
otázc~ přisvěd~ui,e. Není zákonného předpísu, podle něhož bv právo
platny exekučl1l Iltul, zde mzsude'k, pozbyl své účinnosti proto že tomu 
kdo to~oto exekučního titulu nabyl, poskytuíe .zákon nlO'žnosť vymáhati 
pohledavku také na základěiíného exekučního titulu iehož vzni'k tkví 
ve z~l~áštnosti říZ~~lí, které byl? jeho původem. Bylo 'by protismyslným, 
bv ventel, dohyvSl pravoplatnv rozsudek, nesměl na ieho, základě vésti 
exekUCI proto, poněvadž dlužník ve vyrovnacím řízení pohledávku jeho 
u~nal, ale ~ohl ?y ho plně využíti, kdyby dlužní'k ve vyrovnání pohle
davku~p,o~rel. Ucelem a smyslem zákonného ustanovení upravujícího 
ex;k~c,11l lltul v; smyslu § 62 sloy. vyr. řádu jest jen, by se uspořilo vy
mahal1l pohledavky sporem, kdyz byla ve vvrovnacím řízení dlužníkem 
~:nána a vyrovnání schváleno, nikoli však, bv exekuční titul, který tu 
Jlz byl, měl pozbýtí své účínnosti. Lze tedy vésti exekucí na základě roz
sud~u ~ iest k jejímu povolení příslušnýri, podle II 4 čís. 1 ex. ř. soud, 
u ne~oz bvl spor v prvé stoHcí zahájen, zde tedy okresní soud v Li~ 
tomysh., Tlm arcI není, dotčena otázka, iaký vliv mělo vyrovnací řízení 
na vy~ahanou pohledavku. Rozhodní'lTI bude tll obsah schváleného vy
rovnam. 
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čís. 7842. 

Pro odklad exekuce (§ 42 čís. 5 ex. ř.) k vydobytí nedoplatků okresní 
nemocenské pojišťovny stačí, že byly proti exekuci podány námitky. 
Námitky jest podati u okresní politické správy. Vedena-Ii exekuce za
bavením a prodejem movitostí, lze povoliti pouze odklad prodeje, ni
koliv však i odklad zabavení. 
.,: ..•. 
~.-"""",,, 

(Rozh. ze dne 3. března 1928, R I 58/28.) 

Návrhu dlužníka, by byl povolen podle § 42 čís. 5 ex. ř. odklad exe
kuce zabavením a dražbou svršků vedené okresní nemoccnskou pojišfov
nou v L. k vydobytí nedoplatků na příspěvcích, ježto podal u okresní 
politické správy v L. námitky protí platebnímu rozkazu (exekučníma 
titului, s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, vycházeje z názoru, že jde 
o námitky po rozumu § 35 ex. ř. Rek u r sní. s o u d dlužníkův návrh 
na odklad exekuce zamítl. D ů vod y: Názoru prvého soudu nelze při
svědčiti. Námitky podle § 35 druhý odstavec ex. ř. jednak musí býti po
dány u úřadu, od něhož vyšel exekuční titul, jednak musí spočívatí po
dle prvého odstavce téhož § na skutečnostech nárok zrušujících nebo 

. zastavujících, které nastaly teprve po vzniku exekučního titulu, jenž jest 
základem tomuto řízení. Za takové námitky nelze pokládati námitky, 
které podala povinná strana u okresní politické správy v L. proti právo
platnél1]u platebnímu rozkazu okresní nemocenské pojišťovny v L.; ne
boť "ni nebyly podány u úřadu, od něhož vyšel exekuční titul, ani je 
nelze pokládati za námitky, podle § 35 druhý odstavec ex. ř., ježto, jak 
z jejich obsahu plyne, nespočívají na skutečnostech . nárok zrušujících 
nebo zastavujících, které nastaly teprve po vzniku exekučního titulu, ný
brž na skutečnostech, které zde již byly dříve, než exekuČ'ní titul vznik!. 
Ostatně nejvyšší soud ve svém rozhodnutí sb. n. s. čís. 5216 zásadně 
vyslovil, že za námitky podle § 35, druhý odstavec ex. ř. nelze pokládati 
ony, jež byly podány u okresní politické správy proti platnosti a vyko
natelnosti nároků okresni nemocenské pokladny (pojišťovny) na za
placení příspěvků. Není zde tudíž důvodu k odlOžení exekuce podle § 42 
čís. 5 ex. ř. 

Ne j vy Š š í s o u d vyhověl částečně dovolacimu rekursu a změnil 
napadené usneseni v ten smysl, že povolil odklad exekuce dražbou 
svršků až do právoplatného vyřízení námitek podaných dlužníkem proti 
exekučnímu títulu podle § 35, druhý odstavec, ex. ř. u okresní politické 
správy v L. 

Důvody: 

Dovolacímu rekursu nelze upřÍti částečně oprávněnost. Dlužník 
učínil návrh l1a odklad exekuce podle § 42 čís. 5 ex. ř., uváděje, že podal 
proti exekučnímu titulu námitky. podle § 35 clmhý odstavec ex. ř. 
u okresní politické správy v L. Pokud rekursGÍ soud vyslovil právní 
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11ázor, že se v námitkách neuplatňují skutečnosti, vymáhaný nárok zru
šující nebo zastavující. stačí poukázati na rozhodnutí sb. n. s. čís. 6672, 
v němž bylo vysloveno, že vyúčtování, které má nastati ohledně vymá
haných nedoplatkú, muže míti po případě v zápěti zánik vymáhané po
hledávky a že stačí pro odklad exekuce, že námitky byly podány. Že 
tyto námitky byly skutečně podány, vyplývá ze spisů okresní politické 
správy v L. Ani druhý důvod, pro který rekursní soud návrhu na odklad 
exekuce nevyhověl, že námitky nebyly podány u úřadu, od něhož vyšl'! 
exekuční titul, neobstojí, neboť podle § 175 zák. ze dne 9. října 1924, 
čís. 221 sb. z. a n. o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invaíi,~ 

di ty a stáři, připojuje siCe nemocenská pojišťovna sama doložku o vy
konatelnosti platebního výměru, avšak rozhodnuti o opravných pro
středcích proti platebním výměrům náleží podle § 239 cit. zák. poli
tickým úřadům a proto jest okresní politická správa také povolána roz
hodovati o řečených námitkách dlužníka, a jest tedy úřadem, který jest 
miněn v § 42 čís. 5 ex. ř. Přes to však nebylo lze vyhověti návrhu dluž
níka na odklad exekuce v plném rozsahu, neboť podle § 44 ex. ř. nemá 
býti povolován odklad exekuce, mMe-ii exekuce býti počata, aniž by 
s tím pro toho, kdo žádá za odklad, spojeno bylo nebezpečí majetkové 
újmy nenahraditelné nebo těžce napravitelné. Poněvadž s pouhým za
bavením movitých věcí dlužníka nebezpečí takové spojeno není, bylo 
zabavení mezitím provedené zachovati v platnosti. Naproti tomu bylo 
však povoliti odklad exekuce dražbou zabavených předmětů, neboť jest 
známo, že se při exekučnim prodeji prodávají z"bavené věci pod cenou 
a že tím vzniká škoda pro jejich majitele. Je tu tedy nebezpečí těžko 
nahraditdné ztráty pocile § 44 ex. Ť. 

čís. 7843. 

Býly-li při exekuci povolené na základěexekučniho titulu proti spo
lečnosti s r. o" nezapsané do rejstříku, zabaveny včci třetích osob, jsou 
tyto osoby oprávněny k stižnosti proti výkonu exekuce. V takovém při
padě nelze vésti exekuci proti třetím osobám ani, kdyby bylo proká
záno, že jednaly jménem lakové neexistující společnosti. 

(f~ozh. ze dne 3. března 1928, Rl 61/28.) 

Na základě exekučního titulu proti firmě D., společnosti.s r. o., byla 
povolena exekuce proti této firmč zabavením, uschováním a prodejem 
svršků. Proti výkonu exekuce zabavením svršků stěžoval si Tomáš J., 
tvrdě, že zabavené předměty jsou jednak j.eho vlastnictvím, jednak že 
mu byly dány různými firmami k uživání a že nebyly v držení povinné 
firmy, ana vůbec neexistuje. S o II cI P r v é s tol ie e exekuci zrušil, 
rek u r s 11 í s o u d zamítl stížnost proti výkonu zabavení a uscbování 
svršků. D ů vod y: Prvý soud vyhověl stižnosl! proti výkonu exekuce, 
zjistiv, že firma D.) společnost s ľ. O., není ·zapsána v rejstříku, z čehož 
vyvodil, že exekuce čelí proti dlužníku neexistujícímu. Tento úsudek 
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soud rekursní nesdílí. Podle § 2 (druhý odstavce) zákona ze dne 
6. března 1906, čís. 58 ř. zák. před zápisem do rejstříku neexistuje spo
lečnost jako taková a jestliže někdo před tím jménem společností jedná, 
ručí jednající osobně rukou společnou á nerozdílnou. S tímto ustano
vením těsně souvisí čl. 15 obch. zák., podle něhož jest firma pouhýn: 
jménem, pod nimž obchodník provozuje obchody a jímž se podpisuje. 
Z exekučního titulu, podle něhož byla exekuce povolena, jest zřejmo, 
že firma D'J společnost s r, o., o níž prvý soud zjistil, že dosud není 
protokolována, byla ve sporu s vymáhajícím věřitelem zastoupena stě
žovatelem Tomášem J-em, a z příslušných spisů živnostenského soudu 
jest patrno, že Tomáš J. při ústním jednání dne 9. srpna 1927 sám jmé
nem o'Oé firmy jednal, uváděl se jako společník této firmy a jejím jmé
nem přednášel námitky proti žalobnímu nároku. Za tohoto stavu věci 
dlužno společníka jednajícího jménem neprotokolované firmy uznati za 
obchodníka, jenž se označuje jménem firmy a proto jest sám osobně 
práv z jejích závazků. Byla tudiž exekuce povolena proti firmě právn" 
neexistujici, nikoli však proti neexistujícímu dlužníku, nebo'ť dlužnik 
existuje a jím jest - kromě snad ještě dalších účastníků - Tomáš J., 
vystupovavší pod označením firmy D. Ježto Tomáš J. tvrdí, že všechny 
zabavené věci jsou jeho vlastnictvím, Jest na ně exekuce právem vedend. 

N e j v y Š š í s o u d obnovil. usnesení prvého soudu. 

o ů vod y: 

Exekuční titul, rozsudek živnostenského soudu v Praze ze dn~ 
9. srpna 1927, byl vydán proti firm0 D., s pol e č n o s t s r. o., na zá
kladě žaloby, v níž jest jako žalovaná strana owačena rovněž firma D", 
společnost s 1'. o. Také exekuční návrh směřuje proti firmě D., společ
nost s r. o. jako dlužnicí. Bylo zjišténo, že firma D., společnost s 1'. o., 
není v obchodnim rejstříku zapsána, takže podle § 2 zákona ze dne 
6. března 1906, čís. 58 ř. zák., právně vůbec neexistuje, a byl rozsudek 
vydán proti právnímu podmětu, jehož vůbec není a jenž proto nemůže 
býti ani dlužníkem, proti němuž by mohla býti vedena exekuce (§ I 
ex. ř.). Byla-li tedy exekuce přes to povolena proti neexistující společ
nosti s 1'. o. a byly-li zabaveny movité věci, náležející osobám třetím, 
jmenovitě stěžovateli Tomáši j-ovi, byly tyto osoby oprávněny stěžo
vati si proti výkonu této exekuce, aniž bylo třeba žaloby ve smyslu § 37 
ex. ř., poněvadž celé řízeni bylo zmatečné, ježto tu hned od počátku 
j,ebylo dlužníka, proti němuž směřovala exekuce. Exekuce nemohla býti 
vedena na základě rozsudku vydaného proti společnosti s 1'. o. ani proH 
Adolfu D-ovi ani Tomáši J-ovi, i kdyby bylo prokázáno, že jednali 
jménem t é t o společnosti (§ 2 druhý odstavec zák. čis. 58/1906 ř. zák.), 
neboť v tomto případě byla by musila žaloba býti řízena proti ním 
o s o b n ě, jelikož spoleenost s 1'. o. nevešla nikdy v život a nemohla 
proto jednáni jejich ani schváliti. Nebylo ostatně ani tvrzeno, že D. neb 
J. zamýšleli založiti s pol e č n o s t s r. o. a že vzavše vymáhajícího 
věřitele do svých služeb, jednali jménem příští společností s r. o. 
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Bylo·li v podmínkách o prodeji dříví ustanoveno, že »kupitel jeat 
povinen ze svého zaplatiti všechny z prodeje dříví vzešlé veřejné dávky, 
zejména kolky a poplatky, jež by byly vyměřeny následkem případ
ného předložení závěrečného listu u soudu«, vztahuje se povínnost ku
pitele i rta zaplacení poplatku vyměřeného na základě přípisu prodatele 
a listinného osvědčení kupíte1e o přijetí dodávky, 

Z dopisu, jímž osvědčena koupě a jehnž bylo použito u Státního po
zemkového úřadu, dlužno vyměřiti poplatek podle saz pol. 49. 

(Rozh. ze dne 3. března 1928, Rv I 365/.27.) 

Žalovaná firma koupila od žalujícího majitele velkostatku 12.000 m" 
dřeva. Úmluva obsahovala v § 17 toto: »Kupující jest povinen veškeré 
z prodeje dříví plynoucí veřejné dávky, zejména kolky a poplatky, které 
následkem event. předložení závěrečného listu li soudu by byly vymě
řeny, ze svého nésti.« Žalobci byl z kupní smlouvy předepsán poplatek 
21.000 Kč, jejž hotově zaplatil a ježto se žalovaná zdráhala mu jej za
platiti, žaloval ji, o 21.000 Kč. O ba niž š í s o u d y žalobu zamítly, 
odvolaci soUd z těchto důvodů: Jde o sporný poplatek pře
depsaný platebním rozkazem okresního finančního ředitelství ze dne 18 
bře"zna 1925, lit. C orig. Podle tohoto platebního wzkazu byl poplatek 
předepsán dle přípisU lesního úřadu ze dne 16. února 1925 a podle listin
ného osvědčení o přijetí dodávky z 30. li,stopadu 1922. Jelikož žalovaný 
popírá, že tento předpis stal se po právu, dlužno především přezkoumati 
důvodnost této námitky. Dle zjištění soudu prvé stolice bylo předmě-

. tem sporného předpisu řečené listinné osvědčení o přijetí dodávky z 30. 
listopadu 1922. Tímto osvědčením je dopis zaslaný žalovaným vrchnímu 
lesnímu· úřadu, a, ježto není sporu o tom, že žalovaný jest obchod'níkem, 
je tento jeho dopis podle § 9 zákona z ,29. února 1864, čis. 20 ř. zák. 
podmíněné poplatku prostý. Po'vinnost poplatková nastává v případech 
naznačených v odstavci 3 právě zmíněného § 9, pokud se týče v § 8 
cis. nař. ze dne 26. pwsince 1897, čís. 305 ř. zák., Podle těchto zákon
ných ,ustanovení podléhá tento dopis poplatku, bylo-li ho použito 
u soudu ncb u jinéhO' úřadu. Bylo-Ii ho použito u soudu, platí se po
platek podle § 8 cis. nař. ze dne 26. prosince 1897, čís. 305 ř. zák., 
kdežto při jeho použití u jiného úřadu dlužno rozeznávati, zda hcÍ bylo 
použito v případě saz. pol. 44 q) a rl, pokud se týče saz. pol. 102 d) 
a e) popl. zák. či v jiném případu. V oněch případech se neplati žádný 
poplatek, kdežto v »jiných případech« nutno zapraviti poplatek odpo· 
vídající dotyčné listině, pokud se týče dotyčnému právnímu jednání. 
V souzeném případě sešlo z podmíněné nepoplatnosti dopisu proto, že 
ho bylo použito u Státního pozemkového úřadu. Nebylo tedy dopisu 
toho použito ani u soudu, ani způsobem naznačeným v saz. pol. 44 q) 
a rl, pokud se týče saz. pol. 102 d) a e) popl. zák. Důsledkem toho vy"
měřily finanční úřady z dopisu toho právem poplatek podle Saz. pol. 49 
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pop I. zák. proto, že šlo ° osvědčení koupě. Potud nesouhlasí tudíž od
volací soud s právním názorem prvého soudu, že »předpis dotyčného 
poplatku není úplně jasný, ano, správnost předepsání jeho lze podle 
§ 9 zák. z 29. února 1864 čís. 20 ř. zák. vzíti v pochybnost« - z jakého 
dŮVDdu, první soud nepraví. Další otázkou této pře jest, má-li žalobce 
nárDk na náhradu zaplaceného poplatku. A tu jde jedině o výklad § 17 
všeob. prodejních podmínek. Otázku tuto po názoru soudu odvolacího 
rozřešil procesní soud správně, zejména i potud, že žalobce nese podle 
§ 915 obč. zák. následky své vlastní stylisace tohoto § 17. Právem na
mítá žalovaný, že, kdyby byl chtěl § 17 stanoviti bezpodmínečnou po
vinnost kupujícího platiti všechny kolky a poplatky, ať jsou vyměřeny 
z jakéhokoli důvodu, byi by nynější jeho doslov zbytečný a byla by 
stačila věta »veškeré z prodeje dříví plynoucí dávky veřejné«. A právě 
skutečnost, že doslov podmínek v § 17 předepisuje náhradu těch veřej
ných dávek, zejména kolků a poplatků, které by byly předepsány ná
sledkem případného předložení uzávěrného listu u s o u d u, dává to
muto ustanovení ráz ustanovení vyjimečného, které podle všeobecných 
právních pravidei nelze vykládati extensivně. Neboť tak jako s pro
dejem dříví. jsou nutně spojeny veřejné dávky vůbec, tak při povaze 
každého obchodníh.o jednání dlužno také počítali s tím, že bude před- . 
mětem jednání soudního, zvláště rozepře, a proto myšleno na poplatky 
pak ze smlouvy vyměřené. Jisto je, že jenom soudní použití smlouvy 
je v úvahu vzato, a poněvadž tu nešlo o soudní použití, nýbrž O použití 
dopisu ft. u Státního pozemkového úřadu, néní žalovaný povinen vymě.
řený poplatek nésti ze svého, pokud se týče jej žalobci nahraditi. Bez
důvodným jest však též nárok žalobcův na náhradu polovice zažalDvané 
.částky, pokud jej žalobce založil na předpisu § 896 obi'. zák. a na sku
tečnostech, že poplatek byl vyměřen oběma stranám sporu k placení 
rukou společnou a nedílnou, že jej žalobce celý sám zaplatil, a že ža
lovaný tento postižní nárok žalobcův uznal. Žalovaný však jen namítá, 
že by z důvodu postihu mohl žalobce požadovati nejvýše polovici, což 
přece není uznáním nároku. Pak ale namítá žalovaný dále, že -mu pla
tební rozkaz, o který tu jde, nebyl ani vůbec doručen, což bylo pak také 
zjištěno ze spisů okres. linanč. ředitelství v Plzni. Důsledkem toho so
lidární závazek obou stran ani nevzešel, neboť podle § 60 popl. zák. 
povinnost poplatek platiti vzniká teprve doručením platebního rozkazu. 
Pak ale tu není ani postihu, který podle § 896 obl'. zák. solidární zá
vazek předpokládá. 

N e j vy Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil 
věc prvému soudu, by dále jednal a znovu rozhodl. 

Důvody: 

Dovolaní, pokud vytýká odvolacimu rozsudku nesprávné právní po
souzení věci, nelze odepříti o-práv'nění. Za!obce se domáhá na žalované 
2aplacení poplatku 21.600 Kč, který byi okresním finančním ředitelstvím 
dle platebního rozkazu ze dne 18. března 1925 předepsán žalované firm" 
ku placení nerozdílnou rukou podle §§ 64 a 68 popl. zák. se správou 
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panství z kupu 12.000 l11:~ kmenového dříví ž,alovanou ze žalobcova 
panství na základě přípisu lesniho úřadu ze dne 12. února 1925 a listin·· 
něho osvědčení žalované o přijetí dodávky z 30. listopadu 1922 a kterS', 
jak nesporno, žalobce zapla~il. Nár~ksvůj opírá žalobce o § 17 všeo~. 
prodejl1lch pod:TImek, ktere zal?van,~ hrma vzala svym pDdplsem na "-~
damí a na ]lchz podklade byl ale pnplsu ze dne 30. listopadu 1922 pnI. 
A orig. kup ujednán. Jde tudíž především o výklad § 17 všeob. podm., 
který v původním německém textu zní takto: »D.er Kauter ist verptlichtet 
al1e aus dem Holzverkauf autlaulenden (lffentlichen Abgaben, insbe
sonders Stempel und Gebiihren, welche intolge eventueller Vorlage des 
Schlussbriefes bei Oerichl bemessen werden sallten, aus Eigenem 'Ol( 

tragen.« Nižší soudy vykládají toto usbnovení v ten smysl, že jest ža
lovaná firma povinna nésti jen a výhradně ony veřejné dávky, zejména 
kolky a poplatky, kieré by byly vyměřeny následkem předložení závě·· 
rečného listu u soudu, pokud se týče přičítají nejasnost doslovu § 17 
podm. podle § 915 obč. zák. ·na vrub žalDbcův. Než dovolací soud ne
pokládá doslov tohoto předpisu všeobecných podmínek za nejasný a 
nemůže se ani ztotožniti s výkladem, který mu přikládají nižší stolice. 
Podle prvé věty § 17 všeob. podmínek jest kupitel povinen zaplatiti 
všecky veřejné dávky, které vyplynou z prodeje dříví. Z tDho jest pa
trno, že veřejné dávky všeho druhu vyměřené z podnětu jakéhokoliv, 
jen když jsou v souvislosti s prodejem dřeva, připadají k tíži kupiteli. 
Druhá věta (počínajíc slovem »insbesondere«) vytyčuje příkladmo 
(»insbesondere«) určitý druh veřejných dávek (kolky a poplatky), které 
sice spadají již pod pojem »všech veřejných dávek« věty prvé, ale ne
vyskytují se vždy a pravidelně, nýbrž mohou býti vyvolány předložením 
závěrečného listu u soudu. Význam této druhé věty jest tedy Jen tell, 
by bylo zdůrazněno, že i takovéto mimořádné dávky má nésti kupite!, 
poněvadž by mohly vzejíti pochybnosti, zda lze pokládati i tyto dávky 
za takové, které plynou bezprostředně z prodeje dříví. Každý jiný vý
klad byl by nepřirozený a násilný. Byla by tedy žalovaná firma zásadně 
povinna zaplatiti také poplatek, o nějž jde. A tu nutno se obírati další 
námitkou žalovaného, že byl poplatek vyměřen neprávem, protizákonn~, 
a že žalobce zavinil, že poplatek musí býti přes to zapraven,. poněvadž 
nejen. sám nepodal včas proti platebnímu lOzkazu ~tí~,~,ost) va~~v nezpravi~ 
ani '0 něm žalovanou, takže ani ona llemohla se branJ11. Nez JIZ odvolacl 
soud správně vyložil, že finanční úřad vyměřil z dopisu ze dne 30. 1isto·
padu 1922 pří!. A právem poplatek dle sazební položky 49 popl. zák. 
proto,že šlo o osvědčení koupě, ke kterémuž právnímu názoru se při
pojuje i soud dovolací a stačí v tom směru poukázati k výstižným dů·
vodům napadeného rozsudku. Je-li tomu tak, nemůže žalovaná z ne- . 
podání stížnosti žalobcem, pokud se týče z okolnosti, že ji žalobce 
o platebním rozkazu neuvědomil, nic pro sebe vytěžiti. Nižší soudy 
vzhledem k svému odchylnému právnímu názoru co do výkladu § 17 
všeob. podmínek nezabývaly se však námitkou započtení" kter~u ža
lovaná lirma uplatnila vzájemnou pohlellávku 200.000 Ke z nahrady 
škody, způsobené dodáním zboží protismluvní jakosti. 
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Při služební smlouvě jest sice· zaměstnanec povinen pracovati pod 
vedením zaměstnavatele a podte jeho poukazů, není však od něho osobně 
odvislým. 

Obchodním zmocněncem může býti i samostatný obchodník (i tichý 
spoleěník), nevyžaduje se však, by obchodní zmocněnec byl k princi
pálu v poměru odvislosti. Požadavek odvislosti zaměstnance nelze dl)
voditi ani ze zákona o obchodních pomocnících. 

Každou společnost, u níž není z obchodního rejstříku zjevno obme
zení ručení společniků, dlužno považovati za veřejnou obchodní společ
nost Tichá společnost není Obchodní společností, nýbrž zakládá se jí 
pouze smluvní poměr mezi majitelem obchodní živnosti a tichým spo
leěníkem. Tichý slpolečník mUže býti i zaměstnancem obchodního pod
niku, na němž jest účastněn. 

(Rozll. ze dne 3. března 1928, Rv I 795/27.) 

Žalobce súčastnil se vkladem 30.000 Kč jako tichý společník na pod
niku žalovaného a vymínil si odměnu měsíčnich 1500 Kč za činnost 

v podniku. žalovaný dlužil žalobci odměnu za několik měsíců. K vy
rovnání o jmění žalovaného přihlásil žalobce dlužnou odměnu, již ža
lovaný výslovně uznal a o níž bylo ve vyrovnání jednáno jako o pohle
dávce přednostní. Žalobě, jíž se domáhal žalobce na žalovaném zapla- . 
cení dlužné odměny, bylo vyhověno s o u d Y vše c h tří s t o I i c, 
Ne j v y Š š í m s o ude 111 z těchto 

důvodů: 

Dovolatel, uplatňujicí dovolací důvody podle čís. 3 a 4 § 503 c. ř. s., 
vytýká odvolacímu soudu v rámci na prvém místě uplatněného dovo-
lacího důvodu, že se, ačkoliv uznal, že jde o slnžební poměr, neobíral 
otázkou žalobcovy odvislosti, hlavního prý rozhodujícího znaku slu
žební smlouvy. Tento dovolatelův názor nelze schváliti. Dovolatel zřejmě 
nerozlišuje mezi, jak praví prameny (Begrlindung ZDr kais. Verordnung 
uber die drille Novel1e str. 329) »osobním a hospodářským podřadě
ním zaměstnancovým do organismu zaměstnavatelova podniku« a mezi 
osobní závislostí zaměstnancovou od zaměstnavatele, kteréžto dva. 
pojmy nemohou býti stoiožňovány. Při novelisaci § 1151 obč. zák. šlo 
o řešení dvou otázek: 1. zdali normy o služební smlouvě a o smlouv~ 
o dílo mají býti v zákoně formálně odděleny a 2. jak by rozdíl mezi 
oběma mohl býti v zákoně vytýčen, a ten právě spatřoval zákonodárce, 
shrnuv charakteristické znaky služební smlouvy, podle řečených pra
menu pod a) až f) uváděné, v jed n o m( »al1es in a!lem genommen 
somi!,), totiž právě ve svrchu citovaném bodu. Zaměstnance je sice pn 
služební smlouvě povinen pracovati pod vedením a podle poukazu (»unter 
der Leitung und Vertligung« bod bl, zaměstnavatele, ale to jest jenom 
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»osobní a hospodářské podřadění jeho v organismu zaměstnavatelov.1. 
podniku«, a ne;,í to ,osobn~ jeho odvislost. Rozdíl ten jest zvláště zjevný 
v souzenem pnpade. V nem smluvním rozdělením činnnsti pro podnik, 
jehož vedení, však zůstávalo v rukou žalovaného, osobní odvislost ža
lobco~a od zalovaného měla býti zřejmě vyřazena, avšak trvati mělo 
osobnl a hospodářské podřadění žalobcovo v organismu podniku k ně
muž žal?bce přistoupil ve d;ojím postavení: jako jeho tichý sp~leč;ník 
na ledne a pko do Jeho sluzeb se davší zaměstnanec na druhé straně. 
An}. na ust~novení čl. 47 ,obch. zák. nemůže se dovolatel ve prospěch 
SVU] ~dvola~at1. Obchod11lm zmocněnceln muže býti I samostatný ob
chod11l~, ovsem I tichý. společník, nevyžaduje se však, by obchodní 
zmocnenec byl k pnnclpálu v poměru odvíslosti (srovn. Staub-Piska 
r. 1908 Kommentar zum HOB 1. díl str. 179). Ani ze zákona o obchod
ních pomocnícich ze dne 16. ledna 1910, čís. 20 ř. z., jenž ovšem neob
sahnje definici služební smlouvy - platí tedy o ní definice občanského 
zákona - nelze odvoditi, že podmínkou služební smlouvy jest odvislost 
obchodního pomocníka a jiných zaměstnanclt v podobném postavení 
od zaměstnavatele. Ehrenzweig (System r. 1920 Schuldverhiiltnisse str. 
439) praví sice, že odvislost má při služební smlouvě rozhodující vý
znam, ale poukazuje k anglickému právu a k návrhu uherského občan
ského zákona, a to jen, aby vytýčil rozlišovací hranici mezi služební 
smlouvou a smlouvou o dílo. Nelze tedy ani z toho souditi, že chtěl 
ztotožňovati »podřadění« s »odvislostí«. Když se tedy odvolací soud 
neobíral zvláště otázkou, zda byl žalobce k žalovanému v poměru od
vlslostr, nelze v tomto nedostatku spatřovati dovolaci důvod podle Č·ís. 3 
§ 503 c. ř. s., aniž dovolací důvod podle čís. 2 § 503 c. ř. s. Ostatně by 
byl žalovaný, kdyby byl chtěl takovou námitkn proti žalobnímu nároku 
uplatňovati, musil ji vznésti Už v řízení soudu prvé stolice a nemůže pro
meškané dohoniti nyní přesunováním důkazního břemene o této okol·· 
nosti ria žalobce. Poněvadž nevznesl této námitky v řízení prvé stolice, 
sluší ohledně ní dbáti zákazu novot podle §§ 482 a 504 c. ř. s. 

I po právní stránce byla sporná věc posouzena v l1'apadeném roz
sudku zcela správně. Tvrdí-Ii dovolatel, že zřejmou vůlí stran bylo, by 
byla utvořena veřejná obchodní společnost, a že to plyne z okolnosti, 
že oba společnícI měli stejně velký plat služební na účet čistého zisku, 
že oba" společníci byli úč"stni na zisku a na ztrátě podle poměru svých 
vkladů, a .že žalobce ani netvrdil, že byl k žalovanémn v poměru od
vislosti, sluší uvésti. že podle čl. 85 obch. zák. lze mluviti o veřejné 
společnosti obchodní, když dvě nebo více osob provozují živnost ob
chodní pod společnou firmou a když účastenství u žádného ze společ
níků není obmezeno na majetkové vklady, při čemž arci dlužno dbáti 
nepřesnosti tohoto pojmového určení zákonného, neboť spolčení se ne
může týkati každé. obchodní živ'nosti, nýbrž jenom takové, na kterou 
se vztahují ustanovení § 7 uvoz. zákona k obeh. zák.) a že ručení musí 
býti (čl. 112 obch. zák.) ručením celým jměním, že však není podmín
kou, by společníci převzali neomezené ručení, nýbrž je podmínkou 
upuštění od jakéhokoliv obmezení takového ručení, že tedy každá spo--
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lečnost, II které není z obchodního rejstříku zjevno n.ějaké obmezeni ru
čení společníků, musí býti považována za veřejnou obchodní společnost. 
Porovná-Ii se toto pojmové určení veřejné společnosti obchodní s pojmo
vým určením tiché společnosti (čl. 250 ob ch. zák.), podle kterého tato 
se uskutečňuje, když se někdo súčastní nějakým vkladem majetkovým 
na provozování obchodní živnosti někoho jiného s podílem na zisku a 
~a ztrátě, takže se jí nedostává karakteristické známky obchodní spo
lečnosti, totiž jednoty osob a samostatného jmění společenského, tichá 
společnost není obchodní spoleeností, nýbrž zakládá se jí pouze smluvní 
poměr mezi podnikatelem živnosti obchodní a hchým společníkem, tedy 
právě jenom vnitřní poměr. Podle toho, co uvedeno, odvolací soud 
smlouvu stran správně posuzoval jako tiché společnic tví a správnost 
tohoto právního. Zá\lěru není vyvrácena svrchu uváděnSrmi okolnostmi f 

jmenovitě tím, že si i žalovaný jako podnikatel obchodní živnosti i ža
lobce jako tichý společník, zavázavše se oba k obchodní spolučinno,sti 
a tuto mezi sebe rozdělivše, umluvilí za ni honorář ve stejné výši, co;, 
mělo prý ciferní efekt pro smiuvené každoroční bilancování. Ani předem' 
určené iíčastenstvf na čistém zisku není na újmu, nýbrž naopak záko
nitým předpokladem právnímu závěru, že jde o tiché společenství. Pokud 
jde o tvrzený nedostatek odvislosti, bylo vyloženo už nahoře, ž~ ti::hý 
společník může býti i zaměstnancem obchodního podmku, na nemz Je 
súčastněn což ie ustáleným názorem judikatury i literatury a uznává 
se všeobe'cně, žE, může býti tichý společník i prokuristou neb obchod
ním zmocněncem, že může v této svÉ: vlastnosti za obchodní pod11lk 
i jednati a to dokonce bez nebezpečenství. které podle čl. 167 třetí od,
stavec obch. zák. ve příčině tamže uvedeném stihá komanditistu (srov. 
Staub-Pisko r. 1908 Komrnentar z H. O. R 1. svazek str. 913 § 9). 

čís. 7846. 

Podstatou koupě na zkoušku (čl. 339 obeh. zá!{.) jes,t, že okolnost, 
zda se má podmínečně uzavřená smlouva státi nepodmínečnou, jest zá
vislou jedině od kupltelova schváleni, spočívajícího na jeho neobmeze· 
ném a volném uváženi. Nejde o koupi lla zkoušku, zavázal-li se kupite! 
ku přezkoumáni zboží a ku vyjádřeni podle vý'sledku zkoušky, zda je 
schvaluje či neschvaluje. 

(Rozh. ze dne 3. března 1928, Rv II 391/27.) 

žalobce prodal žalovanému rozmnožovací stroj. žalobu o zaplacení 
kupní ceny pro c e sní s o u d prvé st?lice zamí~ v pods5atě. z toho 
uuvodu, že koupě byla ujednána na zkousku a a~a zalobkyne .a11l nevy~ 
zvala žalovanou firmu ve smyslu čl. 339 obch. zak., nemohla zalobkyne 
považovati smlouvu za schválenou. O d vol a c i s o u d napaden:! 
rozsudek potvrdil. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovoláni. 
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D ů vod y: 

Ndze při:vědčiti dov?lateli, že práv:'í jednání stran bylo koupí pod 
podnl1nkou, ze bude 111ozno zhotovovatI a rozmnožovati 'otisky techni
ckých výkre~ů tak, aby vyhovov~ly: takže nebylo koupi na zkoušku (čL 
339 obcll. zak.), jak uznal odvOlaci soud. Podstatou koupě na zkoušku 
jest, že okolnost, zda se má podmínečně uzavřená (slova čl. 339 obch. 
zák.: »ist unter der in dem Willen des Kaulers stehenden Bedingung 
geschloss~n«) smlo~~a ~~táti nepodmíněnou, je závisla jedině od kupite
Java schvalel1l, SPOCIV3JIClho 113. Jeho neobmezeném a volném uvážení. 
Tedy kup!tel se ani nesmí zavázati, že zboží ohledně výsledku přezkou
má; :avaze-l! se ku přezkou.t;Jání zboží a ku ~yjádření podle výsledku 
zkousky, zda Je SChvaluJe, Ci neschvaluJe, nejde o koupi na zkoušku. 
V souzeném případě bylo podle odvolacího zjištění ujednáno, že strany 
chtě:y a t~kt? podmíněné objednávce rozuměly, že žalovaná koupí roz
mnozovaCi pn stroJ na pevno, bude-li na něm možno zhotovovati a roz
množ?vati oysky technických výkresů tak, by výtisky vyhovovaly ža
lovan~, ktera n;ela posoudil!, zdali tomu je tak, totiž zdali jí otisky vy
hovuJi, Či mkol!, a ze kromě žalované nikdo jiný, aní žalobce ani někdo 
třetí neměl býti oprávněn posouditi, zda otisky žalované ~yhovUjí či 
nikoli. Z t?~oto zjištění vyplývá, že proměna sporné podmíněné smlo~vf 
v nepodl11l11enou smlouvu kupní byla ujednáním stran učiněna výhradně 
závislou n~ .ku~itelově schválení, spočívajícím na jeho neobmezeném a 
volnem uvazenI, a nelze z takto zjištěného ujednání odvozovati, že se 
žalov!ná zavá:ala podmíněně koupený stroj sama zkoušeti a dopadne-li 
zkouska tak, ze na rozmnožovacim stroji bude lze zhotovovati a roz
množovati .otisky technických výkresů, koupiti jej na pevno, nýbrž 
schválení kupu spočívalo výhradni: na volném, nijak neobmezeném uvá-. 
žení žalované, zda jí výtisky vyhovují, čili nic. Poukazuje-li dovolatel 
~ výpovědi ~vědka Františka R-a, že totiž odpověděl na jeho otázku, že 
zalobcova zastupce upozornil výslovně, že rozmnožovací 'přístroj bude 
jenom tenkráte vyhovovati, budou-li olrsky věrně souhlasiti s originá
lem až do nejjemnějších odstínů (»bis in alle Feinheiten«), sluší uvésti, 
že tento svědek potvrdil také a to bylo odvolacím soudem zjištěno, že 
prohlášení, zdali otisky vyhovují, či nikoli, mělo býti závislé jedině od 
žalovane. Poněvadž šlo o koupi na zkoušku, je okolnost, zda dovolatelem 
dodané otisky úplně odpovídají předloze, podle které byly rozmnoženy, 
a zda jako takové jsou bezvadné, pro rozhodnutí této rozepře úplně ne
rozhodná, neboť žalované zůstalo smluvně vyhraženo prohlásiti, že Jí 
otisky subjektivně nevyhovují, i tenkráte, i kdyby jí objektivně musily 
vyhovovati, a vůbec nebyla povinna vysvěťlovati, proč jí nevyhovují, b~ 
ani l'0~le zjištěného stavu nebyla povinna zkoumati, zda by jí otisky ob
]ekhvne vyhovovaly, ana byla oprávněna, uzavřené koupi odepříti schvá
lení Už v případě, že by jí nevyhovovaly subjektivně. Ale i otázka včas
nosti podle čl. 339 obch. zák. byla v napadeném rozsudku posouzena 
po právní stránce zcela správně. Před schválením není kupitel zavázán, 
ale pro datel je vázán na svůj slib po deliberační lhůtu kupitelovu. Ne-
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byla~lio deli~er~~ní .lhUtoa ustanovena, je proclatel oprávněn po uplynutí 
pomerum pnmerene Ihuty kupltele vyzvat!, by se prohlásíl, naproti to .. 
mu kupitel je povinen, okamžitě se prohlásiti, jinak může prodatel ustou
piti ocl smlouvy. V obou případech samo o sobě neznamená kupitelovo 
mlčení, že schvaluje. bylo-Ii však zboží na zkoušku koupené ke zkoušce 
už odevzdáno, platí kupitelovo mlčení až po uplynutí IMty anebo po 
vyzvání jako schválení. Odvolací soud správně rozpoznal, že za takové 
vyzvání lze považovali teprve žalobcliv dopis ze cine 26. ledna 1926 ale 
že žalovaná už před tímto dopisem, předběhši tak vyzvání, ozná1l1il~ ža-~ 
lobci, že neschvaluje koupi. Dalši v dopise žalované strany ze dne 26. 
ledna 1926 obsažená oferta, že by UŽIla rozmnožovacího přistroje pro 
jiné účely, mčla negativní výsledek a skončilo jednání vrácením přístroje. 

čís. 7847. 

Upustil-li výkonný orgán od výkonu exekuce nu prohlášení dlužníka, 
že pošle vymáhaný peníz příštího dne k s,oudu, přestal výkon exekuce, 
při němž jedině byl výkooný orgán oprávněn přijmouti a platně kvito
vati vymáhaný peníz. Přijal-li tento peníz až druhého dne, nepřijal ho 
na místě věřitele a v rámci svého oprávnění. 

(Rozh. ze dne 8. března 1928, Rv I 1265/27.) 

žalovaný pensijní ústav vedl proti žalující firmě exekuci k vydobytí 
pensijních příspěvků. Při výkonu exekuce prohlásil dlužník, že zašle 
dlužný peníz přištího dne soudu, načež výkonný orgán upustil od exe
kuce. Dlužnik zaslal příštího dne dlužný peníz výkonnému orgánu, jenž 
ho však zpronevěřil. Žaloba firmy proti pensijnímu ústavu o určení, že 
nárok žalované na zaplacení pensijních příspěvků zanikl, byla za
mítnuta s o u d Y vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š i m s o ude !ll 
z těchto 

dúvodů: 

žalujicí strana uplatňuje proti rozsudku odvolacího soudu dovolací 
důvod nesprávného právniho posouzeni věci. Tvrdi, že na základě sku
tečností zjištěných nižšimi soudy není pochybnosti o tom, že výkonní' 
orgán ustal v exekuci, když mu žalobkyně oznámila, že dlužný peníz 
pošle následujicího dne k soudl!. Neni prý pochybnosti o tom, že, kdyby 
následujícího dne nebylo placeno, byl by v exekuci pokračoval a ji do
končiL žalobkyně slíb dodržela, následujícího cine mu u soudu zaplatila 
a bylo jí dáno potvrzení. Bylo prý placeno řádně, což má za následek, 
že žalobkyně jest osvobozena od závazku. Její postup prý odpovídá před
pisu § 25 druhý odstavec ex. ř., který ustanovuje, že výkonni orgánov', 
jsou oprávněni vymáhané platy a dávky přijímati a právoplatně kvito
vati, co přijmou. Tento předpis prý' nemluví o tom, že by k tomu byl vý
konný orgán oprávněn jen »při výkonu« exekuce. Slova »na místo sa-
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mé« jsou sice uvedena v předpise § 379 j. ř., kde se zapovídá, že vý
konný orgán nesmí uvědomiti dlužníka, než se odebere na místo samé, 
ale placení dlužníkovo výkonnému orgánu není závislé na tom, by byl 
na místě samém. Jinak by byl jednaci řád v rozporu se zákonem. Od, 
volací soud prý neprávem uznal, že v souzeném případě nelze vykonané 
placení uznati za placení pro vymáhajícího věřitele, protože nebylo pla
ceno při výkonu exekuce. Ve skutečnosti prý bylo placeno mezi počát
kem a koncem exekučniho výkonu. V tomto tvrzení je jádro nesprávného 
nazírání dovolatelky na právní posouzení věci. Podle zjištění nižších 
soudů dostavil se výkonný orgán do obchodních místností žalující firmy, 
by provedl exekuci; ježto však v pokladně. nebylo dosti peněz, prohlásil 
společník žalujíci firmy, že pošle vymáhanou částku příštího dne k soudu, 
načež výkonný orgán od výkonu exekuce upustil. Tím přestal výkon 
,exekuce, při němž jedině byl výkonný orgán oprávněn přijmouti a platně 
kvitovati vymáhanou částku (§ 25 druhý odstavec ex. ř.). Přijal-li však 
tuto částku až druhého dne, tedy jíž mimo výkon exekuce, od něhož byl 
upustil, nepřijal ji na místě věřitele a v rámci svého oprávnění. Právo 
výkonného orgánu, přijímati platy, zakládá se na zákonném předpisu 
(§ 25 ex. ř.), nikoli na zmocnění se strany vymáhajícího věřitele - jak 
tvrdí dovolání - a odevzdání peněz nebo jiné věci výkonnému orgánu 
,osvobozuje dlužnika od vymáhané povinnosti jenom tehdy, bylo-Ii pro
vedeno a přijato v mezích předpisů. O tom, zda odevzdáním a přijetím 
peněz v someném připadě, byl založen nějaký nárok žalobkyně prali 
státu, není potřeba se obírati, neboť o tu otázku v tomto sporu nejde. 
Rovněž tak je tomu s otázkou, kterou dovolání nadhazuje, zda právní 
názor odvolaciho soudu odpovídá lidovému citu a rozumu. 

Čís. 7848. 

Společnost podle § 1175 a násl. obč. zák. 
člen společnosti nemůže býti usnesením ostatních členů (valné hro" 

mady) donucen, by přispěl dalším penizem k dosažení účelů sp,olečnosti. 
Usnesení valné hromady (většiny společníků) nezavazuje členy, jež 
s usnesením tim nesouhlasí. Uzavření zápújčky, jež se stala nutnou proto, 
že společenské jmění nestačilo, jes,t zvýšením přínosu společníků o po
měrný díl zápůjčky, má-li se státi za ručení jednotlivých společníků. 

(kozh. ze dne 8. března 1928, Rv 11 589/>27.) 

Koncem roku 1920 uzavřelo 50 člel1lt, mezi nimiž i žalovaná, smlouvu, 
podle níž měla se zařiditi družstevní cihelna podle zákona ze dne 9. 
dubna 1873, čls. 70 ř. zák. žalovaná upsala pět podílů. Družstvo nebylo 
zapsáno do společenstevního rejstříku, obchodovalo však a vyrábělo 
cihly' a cihlářské výrobky. Žalobce byl též členem společnosti a byl val
nou hromadou zvolen členem výboru. Pozdější valná hromada, které se 
žalovaná nesúčastnila, ač byla oběžníkem o schůzi uvědoměna, usnesla 
se zaopatřiti úvěr, jenž byl poskytnut Raiffeisenkou ve výši 160.000 Kč. 

Civilul rozhodnuti X., 24 
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Dlužní úpis podepsali jménem cihelny členové výboru, mezi nimi i ža
lobce. Když Raiffeisenka žádala zaplaceni půjčky, usnesla se zase valná 
h!?mad~, že dluh, pokud k zaplaceni nestačí výtěžek za zboží _ vý_ 
lezku vs~~ neb!,l~ docíleono, - se zaplatí všemi podílníky v poměru je
]lch podIlu. AnI teto s~huze. se .žalovan.á nesúčastnila. částku připadající 
podle tohoto usnesenI a vypodu na zalOvanou, zaplatil u záložny ža
lobce, jenž byl záložnou žalován na zaplacení celého dluhu a též od
souze~. žalobou, O"l~~ tu jde, dOI,:áhal se žalobce tohoto peníze na ža_ 
lov:,ne. O b a n I z s I S o u d y zalobu zamltly, o d vol a c i s o u cl 
z techto d ů v o cl ú: Poněvadž žalobce skutečně zažalovaný peníz za
plat~1 a ž~lobní n~ro~ opír.á o to, že podle úmluvy a usnesení tento peníz 
SpontelnuTIU a zalozenskemu spolku v P-ch měla zaplatiti žalovaná a 
že on jej zaplatil u věřitelky za ni, dlužno přezkoumati, zda žalovaná 
byla skutečné na z~kladě úmluvy a onoho usnesení povínna k zaplacení 
s~orn:ho pentze .• Zalovana tuto pO;inn.ost popírá a uplatňuje mezi ji
nym, ze ze spolecnostt vystoupIla tun, ze za své podíly odebrala cihly. 
Tato skutečnost není sporná, z ní však ještě nelze vyvozovati že žalo~ 
vaná ze společnosti vystoupila a že tím byla zproštěna všech závazků ze 
společenského poměru, protože tu nejde o konkludentní čin, ze kterého 
by se muselo souditi s nutnosti na vystoupeni ze společnosti. žalovaná 
dále namítá, že žalobce, jenž vedl obchody společnosti, schodek sám 
zavinil a že dosud nesúčtoval. Jest jisto, že by ,žalobce, pakliže škodl!~ 
společnosti skutečně zavinil, za tuto škodu podle § 1191 a 1012 obč. 
zák. ručil i žalobkyni, a že by žalobkyně byla oprávněna tuto škodIL 
uplat~i:i a ~am~tat~, d_~le, že žalovaná podle § 1199 obč. zák. jest opráv
nena zadal! slozem UCtU, nebyl-h za nekQhkaletého provozu cihelny slo
žen, n;~í však z~P?třebf s těmito námitkami dále se zabývati, protože 
tvrzem zalobkyne, ze am ze smlouvy, all1 z usnesení vúbec pro ni ne
nas!ala. p~vinno~t k zaplacení zažalované pohledávky u věřitelky, jest 
spravne. Nejedna se tu o to, zda byla zalozna oprávněna, domáhati se 
na žalované jako společnici výdělečné společnosti, která není právnickou 
osobou a proto nemůže býti jako společnost žalována, zaplacení části 
své poh~edávky podle § 1203 obč. zák. Neboť žalobce nevyvozuje ža
lobou .narok z tohoto eventuelníh,o zákonného práva záložny, nýbrž vý
hradne ze smlouvy mezI společmky a z usnesení valné hromady o za
pl~cení dluhu všemi podílníky podle jejich podílů, tudíž z vnitřního po
moer,:. n:ezi s~oleč?íky. T;nto rozdíl, jenž nijak. není umělý, jest velic~ 
dulezlty, ponevadz se prava a povmnosh spolecníků mezi sebou nepo
'suzují podle týchž zásad jako jejich povinnosti k třetim osobám. Ve 
vnitřním poměru společníků platí zásada, že každý člen ručí jen tím pe
nízen~ za který se z.avázal (~ 1189 0obč. zák:). Nemftže tudíž žádný člen 
spolecnosh usnesentm ostalIllch členu (valne hromady). býti k tomu do
nucen, by přispěl dalším penízem k dosažení ličelů společnosti. Podle 
§ .1 ~89 obč. zák. může v případě, nechce-li člen takový příspěvek učiniti, 
byh donucen k tomu, by vystoupil, nijak však k zvýšení příspěvku. Usne
sení, na které se žalobce odvolává, není však než usnesením, že každý 
člen společnosti k účelům společnosti musí svůj příspěvek zvýšiti. PO~~" 
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něvadž se žalovaná dotyčné valné hromady ani nesúčastnila a ani jiným 
způsobem nedala na jevo, že se tomuto usnesení podrobuje, nestíhá ji 
z tohoto usnesení povinnost k zaplaceni dalšího přispěvku do společ
nosti, to jest k zaplaceni zažalovaného penize a nemůže proto žalobce 
SVltj nárok proti žalované vyvozovati z povinností žalované, tímto usne
sením utvořené. Žalovaná nesúčastnila se ani valné hromady, kterou byl,} 
výboru dáno zmocnění k opatření pltjčky, a ani tomuto usnesení se ne
podrobila a nemůže se proto její povinnost k zvýšení příspěvku do spo
lečnosti vyvozovati ani z toho, že souhlasila s pltjčkou a tím již dala 
souhlas k rozdělení zaplaceni mezI jednotlivými podílníky. Žalobce 
uplatňuje ovšem, že žalovaná tím, že žalobce a ještě jiné členy společ
nosti volila do výboru, na tyto osoby přenesla právo jednati jménem spo
lečnosti a že proto ručí jak ostatní společníci za půjčku, takže povinnost 
přispěti k jejímu zaplacení nemůže odepříti. Jest pravda, že výbor byl 
oprávněn, jednati jménem společnosti, avšak jen jako plnomocník 
v rámci udělené mu plné moci (§§ 1190, 1009 obč. zák.). Výbor byl 
oprávněn uzavírati bčžné obchody k vedení cihelny potřebné, do rámce 
p;~áv výboru zřízením výdělečné společnosti a jeho volbou udělených, 
nepadá však půjčka ve výší 160.000 Kč, k jejímuž zaplacení původní 
podily nestačí. To uznal i výbor sám tím, že si zmocnění k opatření 
pťtjčky dal uděliti zvláštním usnesením valné hromady. Nelze proto ve 
vnitřnim poměru společníků ze společenské smlouvy a z volby výboru 
vyvozovati souhlas k uzavření pújčky a pokud dotyčné vývody odvo
lacího spisu platí pro poměr k třetím osobám, tu nerozhoduje. Tím jes~ 
současně vyvráceno tvrzeni žalobce, že žalovaná již podle smlouvy meZ! 
společníky ručí za zaplaceni poměrné části dluhu. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolánÍ. 

D ů vod y: 

Ke' správným zákonu i věci vyhovujícím dl1vodům napadeného roz
sudku bylo by vzhledem na obsah dovolání dodati toto: Dovolatel uznává 
sice sám, že pro právní poměry společníků sporného společenského sdru
žení, jež nedospělo k náležitému ustavení a zřízení společenstva ve smy
slu společenstevního zákona čís. 70/73, jsou směrodatny předpisy o vý
dělečné společnosti §§ 1175 a násl. obč. zák., vykládá si však zcela ne
správně tyto předpisy, dovozuje, že mělo býti jeho žalobnímu nároku 
proti žalované vyhověno již proto, že žalovaná jest nesporně členem a 
společníkem společenstva, které se mělo zříditi a ručí za zápůjčku 
160.000 Kč, kteron výbor členy společenstva zvolený a jednatelstvím 
pověřený podle usnesení valné hromady uzavřel v zájmu všech společ
níků a v zájmu společného podniku a na jejíž splacení společníky se 
další valná hromada usnesla, bez rozdílu, zda s tímto usnesením vý
boru souhlasila, na schůzi, v níž se usnesení členů stalo, účast měla, ano 
prý je prokázáno, že žalovaná byla o všech schůzích společníků a o je
jich jednacím pořadu, zejména také o onom usnesení o zápůjčce a o její 
úhradě uvědomována oběžniky a že sledovala ostatně i provoz společ
ného podniku. Jak již odvolací soud ve svém rozsudku správně dovodil, 

24' 
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jest společník výdělečné společností povinen tolíko dodati do s 
nosti přínos, jak byl podle společenské úmluvy stanoven (§ 11 
zák.); kromě tohoto přínosu nemohou však ostatní společnící na něll1 
žádatí, by vnesl do společností vice, než jak jest k tomu dle společenské 
smlouvy povínen (§ 1189 obč. zák.) a citovaný § stanoví toliko, že změ~ 
ní-lí se okolnosti, ie nelze dosíci jinak účelu společenského než zvý_ 
šením příspěvků jednotlivých společníků, může společník, jenž zdráhá 
se svůj příspěvek zvýšiti, bud' vystoupiti nebo býti k vystoupení do
nucen. V tomto případě bylo podle původní úmluvy společenské vzhle
dem k obmýšlenému příštímu ustavení společenstva ujednáno, že spo
lečnící upíší a složí do společnosti podíly po 500 Kč, žalovaná upsala 
pět těchto podílů a podíly ty, jak nesporno, také 'do společnosti složila. 
Tím vyhověla žalovaná úplně svému závazku ji z této společenské 
smlouvy podle § 1184 obč. zák. postihujícímu a mohla by býti přidržo
vána k dalšímu plnění pro společnost anebo z dů·vodu smlouvy spole- . 
čenské jen tehdy, když by bylo prokázáno, že se k těmto dalším závaz
kům uvolila bud' výslovně nebo tím, že k příslušným usnesením ost",t
ních společníků dodatečně přistoupila nebo· jiným zřetelným způsobem 
najevo dala, že hodlá ve společnosti setrvati a pokračovati za těchto 
změněných a rozšířených podmínek společenské úmluvy. Dovolatel není 
tedy v právu, míně, že žalovaná jest zavázána již jednáním zmocněných 
členů výboru neb usnesením ostatních většinu podílů představujících 

společníků, a dovozuje dále, že v tomto případě nejde o zvýšení podílů, 
nýbrž prý jen O úhradu společného dluhu, na němž se většina společníkll 
usnesla. Volbou výboru byli sice č·lenové do výboru zvolení pověřeni 
ostatními společtiíky plnou mocí k jednání za společnost, leč jen v do
sahu prvotní společenské smlouvy a v dosahu společného jmění sestá
vajícího z upsaných, pokud se týče složených podílů, naproti tomu ne
mohl výbor svým jednáním za společnost s právním účinkem pro ostatní 
společníky platně založiti dále sahající závazky těchto společníků, pokud 
tito je sami nepřevzali nebo k nim nepřistoupili, a je zejména zatížiti 
zápůjčkami. Vykládá-li dovolatel rozsah tohoto zmocnění s poukazem 
na § 1190 a 833 až 842 obč. zák. šíře, jest na omylu. Ani usnesení valné 
hromady správně většiny společníků nezavazuje členy, jež s usnesením 
tím nesouhlasí. Názor tento jest nutným důsledkem shora eit·ovaného 
předpisu § 1189 obč. zák. a míní-Ii dovolate!, že nejde v tomto případě 
o zvýšení podílu, není rovněž v právu, neboť netřeba blíže dovmovatí, 
že uzavření zápůjčky, jež se stala nutnou proto, že společenské jmění 
nestačilo, jest opatřením dalšího společného jmění pomocí úvěru, a má-Ii 
se státi za ručení jednotlIvých společníků, znamená zvýšeni jejich pří
nosů o poměrný díl zápůjčky, za který by společníci vedle svých podílů 
měli ještě dále ručíti. Z tohotoO důvodu je lhostejno a nebylo třeba o tom 
důkazů, zda žalovaná byla o oněch schůzích společníků a o usneseních 
,::alných hromad uvědomována anebo zda o nich jínak vědomo·sti nabyla. 
zalovaná byla by naopak zavázána jen tehdy, kdyby byla sama svdj 
souhlas k těmto usnesením projevila, čemuž však dle zjištění nižších 
soudů tak není. 
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K opovědi výmazu Hony zrušené ko~~ditní společno~ti ~~~! opo-
'd' likvídatorem společnosti a komandlÍtstou, ne~ro~ozule-h J1Z ~po

j:čnost podnik a zn~ocnil-!i b~valý k01!'ple~entá!. hkvldat~ra, by za,:od 
firmy se všemi akhvy, vcetne ne~ovltost~ s pnslusenstvlm, a pastvy 
jako celek prodal z volné ruky, coz se take stalo. 

(Rozh. ze dne 9. března 1928, R í 153/28.) 

Rej S tří k o v Ý s o u d nevyhověl návrhu likvidatora a koman
ditísty, by byla firma komanditní společn,osti vymaz~!,a ?ásledkem skon
čení likvidace. D ů vod y: Navrhovatelum bez overeneho vykazu sou
hlasu jediného osobně ručícího sp~lečníka chybí. oprávn~ní k ~áv.rhu. 
Podle § 93 zák. čís. 58/1906 ř. zak. JSou SIce IIkvldaton povtnm po 
skončené likvidaci požádati o výmaz likvidační firmy, to však platí pouze 
pro společnosti s ručením obmezeným, obchodní zákon však (čl. 17~, 
čl. 133-145) takového ustanovení pro veřejné a komandItní spolec~ 
nosti nemá. Navrhovatelé netvrdí a není ani ze smlouvy společenske 
patrno, že žadatelé byli k návrhu zvláště zmocně~i. ~ e k u r sn! ~ o u ,d 
napadené usnesení potvrdil. D ů vod y: Ke spra~nym .st~vu vecI I. ,:a: 
konu vyhovujícím důvodům napadeného usnesent do~ava se jen Je~te 
toto: Jest správné, že podle čl. ~ 29 čtvrtý ods;avec ~ ,cl. 172 o.bch. z,ak. 
náleží opověd' vým~zu firn;y »úcastmkum,,: Tenllto ~cast?lkJ JSou vsak 
při veřejné obchodl11 spolecnostI a komanOltm spo:ecno,stt vSlchl11 dosa
vadní společníci a těmto náleží tedy proves~1 ~poved' vy mazu :Irmy. Ne
dostačí proto opověd' výmazu hrmy podana hkvld~tore:'.', b~t I za ,sou
.činnosti komanditísty, jak se stalo v p~'ojed~avanem pr:I;ad~ apr,avem 
proto zdůrazňuje prvý soud, že opovldatelum bez ?ve:e~eho vyk~ZlI 
souhlasu jediného komplementaře nedostává se opr,avne11l ,k. op?vedl. 

. Když tedy za tohoto stavu věci prvý soud nevyhovel'opovedl vymazu 

firmy, neodporuje to zákonu. . , .... o .. 

N e j v y Š š í s o u d zruŠIl usnesem obou mzsleh soudu a ulozll 
rejstříkovému soudu, by o opovědi výmazu firmy znovu rozhodl. 

D ů vod y: 

Jde o výmaz firmy zrušené komandítní spOlečnosti" k němuž lze 
přikročiti teprve po zastavení provozu zavodu (srv. ,nar~z. mm .. spra~. 
ze dne 10. prosince 1901, čís. 40 Věs!.). Podle sdelem okre~~1 poll: 
tické správy ze dne 10. prosinc~ j 927 byl~ žívn?,s! hrmy odhlasena JI:' 
20. srpna 1923 a prohlásila take bernl sprava pnplsem ze ,dne 14. zal~ 
1927 že nečiní námítek' by byla firma vymazána. Nejen ze tedy nent 
důvo'du, by byla firma ~adále zapsána v obchodním rejstříku, ~aop~k 
rejstříkový soud byl by musil podl~. čl. 25 ~. 26 obeh. zak., p~sobl,tt 
k tomu, by »účas,t11lcl« zavedh rejstnkovy poradek, !. j. opovedeh vy
maz firmy. Tuto opověd' podali likvidátor Ing. Eugen Sch. a komandl-
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tist.a D;. Bed!~ell F.,. nižší soudy nevzaly však opověd' na vědomí, po
strada]lce overeny vykaz souhlasu komplementáře Artura Tomáše P_ 
L:eč zákon nik?e. nepr~~í, ž,; takovou opověd' musí učiniti všichni účas'~ 
mCI, a jest vecI rejstnkoveho soudu, by posoudil čí opověd' mu 
d a ~ Ý ch. poměrů stačí, n:?o,ť jde ° to, by skutečl;ost nepochybně ;'1: 
stala, (zan!k !lrmjTl ?yla u5;wena ZjeV,,:ou a bylo vyhověno zásadám, na 
mchz spoclva veoem rejstnku. NeJvyssl soud má za to že v tomto p" .. 
padě stačí opověď výma:u firmy p.~d,aná tediným likv'idátorem spole'L 
nos tl a koma,:dltls~ou, ]e:to Jest z]lsteno, ze společnost již podnik ne .. 
provozuJe ~ ze byvaly K,o,:,~lementář zm.ocnil, likvídátora, by závod 
firmy se vsemI aktivy.' ~celne ne;"?vltosh ~ prislušenstvim, a pasívy 
Jak~ celek prod~l .z VOlne ruky, coz ze se take stalo, nutno pokládati za 
osvedčeno,. uvazJ-lI se dále, že při opovědi výmazu firmy likvidátorem 
a k0r;'andlt1st~U. nejde o zál~onné zastoupení společnosti k uzavření 
prav~lho. Jednam ve smyslu cl. 136 obch. zák., nýbrž jen o ohlášení 
skonc~ne hkvldace podle čl. 129 obell. zák., jehož nutným následkem 
Jest vymaz hrmy. ' 

čís. 7850. 

. B~I~-Ii mimosoudní výpověď z nájmu podle svého obsahu dána pod
mmecne, nutno (§ 7 ex. ř.) prokázati, že podmínka nastala. 

(Rozh. ze dne 9. března 1928, R I 158/28.) 

s o Ll d P r v ~ s t o I i c e p~volil na základě mimosoudní výpovědi 
e~eku~1 ,vykhz.enl~l. ,R e k u r s n I s o u d návrh zamítl, maje za to, že 
vypoved nema nalezltostí § 565 c. ř. s. 

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

D ů vod y: 

Netř~ba řešiti otázku, zda dovolatelčino prohlášeni v dopise ze dne 
26. prosm~~ ,1927 lze mi~i za výpov~ď vůbec a za výpověd' vykona
teln?u zvlaste (§ ,565 c. r. s.), nebot, i kdyby byla vykonatelnou vý
povedl podle§ 1 CIS: l~ ex. !., nebylo by lze, na jejím základě povoliti 
vnucene vykhzem naJatych n11stností. Podle jejího doslovu je její závaz
nost Zá",1Slá na »nevyhovění tomuto požadavku«, totiž na tom, že vy
povldana tmna kamna v prodejně do 30. prosince 1927 neodstraní díru 
d? ko~í~a ne~azdí. a ~~ěžovatelce nenahradí škodu 5.000 Kč. Je 'tudíž 
vypoved a s ni take JeJI vykonatelnost podle § 7 ex. ř. učiněna závislou 
na tom, by op,rávněná dokázala, že tato skutečnost - řečené nesplnění 
-:- nastala. Dukaz ten musIla by navrhovatelka podle § 7 ex. ř. podati 
I!stmaml veřejnými aneb veřejně oYěřenými. Navrhovatelka však tuto 
ro>;hodnou okolnost .~ni netvrdila, tím méně ji dokázala naznačeným 
zpusobem. Nemohla JI tudíž exekuce již z tohoto důvodu býti povolena. 
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čís. 7851. 

V tom, že byla stanovena okrouhlá roční doba k odevzdání věci, nelze 
spatřovati ujednání fixního obchodu. 

V tom, že jedna smluvní strana připomněla druhé smluvní straně 
závazky a zdůraznila jí lhůtu k plnění a druhá Sltrana jí odpověděla, že 
smlouvě rozumí, nelze spatřovati souhlasný projev stran, pozměňující 
dosavadní úmluvu v ten způsob, že strana chtějíc od smlouvy ustoupiti, 
:tIemusí stanoviti přiměřenou lhůtu k dodatečnému plnění. 

(Rozh. ze dne 9. března 1928, Rv I S61/27.) 

Žalobce prodal žalovan)'m automobil za 36.000 Kč, z čehož zaplatili 
žalovaní 16.000 Kč hotově a za 20.000 Kč měl si žalobce od nich ode
brati nábytek do jednoho roku. Žalobou, o niž tu jde, domáhal se ža
lobce na žalovaných, by bylo uznáno právem, že žalovaní jsou povinni 
rukou společnou a nerozdílnou žalobci na úhradu dlužného nedoplatku 
za koupený automobil 20.000 Kč dodati školní lavice, jaké ve svém zá
vodu pro veřejné školy vyrábějí, t. j. lavice moderní soustavy o železné 
spodní konstrukci, každou pro dvě osoby a sice od každé ze tří veli·
kostí, v nichž se tyto lavice vyrábějí, stejný počet za ceny, jaké účtují 
úřadům školním a v úhrnné hodnotě 20.000 Kč, při čemž částku, kterou 
by cena dodaných lavic 20.000 Kč převyšovala, žalobce žalovaným do
platí v hotovosti, anebo zaplatiti mu rukou společnou a nerozdílnou 
20.000 Kč. Za řízení vznesl žalobce mezitímní určovací návrh, že 
smlouva mezi stranami ohledně auta jest v platnosti a nebyla zrušena. 
O ba niž š í s o u d y žalobu zamítly. 

N e j v y Š š í s o u d vyhověl mezitimnímu určovacímu návrhu ža
lobcovu a uznal podle žaloby. 

Důvody: 

Podle smlouvy ze dne 16. července 1924 mají žalovaní převzíti od 
žalobce automobil za 36.000 Kč a zaplatiti hotově 16.000 Kč, a za 
20.000 Kč měl si žalobce odebrati od nich nábytek do jednoho roku. 
Ježto převážná část ceny za automobil měla býti vyrovnána cenou ná
bytku a nikoli v penězích, jde po rozumu § 1055 obč. zák. o smlouvu 
směnnou, nikoliv o smlouvu kupní. Žalobce sice v žalobní prosbě mluví 
o smlouvě kupní, ale nesprávným podřaděním skutkových okolností 
pod právní normu nejsou soudy vázány a nenf tudíž závady,. by z prosby 
žalobní a z určovacího návrhu nebyla vymícena slova označující, že jde 
o kupní smlouvu a nedoplatek za koupený automobil. Při směnné 
smlouvě přijelou v úvahu předpisy občanského, zákona (§ 918 a násL), 
nikoli předpisy obchodního zákona o koupi, zejména ne články 355 a 
násl. o účincích toho, octne-Ii se některá ze stran v prodlení. Zároveň 
z té okolnosti, že umluvena byla okrouhlá jednoroční lhůta k odebráni 
nábytku, jest patrno, že nešlo o fixní obchod po rozumu § 919 obč. zák. 
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Podotýká se, že, ujednána-Ii prostě lhůta k plnění, .nejde již tim on"'" •. , 
jednání, které by bylo posuzovati podle § 919 obč. zák. K tomu j 
podle jasného znění tohoto § třeba, by buď bylo vymíněno splnění 
v přesně určeném čase nebo do přesně určené lhůty tak, že by jinak do
jítí mělo na odstoupení, neb aby totéž bylo lze usuzovati z povahy jed~ 
nání nebo z účelu plnění. O něco takového při prvotním ujednání směnné. 
smlouvy nešlo. Soudy nížších stolic vzaly za zjištěno, že žalovaný 
v červnu 1925 řekl žalobci, že sí musí od nich nábytek do 16. 
1925 odebrati podle smlouvy a že, když tak neučiní, musí si vzíti auto 
zpět a peníze vrátiti, načež žalobce odpověděl, že má dost času, že tře
bas v poslední den si může vzíti nábytek. Soudy nižších stolic vyklá_ 
dají tyto zjištěné projevy obou stran použitím § 863 obč. zák. v ten 
rozum, že žalobce přistoupil na to, že nábytek musí býti do 16. července 
1925 odebrán, jinak že dojde ke zrušení smlouvy. Podotknoutí jest, že 
použití všeobecného vykládacího pravidla § 863 obč. zák. jest činností 
čistě rozumovou a závěry, k nimž se touto činností dospívá, js"Ou zá
věry právními, nikoli skutkovými, takže dovolací soud může učiniti 
právní závěr odchylný od závěru nižších stolic. Podle § .863 obč. zák, 
lze vůli projevíti také mlčky takovými činy, které, uváží-Ii se všechny 
okolnosti, nedávají rozumné příčiny o ní pochybovati. Zde však nelze 
říci, že řečené výroky připouštějí s uvážením všech okolností pouze ten 
výklad, že jimi ujednáno bylo storno pro případ, že žalobce přesně nej
později dne 16. července 1925 nábytek neodebéře, že těmito výroky se 
měla proměniti původní smlouva v úmluvu s ujednáním přesně určeného 
času plnění tak, že nedodržením lhůty se strany žalobcovy vzniklo by 
žalovaným právo odstoupiti od smlouvy bez stanovení dodatné lhůty 
k plnění (§ 919 obč. zák. na rozdil od § 918 obč. zák.). Rozmluva tato 
nebyla v podstatě ničím jíným, než že žalovaný přípomenul žalobci 
smluvní závazky neboli, jak praví odv·olací soud, zdůrazní! mu lhůtu 
k plnění určenou, a že žalobce odpověděl, jak on smlouvě rozumí. Ale 
naprosto nelze v těchto slovech spatřovati souhlasný projev obou stran, 
pozměňující dosavadní úmluvu v ten způsob, že žalovaní, budou-li chtíti 
od smlouvy ustou pití, když žalobce neodebere nábytek do 16. července 
1925, nemusí mu po rozumu § 918 obě. zák. stanovití příměřenou lhůtu 
k dodatečnému plnění. Aby se mohlo řici, že není pochyby o tom, že 
stmny měly vůli vyloučiti předpis § 918 obč. zák., bývalo by musilo 
býti řečeno ještě něco více nebo něco jiného. Vzhledem k vývodům do
volací odpovědi jest podotknouti, že za souhlas se stornem nelze podle 
§ 863 obč. zák. pokládati ani tu okolnost, že žalobce v původní prosbě 
žalobní domáhal se jen zaplacení 20.000 Kč a ne v prvé řadě dodání 
nábytku. Tím přece žalobce neprojevoval souhlas se zrušením smčnné 
smlouvy, kteréž zrušení by vedlo k vrácení auta. Dovolateli nelze při
svědčiti v tom, že nejde na jeho straně o prodlení, když neučinil opa
tření, by mu žalovaní mohli vyrovnati protihodnotu. Dovolatel přehlíží, 
že vyhmdil si vlastnictví automobilu až do dodání nábytku. Dokud tedy 
neučinil zmíněného opatření, t. j. neoznámil žalovaným, jaký nábytek 
mu má býti dodán, nesplnil svou povinnost a zavinil, že auto nepřešlo 

._- čís. 7852 .-
377 

vlastnictví žalovaných; tím octl se v p~'odlení se své stra'ny a nespln!l 
, I tnou smlouvu v náležité době a tak, pk bylo smluveno (§ 918 obe. 

.u~:). jest se dále obírati otázkou, zda se žalovaní :~c~ovali podle
za9i8 obč. zák., při čemž se podotýká, že v tor;,tO.~ se zad~, by strana, 
§t . chce od smlouvy odstOUpItI, stanovIla pnmerenou lhutu k doda
k era . . t' dl 'I 3'" , . u plne'ní kdežto v případech ktere jest posuzova I po e c. J" tecnem, ' -, . 
obch. zák. stačí, by se přiměřená lhůta prostě poskytla. Zalovall1 ~,'1 

t rdí že se zachovali podle § 918 obč. zák. jest sIce z je]1ch dopIsu 
~:zvda;a žalobci před vánocemi 1925 zasl<lné~o patrno-}e ž~lovani ne
chali uplynouti nějakou lhút~ po splatnostI, ,coz by, za]1s,e ;,tacJl;" kdy~:: 
věc bylo posuzov,~Íl p.odl~ cl. 356 obch.zak.; avsa~ v pnpade,. o ne)' 
tuto jde, to nestacI, Jezto zalovam, hodla]Ice od ;;n;louvy.odstoupltJ, meII 
tanoviti přiměřenou lhůtu k 'dodatečnému pInem; neuclmh-h tak, ne-

~!Ohl jich jednostranný projev, že následkem prodlení žalobcov~ odstu
pují od smlouvy,. vés0 k zrušení smlou~y, a žalobce nepozbyl naro]<u na 
primérní smluvlll pInem, t. j. na dod"n; nabytku v cene,20.000 Kc; jest 
tedy žalobní n,ár~k v, zákone odu:o?nen;.1 b~lo vyhovetJ dovolan; t,ak, 
'ak se stalo, pn cen1Z se podotyka; ze ~al.oven d~ vy10ku r~zsud:cl1eho 
bojato bylo i rozhodnutí o urČOVaCI111 n~vn;u, kt;re soud prv~ stolIce po
jal pouze do důvodů svého ~·ozsu.dku: Ze skollll lav;ce pokladalI Jest za 
nábytek po rozumu cltovane smenne smlouvy, netreba vzhledem k Je
jímu znění blíže odůvodňovati. 

čís. 7852. 

šekový zákon ze dne 3. dubna 1906, čís. 84 ř. zák. 

Úřední pečeť šekové účtárny doplněnou datem a šil~ou ú~~dníkiov?u 
. dlužno. klásti na roveň trasátovu podpisu ve smyslu § 16 CIS. 2 ~ák: 
Vytištěné a přilepené potvrzení šekového úřadu rovná se p;-ohlásem 

. napsanému na šek. 

(Rozh. ze dne 9. března 1928, Rv 1 322/28.) 

Proti šekovému platebnímu příkazu vznesl žalovaný námitky, jimž 
pro c e sní s o udp r v é s tol i c e ~evyhovel a ponechal šekoví' 
platební příkaz v platnosti. O d vol a c I s o u d napade~y r.ozsu~eK 
potvrdil mimo jiné z těchto d ů ~ o d ů: jakplyn;o z ~?tvrzenr postovn;ho 
úřadu šekového ze dne 25. 'kvetna 1927, Jest sek llifadem hm opatren 
vytištěním prohlášením a též :azítk,;m s. datem a .lest t?to ov~řeno též 
šifrou, tak že jest plně vyhoveno predplsu ~ 16 CIS. 2 sek. zakona (§ 
886 poslední věta obč. zák.). Proto Jest namltka odvolatelky o n::.do~ 
statku na prohlášení tím vyvrácena. Dotčené razítko spoJuJe prohlasem 
se šekem a jest tím též na šeku vystaveno. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 
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Dtlvody: 

Co do výkladu § 16. čís. 2 šekového zákona pro tento případ so 
hlasí dovolací soud s právním názorem odvolacího soudu. Tento so ~ 
odůvodnil svůj ~ázor P?ukazem k posl<;,dní v~tě § 886 obč. zák., dov~_ 
~atelk~ p.ouk~zuJe ~e d.~le ~~ ~ravl.dl,,; sekoveho řízení vydaná pro po
StOV~I. urad se~o."y. a Jl za]1ste znama, podle níchž úřad ten vrátí šek 
doruclteh,. nenl-lI. uhrady. Jde o pot':,rzení účtového místa, jež klade 
§ 16 ~ nasledovmm odstaVCI na roven prohlášení trasátovu žádanému 
pod ČlS. 2. Postup zachovávaný poštovním úřadem šeko,vým odpovíd' 
~:o!o předpis,: § 16. šekov~ho z~~ona: a jest úřední pečeť šekov: 
ucta;ny dopln<;nou dat.<;,n: a. SlfrO.U ured~lkovou klásti na roveň podpisu 
irasatovu tak Jako vyhstene a pnlepene potvrzení úřadu toho rovná Se 
prohlášení naps'anému na šek. . 

čís. 7853. 

.N.ároku proti o~ci ~a ~orav~ na náhradu škody ze zanedbáni mlsW 
polICIe (neposypám na1ed. na prechodu po ulici z chodníku na chodník) 
nelze se domáhati pořadem práva. 

(Rozh. ze dne 9. března 1928, R II 70/2R.) 

. ž~lobce domáh~1 s,: na moravské obci náhrady škody, kterou utrpěl 
hm, ze, upadnuv pn prechodu sllmce v obcí na náledí zlomil sí levou 
kl.íční kost, a přičítá vinu obcí, protože nedala přechod 's jednoho chod
Ulku na .dru.hý aní vyznačíti, .ani pískem posypati, nepostarala se o to, 
by aspon prechod byl posypan, nevykonávala patřičný dohled nad oso
bou, které svěřila posypávání chodníkú a přechodú v zimě a užila 
k tomu osoby nezdatné. P r v n í s o u d rozhodl ve věci m~zitímním 
rozsudkem .v te~ rozum, že !~lobní nárok není důvodem po právu, a odů
VOdll!1 t~ ~lm, z.e Jde o .ver~Jnou komuníkaci a o zanedbání povínností 
vyplyvaJlcl z vykonu mlst111 polICIe nebo dohledu nad jejím výkonem 
~~dy o povínnost veřejn~právní, uloženou obci v § 27 druhý odstave~ 
CIS . .3 3' § 34 mor. .ob. zríz .. ze dne 15. března 1864, čís. 4 z. z., a ž~ 
nem predplsu, ktery by ukladal ObCl na Moravě ručení za škodu která 
by někomu vzešla za zanedbáni místní policie, jak jest tomu v Č~chách 
podle § 37 čes. ob. zříz. ze dne 16. dubna 1864, čís. 7 z. zák. O d v 0-

l.a.c í s o u d ~rušil rozsud~k prvního ·soudu í řízení jemu předcháze
JICl pro z:nate?no~t ~ odml!1 žalobu pro nepřípustnost pořadu práva, 
v podstate z tehoz. duvodu, Jehoz pouzll první soud k věcnému rozhod
nutí o žalob ním nároku, a dodal, že žalobce ani netvrdil, že žalovaná 
obec zanedbala povinnost vyplývající z jejího, práva vlastnického. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu ani té ani oné strany. 

D Ů v o cl y: 

Do .usne~ení odvolacího soudu stěžují si obě strany, žalovaná obec 
proto, ze pry tento spor o náhradu škody náleží na pořad práva, protože 
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pi'ý žalobce neop~:1 žalob~ o ustanovení § 27 druhý odstavec čís. 3 
a § 34 mor. ob. znz., nybrz o ustanovení §§ 1311 a 1315 obč. zák., ale 
že prý ovšem žalobce. přehlédl, že nel;í předpisu, podle něhož by obec 
ručIla soukromopravne za urazy, ktere se přihodily na veřejné komu
níkaci rr~ nedostatečné její udržování obcí. žalovaný naproti tomu tvrdí 
_ patrne vzhledem k dodatku odvolacího soudu, - že uplatnil svúj 
nárok proti obci na základě jejího vlastnického práva z důvodů §§ 1295 
1297 a 1315 obč. zák., že se smekl na obecním krajníku, když vystu~ 
poval na chodník, a že krajníky chodníků patří do veřejného statku ža
lované obce, která jako vlastnice jest povinna nahraditi zaviněnou škodu. 
Z tohoto děje jest zjevno, že žalobce směsuje otázku obecního statku 

:S obecním jměním a že žalovaná obec v souhlasu s prvním soudem smě,· 
suje otázku nepřípustnosti pořadu práva s otázkou, zda jest náhradní 
nárok po stránce hmotněprávní odůvodněn. Nezáleží na tom, v jaké 
loucho žalobce oděl svůj nárok, kterak svůj nárok formuloval a o které 
předpisy .obč~l1Ského zákona jej opíral, nýbrž jen na tom, jaké povahy 
podle sve vmtřní podstaty jest právní poměr, ze kterého jest žalobní 
nárok vyvozo~án. S tohoto hlediska nutno zkoumati, jaké právní po
vahy Jest povmnost obce, z JeJlhož zanedbání žalobce náhradní nárok 
vyvozuje, zda totiž jde a) o soukromoprávní povinnost obce, vyplý
vající z jejího práva vlastnického, či b) o veřejnoprávní povinnost, ulo .. 
ženou obci v oboru veřejné správy. V onom případě šlo by O soukromo
právní nárok na náhradu škody, o němž --'jako o právu soukromém _.
bylo by rozhodovati podle § 1 j. n. a § 1338 obč. zák. řádným soudům, 
které by si pak musily také samy vyřešítí všechny zákonné předpo
klady nároku na náhradu škody podle 30. hlavy občanského zákoníka. 
V takovém případě nebylo by lze poukazovati k tomu, že není zvlášt
ního předpisu, který by obci náhradu ukládal, neboť platily by tu obecné 
předpisy občanského zákoníka o náhradě škody. Ježto obec, jako práv
nická osoba sama jednati nemMe, platilo by jednání a opomenutí zá
stupců obce za jednání a opomenutí obce samotné. Ve druhém případě 
šlo by o nárok veřejnoprávní, o němž by soudy nesměly rozhodovati 
(§§ 1 a 42 j. n.) a musily by žalobu pro nepřípustnost pořadu práva 
v každém období řízení odmítnouti. K a) Obecní majetek jest buď obec
ním jměním neb obecním statkem. Rozdíl mezi obojím záleží v určení, 
jehož se dostalo obecnímu majetku příslušnými orgány. Slouží-li obecní 
majetek podle svého urč'cní k tomu, by ho obec užívala jako každý 
jint soukromý vlastník, jde o obecní jmění, o němž platí předpis § 290 
obc. zák. Poměry, o které tu jde, jsou ovládány normami práva sou
kromého. Slouží-Ii však obecní majetek k tomu, by ho užívali buďsi obec, 
nebo všichni členové obce nebo určité třídy občanstva z důvodu "své při
náležitosti k obci, jde o obecni statek. Poměry sem spadající jsou ovlá
dány právem veřejným, protože přihlížejí k jednotlivci pouze jako' k členu 
.organického obecního svazku. Nezáleží tedy na tom - nač žalobce dů
raz klade, - že i obecní statek, tedy v souzeném případě obecní chod
níky a jejich krajníky jsou ve vlastnictví obce (§ 288 obč. zák.), neboť 
.občanstvo jich neužívá mocí práva soukromého, nýbrž iure publico. To 
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platí v souzeném případě i o sil'nici, již žalobce přecházel a o níž první 
soud zjistil, že je silnicí okresní a že jest zapsána v seznamu veřejnéh(} 
statku. Také tu jde o veřejnoprávní útvar vyššiho stupně, jehož členové 
užívají okresní silnice mocí svého veřejnoprávního vztahu k silničnímu 
okresu. Z toho, co dosud vyloženo, plyne, že povinnost obce udržovali 
přechod přes veřejnou silnici a obecní chodníky v bezpečném stavu, 
není na roveň postavena povll1nosti vlastníka domu, by čistil a posyp i
val veřejný chodník před svým domem, a že tedy z vlastnictví obce k ve
řejnému statku nelze vyvozovati její soukromoprávní povinnost v tomto 
směru. Kb) Zkoumá-li se pramen, v němž jest založena dotyčná povin
nost obce, jest v předpisech o výkonu místní policíe, v § 27 druhý od
stavec čís. 3 a v § 34 mor. ob. zříz. ze dne 15. března 1864, čís. 4 z. zák.,· 
které u,stanovují, že obci přísluší péče o zachování obecních sílníc, cest, 
míst a mostů, též o bezpečné a snadné jezdění po nich (a ovšem i chůzi), 
že obecní výbor jest povinen povoliti náklad, jehož jest třeba ke zříze
ním u výkonu místní policie a že jest v té přičině práv ze všelikého opOr 
menuti, jež by se mu mohlo klásti za vinu. Tato povinnost obce kotvi 
tedy v právu veřejném, jest uložena obci jako veřejnoprávnímu svazu a 
jest tudíž i nárok, jenž jest vyvozován ze zanedbání této úřední povín
nosti obce, nárokem veřejnoprávním. O veřejnoprávním nároku mohlf 
by soudy rozhodovati jen tehdy, kdyby k tomu byly povolány zvláštním· 
zákonným předpisem, neboť .. všeobecných zásad soukromého práva ne
lze použíti na výkon vrchnostenských oprávnění a povinností. Ale ta
kového předpisu pro moravské obce není. Pro české obce jest dán ta
kový předpis v § 37 druhý odstavec čes. ob. zřiz. ze dne 16. dubna 1864, 
čis. 7 z. zák. a to ještě jen co do výše náhradního nároku, nikoli co do 
jeho důvodu a co do povinnosti obce k náhradě, o které rozhodují úřady 
politické. Jest to předpis výjimečný, jehož není v moravském obecním 
zřízeni a jehož platnost nelze rozšiřovali na jiné země. Na veřejnopráv
nosti právního poměru, z něhož jest žalobni nárok vyvozován, tudíž na 
veřejnoprávnosti nároku samotného, nemění nic skutečnost prvním sou·~ 
dem zjiMěná, že žalovaná obec vzala na se ujednáním se správní komisí 
silničního výboru za roční paušál povinnost čistiti okresni silnice mě
stem probíhající a že sama zase svěřila čistění města a zejména také 
posypávání přechodů soukromé osobě, nad níž má dohled, neboť vždy 
jde o povinnost založenou v právu veřejném, pokud jde o obec, v před
pisech shora zmíněných a pokud jde o »silniční okres« v §§ 2 a .11 prvý 
odstavec moravského zákona ze dne 30. záři 1877, čis. 38 z. zák. Jde-li 
o nárok veřejnoprávní, nesmí o něm soudy vůbec rozhodovati, nesmí 
vyřknouti, zda nárok po právu jest či není, nesmí ani žalobě vyhověti, 
ani ji pro neodůvodněnost zamítnouti - jak by'si to obec, patrně k vůli 
otázce útratové přála, - nýbrž musí v každém období řízení vysloviti. 
zmatečnost dosavadniho jednání a žalobu odmítnouti, jak to právem 
učinil odvolací soud (§ 42 j. n., § 477 čis. 6 a § 478 prvý odstavec 
c. ř. s.). 
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Čís. 7854. 

Uznání působí konstitutivně jen tehdy, přistoupilo-li k závazkovému 
důvodu, jenž tu již byl. 

(Rozh. ze dne 9. března 1928, Rv II 524/27.) 

žalobce domáhal se na žalovaných náhrady škody, již mu způsobil 
syn žalovaných zaměstnaný v jeho obchodě, a opíral žalobní nárok o to, 
že žalovani prohlásili, že mu celou škodu nahradí. Žaloba byla za
mítnuta s o u d Y VŠe c h tří s t o I i c, N e j v y Š š i m s o ude m 
z těchto 

d ů vod ů: 

Uznání působí konstitutivně jen tehdy, přistoupilo-li k závazkovému 
důvodu, jenž tu již byl. V takovémto případě může se protistrana uznav
šího dovolávati uznání jakožto plně účinného závazkového důvodu. 
V souzeném případě přichází v úvahu jako takto účinně zavazovací dů
vod způs.obení škody synem, pokud se týče žalovanými samými. Pro
hlášení žalovaných, že se zavazuji zaplatiti žalobci 20.000 Kč jako ná
.hradu škody vzešlé žalobci z krádeží jejich synem spáchaných, bylo by 
tedy samo o sobě dostatečným zavazovacím dúvodem a to i co do výše 
škody, poněvadž uznáním, jako smírem upravují se nejisté aneb sporné 
právní poměry. Leč předpokladem jest vždy, by tu byl skutečně před
.cházejicí zavazovací důvod. Bylo by proto v souzeném případě předpo
kladem konstitutivní působnosti uznání, že žalobce vůbec utrpěl trest

nými činy syna žalovaných škodu, že tu tedy jde o platně založenou po-
vinnost tuto škodu nahraditi. Dostalo-li se žalobcí náhrady způsobené 
škody, odpadl předpoklad uznání a tim odpadla i jeho účinnost. Zapla
cení zažalovaného peníze nevedlo by k náhradě škody žalobci způso
bené, nýbrž k jeho obohacení. Nižší soudy zjistily, že škoda žalobci 
z krádeže syna žalovaných vzešlá, byla žalobci Josefem S-em úplně na
hražena. Jde tu o skutkové zjištění, jímž jest dovolací soud vázán. 
Tomucli tak, jest žaiobě odňat základ, o který se opírá, účinnost tvrze
ného prohlášeni žalovaných, podle něhož se zavázali nahraditi celou sy
nem zpúsobenou škodu, a právem byla proto žaloba zamítnuta. 

čís. 7855. 

Lhůta k žalobě ze správy (§ 933 obč. zák.) pro vady dobytka 1'0-
ěíná dnem, jímž končí lhůta domněnky podle § 925 obč. zák. K tomu, 
že uplynula propadná lhůta § 9330bč. zák., dlužn.o přihližeti z úřadu 
v každétn období rozepře. 

(Rozh. ze dne 9. března 1928, Rv II 560/27.) 
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Žalob" kupitele proti prodateli, by byla zrušena kupní smlouva 
ohledné krávy pro vady, pro c e sní s o u d l' r v é s t o I i c e vy-' 
hověl, o d vol a c í s o u d žalobu zamitL 

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

D ů vod y: 

Jde jedině o to, zda byla v souzeném případě dodržena propadná 
1M ta § 933 obč. zák. k uplatnění nároku ze správy z vady koupené 
krávy. S náhledem žalobcovým hájeným teprve v dovolání, že lhůta 
šestinedělní ku podání žaloby běží až ode dne, kdy nabyl vědomosti 
o tom, že kráva je tuberkulosni, a že, podav žalobu do týdne po té co 
zvěděl z posudku zvěrolékaře o tuberkulose krávy, učinil tak včas,' ne·· 
lze souhlasiti, nehledíc k tomu, že -tvrzení to je v dovolacím řízení ne
přípustné. § 933 obč. zák. stanoví, že nároky ze správy pro vady do
bytka mohou býti soudně uplatňovány do šesti neděl ode dne předáni 
věci a že se pro správu pro takové vady dobytka, o nichž platí lhůta 
domněnky, počítá tato lhůta ode dne, jímž končí. Kupitel může se tud,ž 
přesvědčiti o vlastnostech dobytčete vždy již v době převzetí, doslov 
§ 933 obč. zák. je jasným, neobsahuje omezení ani výhmdy a již podle· 
motivů cís. nař. ze dne 19. března 1916, čís. 69 ř. zák. byla lhůta k uplat
ňování nároku ze správy právě proto snížena, poněvadž byla dřívějš[ 
lhůta zákona pro žaloby toho druhu příliš dlouhá, což mělo v zápětí ne
jistotu v obchodování s dobytkem, která zase měla vliv na ceny. Vzhle
dem k tomu, že podle nařízení ministerstva spravedlností v dohodě s mi

.nísterstvem orby ze dne 10. listopadu 1916, čís. 384 ř. zák. je lhůta do
mněnky tuberkulosy krávy čtrnáctidenní, uplynula lhůta ku podání ža
loby podle §§ 925, 926 a 933 obč. zák. a ministerského nařízení ze dne. 
19. března 1916, čís. 69 ř. zák. osm neděl po převzetí krávy, což stalo 
se nesporně dne 19. ledna 1927 (§ 266 c. ř. s.), dne 16. března 1927, 
žaloba byla však podána teprve dne 19. března 1927, tedy opozděně. 
Správně uznal proto odvolací soud, zamítnu v k odvolání žalovaných ža
lobu. že k této propadné lhůtě měl prvý soudce přes zmeškání žalova
ných přihlížeti, poněvadž nutno k ní z moci úřadu bráti zřetel v každém 
období rozepře, dovodil a blíže odůvodnil Nejvyšší soud v četných svých 
rozhodnutích (tak v rozhodnutí čís. 3089 a 5138 sb. n. s.). 

čís, 7856. 

Pokud nelze zabaviti (§ 251 čís. 6 ex. ř.) stroje v živnosti knihtis
kařské. 

(Rozh. ze dne 10. března 1928, Rl 1098/27.) 

V exekucí proti majiteli knihtiskárny k vydobytí peněžité pohle
dávky byly zabaveny kromě jiného také ruční lis a tiskací stroj. Návrh 
dlužníka, by tyto dva předměty byly vyloučeny z exekuce, s o u d l' r v i 
s t o I i c e zamítl, rek u r sní s o u d návrhu vyhověl. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 
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D ů vod y: 

Stěžovatelka, přihlížejíc zřejmě k Výliosu ministerstva spravedlnosti 
ze dne 2. června 1914, věstník čís. 43 a k tam obsaženému výkladu 
§ 251 čís. 6 ex. ř. v doslovu článku Vlll. čís. 27 novely, správně sice vy
kládá zákon, jenže ho správně nepoužívá v tomto připadě, tvrdíc, že 
knihtiskař mohl by býtí považován za maloživnostníka pouze tehdy, 

. kdyby pracoval s jedním lisem, že, když dlužník pracuje, jako v tomtů 
případě, se čtyřmi stroji, když mu tedy po zabavení zůstanou ještě dva 
stroje, nemůže býti považován za maloživnostníka a že proto dva zaba
vené stroje nelze považovati podle § 251 čís. 6 ex. řádu za nezabavi
telné. Stěžovatelka přehlíží, že v živnostech mohou se naskytovati značné 
různosti, že jsou živnosti, které vůbec nelze vykonávati bez pomocníků 
a beze strojů, což zajisté dopadá í při knihtiskařské živnosti, pokud se 
týče, že počet stroj II sám o sobě není rozhodující při řešení otázky 
ochrany podle § 251 čís. 6 ex. ř., která novelou slovy »k osobnímu dal·
šímu výkonu výdělečné čiunosti« práti dřívějšímu doslovu »k osobnímu 
výkonu svého povolání« byla značně rozšířena v ten způsob, že novým 
doslovem »má býti vyjádřel1(}, že vyňaty jsoll nejenom nezbytné před
měty, nýbrž í ty, jichž je zapotřebí k výhodnému provozování odpovída
jícímu osobním (rodinným) poměrům řemeslníkovým, že má tudíž býti 
zajištěno další provozování v dosavadním rozsahu s dosavadními pro
středky (stroji), jak jest jich dnes nezbytně zapotřebí í při provozování 
drobné živnosti, aby byla zachována schopnost soutěže«. Z toho je 
zjevno, když dlužník podle zjištění rekursního soudu, jehož správnosti 
stěžovatelkou a-ni není odporováno, má kromě zabaven-ých dvou strojů 
ještě dva jiné stroje a když jak uvádí dále pramen, z něhož je čerpáno 
řečené zjištění, všechny tyto stroje jsou rozličného druhu a každý z nich 

'slouží jinému účelu, když jeden ze zabavených strojl! je ručním lisem, 
ale oba (zabavené) jsou nezbytné k dalšímu provozu dlužníkovy knih-

o tiskařské živnosti, že slu8Í považovati diužníka za maloživnostníka a 
zabavené stroje podle § 251 čís. 6 ex. ř. za nezabavitelné, poněvadž jicll 
je nezbytně zapotřebí v tomto případě k osobnímu dalšímu výkonu vý
dělečné činnosti dlužníkocq. Nerozhoduje tedy počet strojů, nýbrž roz
hodnjí uvedené okolnosti. 

čís. 7857. 

Při úvěrní zástavě nelze žádati přikázáni úroků z pohledávky kryté 
úvěrní zástavou přes rámec této zástavy; takové úroky lze přikázati 
z nejvyššího podání jen, pokud bylo pro ně zřízeno zástavní právo ať 
v rámci hlavní nebo vedlejší úvěrní hypoteky. 

Exekuční soud, rozvrhuje nejvyšší podání, muze pn pol1ledávkáCI1 
z důvodu práva veřejného v případě odporu rozhodovati jen o otázce, 
~da takové pohledávce přísluší zástavní právo, a o jeho pořadí. Uplal
nováno-Ii však odporem, že taková pohledávka není po právu, nebo je-li 
spornou správnost její výměry, může o těchto otázkách rozhodovati jen 
příslušný úřad správní. 
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Exekuční soud může slÍI11 vyříditi odpor hypotel<árního věřitele, jde-li 
o řešeni právní otázky na základě nesporného skutkového podkladu; 
má-li býti rozhodnuto o odporu na základě sporných skutkových okol
nosti, jest ho poukázati na pořad práva. 

(Rozh. ze dne 10. března 1928, Rl 75/28.) 

Při rozvrhu nejvyššího podání za exekučně prodanou nemovítost od .. 
porovala hypotekární věřitelka banka M. jednak přikázání 10% obecní 
přirážky k státnímu poplatku nemovitostnímu v pořadí výsadním, jed .. 
nak přikázání úroků, úrokú z prodlení a útrat záložně V. v pořadí jí
stiny úvěrové pohledávky. Ex e k uč n í s o u d vyhověl odporu po
tud, že nepřikázal záložně V. úroky, úroky z prodlení a útraty, pokud 
přesahovaly rámec úvěrové pohledávky, jinak odpor zamítl. Rek U r sní 
s o u d k rekursu záložny V. a banky M. napadené usnesení potvrdil a 
odvětil k rekursu záložny V. v d ů vod ech: Není opodstatněna stíž
nost záložny V., která brojí proti tomu, .že jí nebyl přikázán zbytek úrokl! 
193.249 Kč 21 h v pořadí jistiny 1,300.000 Kč, neboť v projednávaném 
případě jde o pohledávku úvěrní a proto, bylo-Ii záložně V. přikázánD 
na jistinu, úroky a útraty 1,500.000 Kč nemůže stěžovatelka právem nic 
požadovati, když tím vtělená pohledávka s úroky a s útratami byla vy
čerpána, neboť ustanovení § 216 ex. ř. o stejném pořadí úroků s jistinou 
může při pohledávkách kaučních míti neomezenou platnost jen potud, 
pokud úroky nevyčerpávají příslušnoti vtělenou částku. (§ 224 ex. ř.). 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu záložny V., vy
hověl však dovolacímu rekursu banky M. potud, že poukázal odpor 
banky M. proti přikázání pohledávky 10% obecní přirážky k převodnímu 
poplatku na pořad správní a že odpor téže banky proti přikázání úroků 
z prodlení v rámci úvěrové zástavy za úroky z prodlení pro záložnu V. 
poukázal na pořad práva. 

D ů vod y: 

Záložna V. hájí neprávem názor, že při zástavě úvěrní může žádati 
přikázání úroků z pohledávky kryté úvěrní zástavou i přes rámec této 
zástavy. To by odporovalo ustanovení § 224 ex. ř. Úroky takové lze 
přikázati z nejvyššího podání jen, pokud pro ně bylo zřízeno právo zá·· 
stavní a to ať v rámci hlavní hypoteky nebo v rámci vedlejší úvěrní hy.
poteky (pro vedlejší závazky). Pokud tedy záložna V. žádala přikázání 
úroků z pohledávky zajištěné úvěrní hypotekou mimo rámec hlavní 
úvěrní hypoteky'a také mimo rámec hypoteky za vedlejší závazky, či
nila tak neprávem a nižší soudy právem nepřikázaly z nejvyššího podání 
úroky, z rámce úvěrní hypoteky vybočující. Dovolací rekurs záložny V. 
není tedy opodstatnén. Banka M. vytýká právem, že exekuční soud sám 
rozhodlo jejím odporu proti přikázání pohledávky městu Praze záleže_ 
jící z 10% přirážky ke státnímu reálnímu poplatku. Tato banka vznesla 
odpor proti výši této pohledávky z toho důvodu, že platební rozkaz na 
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ákladní státní reální poplatek byl napaden rekursem a že tento původn~ 
~yměřený převodní poplatek 246.750 Kč byl snížen na 70.000 Kč. Exe
kuční soud může při pohledávkách z důvodu práva veřejného, jako jsou 
lohledávky na daních, poplatcích a veřejných dávkách rozhodovati 
~ případě odporu sám jen o otázce, přísluší-Ii takové pohledávce právo 
zástavní, a o jeho pořadí. Uplatňuje-Ii se však odporem, že pohledávka 
taková není po právu, nebo je-Ii sporná správnost její výměry, mŮŽe 
o těchto otázkách, spadajících do oboru práva veřejného, rozhodovati 
jenom příslušný úřad správní. (§ 33 vl. nař. ze dne 27. dubna 1922, 
čís. 143 sb. z. a n.). Proto měl odpor banky M. proti správnosti výměry 
dávky býti poukázán podle třetího odstavce § 231 ex. ř. na pořad 
správní. Nerozhoduje, zda banka M. tvrdila, že podala rekurs proti pla
tebnímu rozkazu obce pražské, jímž ona 10% přirážka byla vyměřena, 
ježto v důsledku příznivého vyřízení rekursu proti výměře základního 
státního převodního poplatku i o výši obecní přirážky k němu může roz
hodovati zase jen úřad správní a tento posoudí význam toho, zda byl 
či nebyl podán zvláštní rekurs proti výměře přirážky, i význam vlivu té 
okolnosti na výměru přirážky, byl-Ii podán toliko rekurs dO' výměry stát
ního základního poplatku. Rovněž právem stěžuje si banka M. do toho, 
že přes její odpor proti přikázání 100.000 Kč na úroky z pohledávky 
záložny V. podle prohlášení ze dne 30. března 1920 byly tyto úroky 
záložně V. přikázány v rámci vedlejší hypoteky za úroky z prodlem. 
Exekuční soud může sám vyříditi odpor hypotekárního věřitele, jde-Ii 
o řešení právn.Í otázky na základě nesporného skutkového podkladu. 
Má-Ii však hýti rozhodnuto o odporu na základě sporných skutkových 
okolností, nutno ho poukázati na pořad práva. Banka M. vznesla prol! 
přikázání úroků v rámci vedlejší hypoteky za úroky z prodlení odpor 
proto, že jístota za úroky z prodlení do 100.000 Kč byla vložena do 
knihy pozemkové nedopatřením, že v zástavním prohlášení ze dne 30. 
března 1922 zřízena byla zástava jen pro pohledávku hlavní do výše 
1,300.000 Kč a pro vedlejší závazky do výše 100.000 Kč a že jist?ta p1:0 
úroky byla obsažena jenom v žádosti knihovnÍ. Tuto okolnost vsak za
ložna V. popřela. Exekuční soud se nepokusil zjistiti obsah onoho pro·· 
hlášení a získati tak nesporný skutkový základ pro řešení právní otázky, 
bylo-Ii .oním prohlášením zřízeno sporné zástavní právo pro úroky z pro
dlení po právu, je-Ii pro nč důvod tvrzený, totiž zástavní smlouva. Proto 
nemohl exekuční soud, nemaje nesporného. skutkového základu, rozho
dovati o právní otázce, je-Ii vložené zástavní právo pro úroky z prodlení 
po právu. Měl tedy v tomto směru odpor banky M. poukázati na pořad 
práva. . 

čís. 7858. 

Exekuční řízení se konči již právoplatným přildepem, nikoliv teprve 
právoplatností rozvrhového usnesení, a nelze je napotom odložiti. 

Pro povoleni poznámky spornosti stačí, že byla Hm, kdo byl vk~a
dem do pozemkové knihy dotčen ve svém knihovním právu, podána za-
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loba O neplatnost vkladu a o obnovení dřívějšího stavu. Lhostejno že 
jest odporováno nabyti vlastnického práva příklepem v exekuční draŽbě. 

(Rozh. ze dne 10. března 1928, Rl 133/28.) 

s o udp r v é s t o I i c e zamítl návrhy dřivějšího vlastníka vydra
žených nemovitostí, by bylo odloženo pokračováni v exekučním řízení 
až do právoplatného rozhodnutí 'sporu a by bylo v pozemkové knize po
znamenáno, že jest podána žaloba o zrušení udělení příklepú a vkladů 
vlastnického práva k vydraženým nemovitostem. D ú vod y: Bylo již 
vydáno rozvrhové usnesení, řízení exekučni je již skonče.no a skončené 
řízení nelze odložiti. Zamitá se i návrh strany žalující, by podání ža
loby bylo poznamenáno v pozemkové knize při příslušných vkladech 
práva vlastnického pro jednotlivé vydražitele, neboť poznámka tato m,í 
býti ve skutečnosti poznámkou spornosti (§ 20 b) a 61 knih. zákona) a 
múže se jí domahati pouze ten, kdo se cíli dotčen ve svém právu 
knihovním; strana žalující nemá však knihovniho práva v příslušnÝC!l 
knihovních vložkách. Rek u r s n i s o u d odložil pokračování v exe
kuci až do právoplatného rozhodnutí sporu a povolil knihovni poznámku, 
že jest podána žaloba o zrušení udělení příklepú a vkladů vlastnického 
práva. D ů vod y: Stížnost jest opodstatněna. Nelze souhlasiti s ná
zorem prvého soudu, že vydáním rozvrhového usnesení je řízení exe
kuční skončeno, když.tě rozvrhové usnesení dosud nenabylo právní moci. 
Teprve až toto usnesení nabyde moci práva, bude řízení exekuční skon
čeno, jak výslovně též uvádí Dr. Neumann ve svém komentáři k ex. ř. II. 
vyd. str. 165. Bylo proto v tomto směru stížnosti vyhověno a usneseúí 
prvého soudu změněno. Rovněž nesprávně vykládá soud prvý i ustano
vení § 61 knih. zák., jsa toho názoru, že se poznámky spornosti můž2 
domáhati jen ten, kdo dosud v knihách má právo knihovní. Kdyby tento 
názor měl býti správným, nemohl by si dřívější vlastník podavší žalobu 
proti vlastníku pozdějšímu poznámku spornosti vymoci. Ježto je ne
sporno, že stěžovatelka byla dřívější vlastnicí nemovitostí, o něž jde, 
nelze jí upříti právo, by, podavši žalobu o neplatnost vkladu vlastnic
kého práva pro jejího nástupce, domáhala se poznámky spornosti to
hoto vkladu ve smyslu § 61 knih. zák. Slova »ve svém knihovním právu« 
v § 61 knih. zák. nutno vykládati tak, že knihovní právo žalobkyni mu
silo příslušeti, a nikoli že jí musí také ještě příslušetí v době podání 
žaloby. 

N e j vy Š š í s o u d vyhověl dovolacímu rekursu, pokud napadl 
usnesení rekursního soudu ohledně povolení odkladu exekuce, napadené 
usnesení v této části změnil a obnovil rozhodnutí prvého soudu; jinak 
dovolacímu rekursu nevyhověl. 

D ů vod y: 

S názorem rekursního soudu, že exekuční řízení skončeno jest teprve 
pravoplatností rozvrhového usnesení, nelze souhlasiti. Podstatným zna-
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kem exekučníhO řízeni jest, že směřuje pr?ti dlužníkovi jako :~ran.ě po
vinné. Pravoplatným příklepem pře~~al dluzmk byli stranou V ,:lze~1 exe: 
kučním. Tím změnilo dosavadní nze~1 svou P?~.ahu pko n:e~1 protI 
llužníkovi a řízení, v němž jde o pomer meZI ventelem a dluzmkem, a 
'talo se nadále, ~- přes to, že upraveno jest předpisy řádu exekučního, 
~ řízením spíše úpadkovým, kde jde jen o rozdělení fondu získa~éh;) 
exekuční dražbou (viz sb. n. s. čís. 3386, 3702, 3703, 5367). Pravem 
proto rozhodl prvý soud, že řízení již skončené odložitI nelze a bylo Jeho 
rozhodnutí obnoviti. . . 

Naproti tomu bezdůvodným jest dovolací rekurs protI povolem po
známky spornosti (§ 61 knih. zák.). ~íní-li d?volací rek,uren!, .že ta!? 
poznámka neměla býti povolena, erotoze nabyt~ ~Iast~!ckeh~ prava pn
klepem lze odporovatr jen prostredk~ exekuclllho .~adu, Jes: ~ tom~ 
uvésti, že, jde-Ii o poznámku spornostr, stačl pro leJl povolem, ze, P,' 
tomu bylo i v projednávaném případě, byla tlm, kdo vkladem do po
zemkové knihy byl ve svém knihovním právu dotčen, podána ža!oba 
o neplatnost vkladu a o obnovení dřívějšího stavu (§ 61 kmh. zak.). 
Zkoumati oprávněnost, dúvodnost žaloby při povolování poznámky ne
lze, rozhodnutí o tom ponechati nutno dotyčnému sporu. 

čís. 7859. 

Zajištěni půdy drobným pachtýřům (zákon ze dne 27. května 1919, 
čís. 318 sb. z. a n.). 

Zákaz zcizení v pozemkové reformě vztahuje se i na zcizeni exekuční 
dražbou stihá však jen nemovitosti, na něž se vztahuje podle obSahu 
příslušné listiny (knihovního zápisu); nikoliv i nemovitosti volné, s nimiž 

. jsou nemovitosti stížené zákazem zapsány v jedné knihovní vložce. 

(Rozh. ze dne 10. března 1928, Rl 134/28.) 

S o udp r v é s t o líc e povolil exekuci vnucenou dražbou polo
vice domu čp. 24, rek u r sní s o u d exekuční návrh zamítl. D ů
vod y: Jak z knihovního výpisu o vložce čís. 24 zřejmo, zapsána jest 
na knihovním tělesu označeném jako dúm čís. 24 a sestávajícím zoby .. 
dleného stavení čis. 24 se stavební parcelou a zahradou Č. kat. 19 a 29, 
jakož i z rolí C. kat. 560, 678/11 a 833/18 pod pol. 21 na listu C) sub 
Pres. 15. dubna 1924 č. d. 831 kromě poznámky závazku podrobiti po
zemky Č. kat. 560, 678/11 a 833/,8 zcelovacímu řizenÍ podle § 22 (3) 
zákona čís. 318/'19 ve znění zákona čís. 166/21 a kromě závazku ku 
směně těchto pozemků podle § 22 (4) zákona čís. 318/119 ve znění zák. 
čís. 166/21 také poznámka omezení zcizení pozemků těch podle § 22 (2) 
zákona čís. 318/19 ve znění zákona čís. 311/20; poznámka posléze uve
dená zapsána jest též na listu Bl pod pol. 8. Z těchto poznámek jest vidno, 
že pozemky C. kat. 560, 678/,11 a 833/8 byly přidělenY·,."lastníkům 
domu čís. 24 na základě zákona ze dne 27. května 1919, CIS. 318 sb. 
z. a n. o zajištění půdy drobným pachtýřům. Z úmyslu zákonodár:ce 

25-



- Čis. 7859-
388 

projeveného zejména v zákoně čis. 311/20, jakož i z motivů k wU'UL'lJ 

zákonu plyne, že zákon chtěl, by přidělené pozemky zůstaly v 
drobného pachtýi"e aspoň po 10 let, an se příděl pozemků stal jen 
by pachtýř pozemky ty mohl vzdělávati jako vlastní, vzdělávaje 
dlonhá léta jako pacht},;, V úvaze, že tento úmysl mohl by býti ODCn,\_ 
zen povolením exekuční dražby, dlužno za to míti, že ke zcizení zmí
něných pozemků jest třeba svolení Státního pozemkového úřadn, jenž' 
podle § 4 zákona o Státdm pozemkovém úřadě povolán jest chrániti 
zájmy veřejné, došedší výrazu v zákonech o pozemkové reformě a v zá~ 
koně o dlouhodobých pachtech a že vnucená dražba pozemků, o níž 
žádáno bylo po zápisu poznámky zcizení bez předchozího svolení 
ního pozemkového úřadu, které v projednávaném případě nebylo vy
kázáno, jest nepřípustná; při tom pokládá soud za nerozhodno, že se 
exekuční vklad práva zástavního pro pohledávku, k jejímuž vydobyti 
byla povolena vnucená dražba, stal se zápisem poznámky o omezení 
zcizení, neboť poznámka vzhledem ku svrchu uvedenému brání té dob v 
realisaci zástavního práva. Za tohoto stavu věci, ana mimo to na zbý .. 
vajicí část knihovního tělesa .- obydelné stavení čís. 24 se stavební 
parcelou a zahradou _.- exekuce vnucenou dražbou není mo.žna, jest 
stížnost odůvodněna. 

N e j v y Š š í s o u d vyhověl dovolacímu rekursu potud, že ohledně 
polovice stavebních parcel č. kat. 19 a 29 a domu čp. 24 se zahradou 
obnovil usnesení prvého soudu. 

D ů vod y: 

Že zákaz zcizení v pozemkové reformě vztahuje se i na zcizení exe
kuční dražbou, vyloženo podrobně v rozhodnutích čÍs. 3545, 5891, 6014, 
6133, 6359 sb. n. 5., na něž se odkazuje. Že však zákaz ten stíhá jen 
nemovitostí, na něž se vztahuje dle obsahu příslušné listiny, pokud se 
týče knihovního zápisu, a nikoli i nemovitosti volné, s nimiž jsou tyto 
zákazem stížené v jedné vložce knihovní zapsány, že spojení zatížených 
pozemků s nezatíženými v jedné vložce, které ovšem porušuje předpis 
§ 5 (3) zákona ze dne 5. prosince 1874, čís. 92 z. zák., nemůže dražbě 
volných pozemků vaditi, je na jevě. Technické rozuzlení obtíží vznika
jících ze zápisu obojích pozernkll v téže vložce naznačeno v rozhodnutí 
čís. 6106 sb. n. s. Když tedy zákaz je poznamenán jen na pozemky 
č. k. 560, 678/11 a 836/8, jsou ostatní nemovitosti téže vložky volny 
a může na ně býti vedena dražba. Posléze nevadl. že pohledávka vy
máhajícího věřitele zapsána již pod 9. červencem 1923, čís. 1050, zákaz 
zcizení však teprve ] 5. dubna 1924, čís. 831, neboť sama dovolací stíž
nost příznává, že pozemky zákazem stížené byly do vložky pozemků ne
stížených pod poslednějším datem pi'ipsany, z čehož jde, že do té doby 
měl věřitel zástavní právo na pozemcích nestížených, pod tímto datem 
nabyl ho sice i lla pozemcích stížených přípísem jich do vložky, ale, 
poněvadž zároveň vykonána i poznámka zákazu zcizení, váže ho bez 
dalšího hned od nabytí zástavního práva. 
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čís. 7860. 

Vyrovnací správce není oprávněn ku stížnosti proti usnesení, jímž 
bylo odepřeno potvrzení vyrovnání. 

. Nabídli-Ii oba dlužníci ve společném vyrovnacím řízení svým věři-
telilnt jednotnou 35% (40%) kvotn, nedostává se minimáltli kvoty vě
řiteli jem žádal od obou dlužníků zaplaceni kvoty rukou společnou a 
nediinou, a jest takovému vyrovnáni odepříti soudní potvrzení. 

(Rozh. ze dne iO. března 1928, R I 145/28.) 

s o udp r v é s t o I i c e potvrdii vyrovnání Josefa a Marie c-ovýcÍ1. 
Rek li r sní s o u d k rekursu jednoho z věřitelů, Jenž k vyrovnání vý
slovně nepřivolil, odepřel vyrovnání potvrdítí. D ů vod y: Soud prvé 
stolice správně vystihl, že tu jde v podstatě o dvojí vyrovnací řízení; 
jednak Josefa C-a, jed'nak Mane C-ové, spojená ku společnému řízeuí 
(§ 63 vyf. ř.). Podle § 3 (2) vyf. ř. a čl. I. zákona ze dne 26. dubna 1923 
čís. 99' sb. z. a n. jest zahájení vyrovnacího řízení nepřípustné, nenabízí-Ii 
p.odle obsahu vyrovnacího návrhu dlužník vyrovnacím věřitelům aspoň 
3570 jejich pohledávek s příslušenstvím. V případě, o nějž jde, při zahá
jení vyrovnacího řízeni tvrdili oba vyrovnací dlužníci, před pokládajíce 
jediný seznam jmění a společný návrh vyrovnací přes ustanovení § 2 (1) 
vyf. ř., že prý jejich majetek a í dluhy jsou úplně stejné, tak že podle 
tohoto ovšem nedosti přesného tvrzení by se zdálo, že v jediném vy rov -
nacím návrhu, v němž není řečeno, že kvotu 35%ní oba vyrovnací dluž
níci nabízejí rukou společnou a nedílnou, nabízená kvota 35% ní, odpo
vídá zákonu, pokud oba dlužníci skutečně na aktivech a pasivech by byli 
každý jednou polovící súčastněni, neboť v tom případě 17Y2% z polo· 
vice úhrnných závazků by se rovnalo 35% z polovice závazkil na kaž
dého z obou dlužníkll připadající. Tvrzení dlužníků ukázalo se však za 
vywvnacího řízení nesprávným, neboť kromě společných závazků vyrov
nacích dlužníků dluží tito podle přihlášky nynější rekurentky 1. Občanské 
záložny v S. této rukou společnou a nedílnu 21.577 Kč 38 h a mimo to 
Josef C. sám ještě 205 Kč 70 h a dále jest jedině Jose! C. dlužníke l11 ; 
2. Hospodářského družstva č'ástkou 3.536 Kč 10 h, 3. Václava K-a část
kou 186 Kč 23 II s 812% úroky od 1. října 1926 a 4. Hynka B-a částkoL: 
283 Kč 50 h s úroky od 1. ledna 1927. Když tedy oba vyrovnací dlužnící 
ve vyrovnacím návrhu, jenž za řízení byl k vyrovnacím rokům dne 29. 
srpna 1927 a 19. září 1927 dle protokolů jedině se dostavivším Josefem 
C-em (§ 37 vyf. ř.) na 40% zvýšen, nabízeli všem věřitelům bez rozdílu 
společně původně pouze 35% jejich pohledávek, neodpovídá návrh ten 
velícímu předpísu § 3 (2) vyf. ř. a cit. čl. I. zák. čís. 99/11923 sb. z. a n. 
ohledně nynější rekurentky, poněvadž podle § 18 vyf. ř. jest pomnea 
každý z obou vyrovnacích věřitelů jí plnou sumou a tedy i plnou kvotou 
ze solidárního pohledávání platiti a mimo to Josef C. sám povinen kvo~ou 
z útratového pohledávání této věřitelky 205 Kč 70 h. Co se ostat111ch 
věřitelů pod čís. 2 až4 svrchu uvedenych týč·e, tu oní podle čís .. 2 a 3 

. zmínění hlasovali výslovně pro vyrovnání, onen pak pod čís. 4 Jmeno-



~ Čís. 7860 ~ 
390 

vaný) jenž se k vyrovnacímu roku nedostavil, nepřijal výslovně uanll .• 

a žádný z nich nepodal rekurs proti potvrzmí vyrovnání. Přes to 
i ohledně nich vyrovnacÍ návrh odporuje velícímu předpisu § 46 (3) 
vyf. ř., ježto, třebas se jim má dostati od jejich samotného dlužníka 
Josefa C-a méně (I. j. jen 20%), měli by obdržeti dle návrhu vyrov_ 
nacího od Marie C-ové dalších 15% příp. 20%, při čemž však není 
vykázáno svolení ostatních věhtelů Marie C-ové k této výhodě osob, 
jež nejsou mezi věřileli Marie C-ové. Podle toho příčí se vyrovnací 
návrh manželů Josefa a Marie C-ových velícím předpisům o nejmenší 
přípustné vyrovnací kvotě a § 46 (3) vyr. ř. a jest tedy tu odůvodněn 
imperativně nařízený důvod k odepřeni potvrzení vyrovnání podle § 50 
čís. 1 vyr. ř., to tím spíše, poněvadž 90denní lhůta § 56 čís. 1 vyr. ř. 
uplynula již dnem 8. října 1927, tedy ještě před vydáním napadeného 
usnesení, tak že vada vyrovnacího návrhu ani by již nemohla býti od
straněna. Neposoudil tedy s,oud vyrovnací věc po stránce právní správně, 
potvrdiv vyrovnání bez ohledu na obsah vyrovnacího návrhu a na sku
tečný stav vyrovnacího řízenÍ. 

Ne j vy Š š í s o u d odmítl dovolací rekurs vyrovnacího správce 
a nevyhověl dovolacímu rekursu dlužníků .. 

Důvody: 

Podle § 52 vyf. ř. může býti proti odepřeni potvrzení vyrovnáni 
podána stížnost toliko dlužníkem a každým věřitelem, který vyrovnal1J 
neodporoval. Podle toho neni vyrovnací správce vůbec oprávněn k ta·· 
kové stížnosti (Bartsch-Pollak II., stf. 285). Bylo proto dovolací stíž' 
nost vyrovnacího správce odmítnou1i. 

Pokud jde o dovolací stížnost dlužníků, jest neodůvodněna. Podle 
§ 3 (2) vyr. ř. nelze zahájiti vyrovnací řízení, nebylo-li věřitelům, jichž 
pohledávky nepožívají přednostního práva, nabídnuto zaplacení aspoň 
35% jich pohledávek do dvou lel. Stěžovatelé samí udávají, že Občanská 
záložna v S. žádala ve vyrovnacim řízení zaplacení rukou společ'nou a 
nedílnou. Že její žádost nebyla oprávněna, dlužníci netvrdí a podle 
obsahu spisů, zejména seznamu přihlášek zhotoveného vyrovnacím 
správcem, není pochybnosti, že Občanská záložna byla k tomu opráv
něna, ano jde o směnečný dluh, takže solidarita platí tu podle zákona 
(čl. 81 směn. ř.). Měla·li tato věřitelka nedílnou pohledávku proti 
oběma dlužníkům, byla podle § 18 vyf. ř. oprávněna, uplatňovati proti 
každému z nich celý zbytek po.hledávky v době zahájení řízení ještě ne
zaplacený. že věřitelka tohoto práva použila, vysvítá z její přihlášky, 
kde výslovně uvádí, že k vyrovnacímu řízení Josefa C-a přihlašuje své 
pohledávky 21.577 Kč 83 h a 205 Kč 70 h a k vyrovnacímu řízení Marie 
C-ové svou pohledávku 21.577 Kč 83 h. Odporuje proto spisům tvrzeni 
dovolací stížno'sti, že i Občanská záložna přihlásila pouze jednu pohle
dávku k oběma vyrovnáním. Nabídli-Ii dlužníci ve společném vyrovna
cím řízení věřitelům jednotnou 35%ní (40%ní) kvotu na vyrovnání 
ze společného jmění, nedostává věřitelka, o niž jde, minímální kvotu, 
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neboť měla by, ana její pohledávka jest proti oběma dlužníkům ne
dílná, proti každému z nich nárok na kvotu, tedy aspoň minimální z celé 
své posud nezaplacené pohledávky. Již z toho důvodu nebylo, jak 
správně vystihl rekursní soud, potvrditi vyrovnání (§ 50 čís. 1 vyr. ř·l, 
Jest však také přisvědčiti názoru rekursniho soudu, že vyrovnacím nj .. 
vrhem dlužníků by ohledně těch věřitelů, kteří se přihlásili k vyrovnání 
toliko jako věřitelé dlužníka Joseta C-a, byla porušena zásada velícího 
předpisu ~ 46 (3) v~r.f o stejném naklá~ání se _všem!_věř~teli._ Stěžo~ 
vatelé ovsem nan1lta]l, ze tu jde o nedopatrem onech ventelu, jezto pry 
dlužníkem těchto věřitelů jest i dlužnice Marie C-ová. Třebas tato ná
mitka jako novota jest přípustná, nemá pro posouzení věci významu, 
ježto i po jejím odstranění ve smysiu pro dlužníky příznivém zůstala 
by vždy ještě neodstraněna závada tkvící v porušení předpisu § 3 (,2) 
vyf. ř. proti věřitelce Občanské záložně v S. Tuto závadu nebylo by 
již lze odstraniti vzhledem k lhůtě § 56 čís. 1 vyf. ř., jak správně uvádí 
rekursní soud (rozh. čís. 6634 sb. II. s.). NámItka, že věřitel Josef M. 
hlasoval pro vyrovnání, poslav přípis, že na vyrovnání přistupuje, jesT 
bezvýznamnou již proto, že podle § 42 vyf. ř. lze o návrhu na vyrovnáni 
hlasovati toliko ústně, ať již osobně nebo zmocněncem, nikoli však pi
semně. Rekursní soud, na jehož případné důvody se stěžovatelé jinak 
odkaznjí, odepřel proto právem na stižnost jednoho z věřitelů, jenž k vy
rovnání výslovně nepři volil (§ 52 vyf. řádu) potvrditi vyrovnání dluž
níků. 

čís. 7861. 

Jde O žalobu podle § 37 ex. ř., domáhá-Ii se třetí osoba nepi'ípust
nosti exekuce z důvodu práva příslušejíciho jí následkem postupu za
bavené pohledávky nebo zabaveného nároku. Na tom nic nemění do
datek k žalobní prosbě, že následkem postupu přísluší žalobci přednější 
právo na uspokojení ze zabavené pohledávky. 

Při exekuci na pohledávku počíná se výkon exekuce doručením 
usnesení o zabavení pohledávky, nikoliv teprve přikázáním pohledávky 
k vybrání. 

(Rozil. ze dne 10. března 1928, R I 157/28.) 

žalobou, zadanou na exekučním soudě, domáhala se žalobkyně zru
šení exekuce na pohledávku, tvrdíc, že pohledávka, již vymáhající vě
řitel zabavil, nepřísluší dlužníku, nýbrž žalobkyni, jíž prý byla postou
pena před provedením exekuce. S o udp r v é s t o I i c e vyhově! ná
mitce věcné nepříslušnosti a odmítl žalobu. Rek u r sní s o u d zamítl 
námitku věcn.é nepříslušnosti. D ů vod y: Samo napadené usnesení při .. 
pouští, že tu jde o žalobu podle obdoby žalob §§ 37 a 258 ex. ř., čímž 
dána jest příslušnost prvého soudu jakožto soudu exekučního k pro
jednání sporu, aniž by na tom záleželo, zda jsou soudu známy okolnosti, 
které podle jeho právního názoru svědčí proti opodstatněnosti žaloby 
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ve věci samé, neboť příslušnust soudu jest odůvodněna nejen, když 
žalobě vyhověti, nybrž i když dlužno žalobuí žádost zamitnouti. 
se tudíž v tomto období sporu zabyvati otázkou, zda došlo roku 
k novaci soudním smírem a zda je žalovaná strana oprávněna k 
hání nároků proti poddlužníku Vojtěchu J-ovi. 

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

Důvody: 

Vývody dovolacího rekursu nejsou s to, by vyvrátily správné 
napadeného usnesenÍ. Domáhá-Ii se žalobkyně žalobou 
exekuce« z důvodu práva příslušejícího jí následkem pas 
pohledávky nebo nároku, jde o žalobu podle § 37 ex. ř. PrlDoipn 
datek k žalobní žádosti o výrok, že »následkem postupu 
kyni přednější právo na uspokojeni ze zabavené pohledávky«, jest 
den jako následek postupu a nepřípustnosti exekuce, a nemění 
povaze žaloby o vyslovení nepřípustnosti exekuce, poněvadž 
přípustnosti exekuce obsahuje v sobě již také ten důsledek, že žal!ob,kyni 
bude moci se uspokojíti ze zabavené pohledávky napřed a bude 
vydati povinnému nebo jeho věřitelům pouze to, co zbyde po 
kojení. O tom, zda je žalobní nárok odúvodněn čili nic, nermohcldulje 
při řešení otázky příslušnosti, to bude řešeno teprve při věcném 
dování sporu. Proto nemá důvodnost nároku vlivu na řešení otázky 
slušnosti, rozhodným jest jen, zda pro nárok, jak ho žaloba tvrdí, 
opodstatněna příslušnost dovolaného soudu. Tomu tak jes t, ježto 
loba jest žalobou vylučovací podle § 37 ex. ř. a k jejímu rozhodnutí 
příslušným exekuční soud, jakmíle se s výkonem exekuce počalo. I 
podmínka jest splněna, ježto doručeníin usnesení o zabavení pohl"dálvky; 
výkon exekuce již započal. Nesprávným jest nazor, že v}'kon počíná 
prve přikázáním k vybrání. Ostatně, i kdyby nešlo o žalobu vyluč(w"ci, 
byl by ke sporu o přednost na uspokojení z výtěžku exekuce dán 
nět exekuci ve smyslu § 17 ex. ř. a pro rozhodnutí takového sporu 
rovněž exekuční soud příslušným, jakmile výkon exekuce již počal. 

čís. 7862. 

Pozemková relonna. 
Příděl pozemku jest úředním úkonem (a to rozhod1tutím nikoliv 

hcÝm opatřením) Státního pozemkového úřadu, není však 
právním jednáním, pří němž by mohly bytí uplatňovány diivody neIHal:-. 
nosti nebo zvržitelnosti, uznané občanským zákonem, nýbrž platí tu 
ustanovení přídělové listiny. 

Agenda pozemnorelormní, jsouc podle své povahy agendou veřejno
právnl, přináleži zásadně správním úřadiím, leč že by tím! kterým usta
novením pozemnorefortnníchzákonu byla stanovena výsloVllá výJii~:~ •. · 
a byl řádným soudiím buď přikázán ten který úkon agendy té, 
stížnost proti tomu kterému úkonu Státního pozemkového úřadu. V 
dělovém řízeni jes,t přípustna stižnost pouze na nejvyšší správní 
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Nabytí přiděleného pozemku se uskutečňuje pravoplatným konečnym 
rozhodnutím Státního pozemkového úřadu, přiznávajícím příděl. 

Veřejnoprávní jest poměr přídělce kit Státnímu pozemkovému úřadu 
í ohledně práv z přídělu. Také soutěžící uchazeči o příděl jsou mezi se
bou v poměru veřejnoprávním. Soukromoprávním jest teprve poměr pří
dělce k třetím osobám, jenž však vzniká teprve nabytím vlastnictví po 
právoplatné adsignaci. 

(Rozh. ze dne 10. března 1928, Rv I 783/27.) 

žalující Svaz domáhal se na žalované Jednotě, by žalovaná byla 
uznána povinnou uznati výlučné vlastnictví žalobce k pozemku, zdržeti 
se dalších zásahů do jeho vlastnictví a vydatí mu pozemek. Žalobě bylo 
vyhověno s o u d Y vše c h tří s tol i c, N e j v y Š š í m s o ude m 
z těchto 

důvodů: 

Nejprve třeba uvésti výstižně stav věcí, Ježto se to v nižších stoli
cích nestalo. Jest tento: žalující Svaz, jenž je na základě pří dělové Ii
stíny Státního pozemkového tiřadu zapsán v knihách jako vlastník sporné 
parcely č. k. 848/,31, domáhá se mocí práva vlastnického na žalované 
Jednotě, která je ve lysickém držení parcely, jejího vydáni. žalovaná 
Jednota namítá, že bylo ohledně sporné parcely jakož i parcely 1/02 a 
1/7 již v roce 1920 provedeno Státním pozemkovým úřadem řádné pří
dělové řízení a parcely ty jí fakticky roku 1921 do vlastnictví odevzdány 
za stanovené ceny, sporná parcela za 1.535 Kč, kterouž cenu, obdrževši 
platební rozkaz, který Státní pozemkový tiřad na její jméno vydal, za
platila, načež byla notářem sepsána listina o přídělu, v níž jako naby
vatel uvedena a kterou její zástupci podepsali. Jednota čekala na její 
zavtělení, až roku 1926 zjistila nahlédnutím v knihy, že listina bez je
jího vědomí, protizákonně, v rozporu s pří dělovým řízením a jeho přes
ným výsledkem jest porušena, že její jméno u dvou přídělů přeškrtáno 
a při jednom rasurou odstraněno a místo toho na konci zaneseno (na 
rasuře vepsáno) jméno žalujícího Svazu, pro nějž také vlastnické právo 
vtěleno. Předložen dopis Státního pozemkového úřadu žalované jednotě 
toho obsahu, že Státní pozemkový úřad přidělil jí sporný pozemek ve 
"ýměře 28 a 37 m' a vyzývá ji, by zbytek ceny 675 Kč 24 h do 8 dnfl 
složila (vyjádření druhé strany o dopisu tom nelze ve spisech nalézti) 
a platební rozkaz Státního pozemkového úřadu čís. 82 a ze dne 5. pro
since 1924, čís. 3630/24 za pravý uznaný, dle něhož předepsáno žalo
vané jednotě 1.535 Kč 24 h a příjem kvitován s poukazem zaplatiti 
úroky. Dále potvrdil notář jako svědek, že byl pověřen koncem roku 
1922 od Státního pozemkového úřadu vyhotovením přídělové listiny a 
provedením' přídělů, k tomu účelu že mu Státní pozemkový úřad zaslal 
příslušné plány a nástin přídělové listíny, v níž byla jako přídělee uve
dena i žalovaná Jednota, mimo jiné se spornou parcelou č. k. 848/,31, 
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P~?Č~Ž svěd~k !ento příděl po}al P',o ni i do vyhotoveni přídělové listiny 
Pnplsem Statmho pozemkoveho Ur:'Clll ze dne 17, června 1924 že však 
byl svědek poukázán - přípis má skutečnč ten obsah - aby část po., 
"emku 848/2 (=~ sporná parc Č, k, 848/31) přidělena byla žalujícímu 
Svazu, ježto zaplatil přídělovou cenu 5,538 Kč 24 h za jednotu, načež 
svědek v originální listině dvojmo vyhotovené běžná čísla 87 a 90 škrtl 
předsevzal rasuru v pol. 100, uvedl žalující Svaz jako přídělce a pak t2~ 
prve zaslal listinu dvojmo Státnímu pozemkovému úřadu a provedena 
věc knihovně, Doložiti sluší, že podpis zástupců žalované jednoty na li
stině ověřen dne 24, února 1924, takže, když poukaz Státního pozemko_ 
vého úřadu, škrtnouti jednotu, datován však až ze dne 17, června 1924, 
škrty a rasura staly 'se až po podpisu, škrty, rasura a vpisy svědkem 
zmíněné, zjištěny i protokolem o ohledání opisu přídělové listiny ve 
sbírce listin knihovního soudu, Na soudní dotaz prohlásil Státní pozem
kový úřad dopisem ze dne 30, srpna 1926, čís, 77967/26-11, že žalované 
Jednotě nebyly přiděleny reality a nebylo jí vydáno rozhodnutí o pří
dělu, a že, byla-Ii do přídělové listiny vepsána a cena od ní žádána, stalo 
se tak omylem a nedopatřením orgánů přídělových, a když pravý sta'; 
zjištěn, uznán přídělcem jedině žalovaný Svaz, P r v Ý s o ude e odvolá
vaje se na rozhodnuti nejvyššiho soudu správního ze dne 14, května 1924, 
čís, 8552, dle něhož prý příděl je soukromoprávní smlouvou, posuzuje 
příděl i na straně Státního pozemkového úřadu pouze jako projev smluvní 
strany, zejména pokládá listinu o přídělu za nabídku uchazečů, jejímž 
přijetím se strany Státního pozemkového úřadu ze dne 5, května 1925, 
podle § 861 obč, zák, smlouva došla uskutečnění. Když tedy nabídka 
žalované jednoty před tímto přijetím byla podle výpovědi notáře v li
stině škrtnuta, tedy prý ke smlouvě se stranou tou nedošlo. Dále však, 
i kdyby prý se za to mělo, že tu smlouva byla, přísluší prý přednost při 
dvojím' postupu vlastnictví tomu, kdo dřív o zápis do knih žádá (míni ' 
patrně § 440 obč, zák,), a to je žalující Svaz, Odvolání žalované strany 
uplatňovalo, že nelze přihlížeti k přídělu jako k soukmmoprávnímu jed
nání, naopak jde tu o, vlastnický titul veřejnoprávní, ježto Státní pozem·, 
kový úřad jedná při tom jako orgán veřejné správy, listina pří dělová ne
může tedy zakládati titul vlastniciví, když neodpovídá výsledkům pří
dělového řízení, nýbrž spočívá na nezákonném postupu, Úplným neprá
vem posuzuje prý prvý soudce poměr mezi Státním pozemkovým úřadem 
a přídělcem jako poměr soukromoprávní. Zápis knihovní neměl býti pro 
Svaz povolován pm zřejmou vadnost listiny (míní rasuru a škrty, tedy 
§ 27 kn, zák" jenž však se týče pouze formálního knihovního práva, 
maje význam pouze pro rozhodnutí o povolení zápisu, nikoli pm jeho 
platnost), O d vol a c í s o u tl odmítl názory odvolání jako prý ne
správné a, dovolávaje se ,prvým soudem citovaného rozhodnutí nejvyš
šího správního soudu čís, 3610 Boh, souhlasí s prvým soudcem, že pří
děl je soukromoprávní smlouvou, nicméně praví v nepřetržité souvíslosti, 
že přídělové řízení zakončuje se konečným rozhodnutím Státního po
zemkového úřadu, Toto rozhodnutí je prý v přídělové listině, jež obsa
huje všecky podmínky přídělu a doložky pro zápísy knihovní a je pode-
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, a přídělei na důkaz J'eiich smluvního souhlasu a předsedou Státního 
11Sdl1c - . v , h d t' - emkového úřadu, čímž prý potvrzen projev konecneho roz o nu 1 

~~:dU, je tu tedy listina podle předpisů knihovního úkona (~§ 25, 31; 
32), v té však přidělen p~zemek s kone~nou ,platno s!, Svazu, skrty v 11l 

staly se na žádo~t Státmho pozemkoveho uradu 'pred podpIsem leho 
ředsedy a nema]l pr~ tedY,vyznamu: Lhoste!no p:y', Jak,~ co, bylo ~y

Pdnáváno v řízení přtdělovem a Jaka byla predbezna vynzem Statmho 
Jeozemkového úřadu, Vlastnictví prý se nabývá teprve kt:~h?vní~, ,vkl a
~e111 (§ 431 obč, zák,) a platí tu § 440 obč, zák. .Kdyby pndelova lrshna 
b la aktem veřejnoprávním, nemohl by soucl prezkoumah Jeho sprav-
y b h I' t' " nost, nýbrž byl by o sa em 's my vazan, , , 

Právní otázka, Nižši stolice rozhodUjí se pro soukromopravnl povahu 
"dělu prohlašuJ'íce s neJ'vyšším správním soudeln příděl přímo za sou-

pn , 'k" kro!1loprávní smlouvu, ale není to problém tak jedno duchy ,Ja JIm se 
zdá, nýbrž musí teprv ze základu býti rozeb:á;1 a ostře osvětlen, jak ,~e 

'z'e ukáže J'est ovšem tento problém nutno reslh, ale se stanovIska mz-
n' , k 'I d d't" b ších stolic nebylo toho třeba, neboť ani se nepo USl y o~?! I, ze y 
výsledek sporu (rozhodnutí) byl jiný, kdyby se na akt pn?du pohl,
želo jako na akt veřejnoprávní, jak tomu dovolatelod prv:,pocatku chce; 
Odvolací soud, nedotýkaje ,se t~to matenelnt otaz~y, pnplsul~, sporn~ 
otázce význam jen co do pnslusnosh, maje za t,n, ze kdyby p::del byl 
aktem veřejnoprávním, soud nemohl by pak »spravnos,t«, (chce n~1 plat~ 
nO st) jeho přezkumovati a byl ,by obsahem ,hstmy :azan; ale a~ tedy, 
maje příděl za soukromoprávnt smlouvu, mel »spravnosk (legalno_st), 
jeho (platnost »smlouvy") přezkumovati, Ježto žalo~ana strana Cl!" 
"ýtky jeho správnosti, nepřezko~m~1 ]I; lak z ?bs~hu vytek a z. jeho, du
vodů vidno, ant v neJmens,m, nybrz vazal se clste na obsah hstmy pko 
při aktu veřejnoprávním, Správně slušív~,:házeh s tO,hoto ,~led1;ka: J de 

. o vindikaci, o otázku, ktere ze stran. nalez, vlastmctvl, tudlZ plavo sou
kromé; Tu nezáleží na tom, jak ta která strana vlastnictv~ nabyla" Zll' 
aktem soukromoprávním či veřejnoprávním, jakých ode vzdy Jest rad~ 
(tak již v právu římském) a k nimž,patří "yvla:,tn,ění, adjudikace soudOl 
nebo jiná veřejná dražba a pod, (zrej1110, ze pndel nema povah~u syo_u 
k těmto aktům daleko) a věc tedy patří vždy na pořad práva, Nlcmene, 
pokud jde o titul vlastnictví, jest rozdíl ~ právo,?oci ;ou,d,:" v ,ro,zsahu 
jeho kognice podle toho, zda htul ten predstavuje pr~vnt)ednan: sou: 
kro mých stran, zejména smlouvu, na níž pro souzeny pnpad pre~tat: 
možno, či úřední akt, akt veřejnoprávní. jde-li o smlouvu nebo ]1n,c,pravl1l 
jednání, vztahuje se kognice soudu beze všeho i na platnost ~u~rn~ost, 
závaznost) smlouvy, stala-li se spornou a je-Ir otázka ta pro resent !'?. 
zepře rozhodnou, záleží-li však tituí, naopak, v úřed~11n; aktu, 11l:l11UZe 
procesní soudce platnost aktu toho prezkoumavatr, nybrz jest plon, na
stane-li o tom vůbec spor, toliko otázkou, zda úřední akt tu Je a zda Je 
v právní moci, neboť právomocný akt je právoplatným, tvoří.rrávo a _dO 
této právomoci byla by žaloba nejvýše p!edčasna, Tak na pf. ať by s!o 
o nález vyvlastňovací nebo dražebl1l pnklep S,G~d'1;, bude ,se .'mll ve~ 
pořád stejně, ačkoli řízení vyvlastňovací provadl urad spravl1l, soudm 
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dražbu však soud: bude vždy jen otázkou) zela nález neb P"K'''V 
titul nabývací je v právní moci, a tedy to vyšetřovati, bude-Ii HCUU'''OTPk 

této náležitosti tvrzen, avšak nebude-Ii právní moc popírána 
prokázána, nebude se ani při soudním příklepu smětí př,~zk:oumávaj{' 
jeho platnost (správnost, zákonitost), protože byť to sebe 
nější a nesprávnější, právní mocí nabylo to legálnosti a tvoří ne1'ozhn,m 
základ pro všecky další právní akty ohledně téhož předmětu pro v",ck'u .. 
budoucnost. Sententia facit jus platí i pro soukromoprávní i 
právní poměry a to je tedy důvod, proč akt přezkoumávati nelze, to 
že každé rozhodnutí úřadu, ať jakéhokoli (správního nebo soudu), 
bylo-Ii právní moci, je pro všecky úřady i soukromé účastníky "O'V",", 
ať šlo o poměr jakýkoliv. Kdo by tedy byl býval povolán, přezkoumávati 
legálnost aktu, kdyby akt byl býval před nabytím právní moci vzat v od
por, zda řádný soud či stolice správní, neni po právní moci potřeba už 
rozbírati. Ale že příděl je úředním aktem Státního pozemkového úřadu, 
o tom může býti tak málo pochybnosti jako při nálezu vyvlastňovacím 
nebo soudním příklepu, nicméně že neni soukromoprávním J', 'U"d<JIHl1.· .• · 

(smlouvou), bude níže podrobně dolíčeno, zatím však možno s toho' 
hlediska vycházeti. Tím teprv je otázka správně rozřešena. Odvolaci 
soud se vyjadřuje tak, jakoby byl skutečně přezkoumal platnost přídělu, 
maje se k tomu za oprávněna proto, že je příděl podle jeho názoru 
»smlouvou« a to smlouvou »soukromoprávní«, ale ve skutečnosti to ne
uč'inil, nepřezkoumával nic, neboť přestává na obsahu přídělové listiny,
který je bezespomý, a váže se naň, ale naprosto nevešel v otázku spor
nou, a to mu se svého stanoviska dovolatel právem vytýká, zda přídě
lovou tuto listinu tohoto obsahu vydal Státní pozemkový úřad právem či 
neprávem, legálně či nelegálně, zda podle obsahu závazného jednání 
pří dělového neměl místo žalující strany naopak do ní pojmouti vlastně 
v ní ponechati jako přídělee žalovanou stranu, která právě jedině legalně 
oprávněným přídělcem se býti tvrdí a postupu Státního pozemkového 
úřadu nelegalnost vytýká, řkouc, že »listina převodní byla nezákonně co 
do obsahu porušena«. Do té otázky byl by se odvolací soud pustiti mu
sil, kdyby jeho základní .stanovisko bylo správné, zejména byl by musil 
při domnělé kontraktní povaze přídělu rozebrati, zda, když Státní po
zemkový úřad zaslal notáh ·nástin přídělové listiny s poukazem, by po
dle něho vypracoval vyhotovení listiny, zda to nebyla »nabídka«, která 
pak podpisem zástupců žalované jednoty na vyhotovené listině byla při
jata, zda tedy tím nevznikla hotová smlouva, takže škrty, jež se staly 
teprv po tom, jednostranně, nemohly na práva jednoty už míti vliv, ba 
zda nelze právem dokonce říci, že nabídkou byla již přihláška jednoty, 
jejím přijetím se strany Státního pozemkového úřadu nástin, do něhož 
jeclnota byla pojata a o němž přihlašovatelé notářém uvědoměni. Nelze 
pochybovati, že, kdyby šlo na př. o kupní smlouvy (parcelaci) beze
lstnost by vyžadovala uznati hotovost a závaznost smlouvy, neboť 
vyhotovení vkladní listiny a její podpis není podmínkou hotovosti, leč 
by to bylo výslovně vymíněno, což se zde netvrdí. Tzv. punktace, tvořící 
podle § 885 obč. zák. hotovou smlouvu, mohou se uskutečniti i v písem-
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_, - j'ednánÍ distančním. Ale odvolací soud nejen se do těchto otázek 
nl111 . . d '1' 'b ' k ustíl ba nejvlastnější obsah výtKy aDl. nevyz Vllllje, ny rz naopa , 
n:: ; jeho důvodů patrno, je v rozporu. se SVý~' základním. theo,retický1~' 
~tanoviskem, ž~ jde _o smlouvu, vych~ze.Je pn rozh?dov~nJ. zretelne a 

, lovně s hled1ska, ze tu jde o »konecne rozhodnutl« Statmho pozem: 
~~~éhO úřadu, tedy naopak o úřední ~k,on, nicmé,ně zase jel;o !heor~tlc~,e 
tanovisko~ že jde o smlouvu, mu bra11l, by se tazal po pravm mOCI pn
~ělU a řešil otázku správnosti obsa~u přídčlové listiny ve smyslu § ~92 

ř. s. což tedy nutno učiniti nyní. Ze rozhodnutí Státního pozemkoveho 
~"adu' o přídělu sporného pozemku bylo příslušným pořadem zvrženu 
~~bO aspoň v odpor vzato nebo vůb~c, .že nel:ab~lo právní.moci, nebylu 
e sporu vůbec tvrzeno. Zkratka nam1tka predC'asnostt naroku nebyla 

vznesena a nelze tedy k otázce té hleděti. Byla uplatt'íována tohko bez
e ~ůvodnost nároku pro nezákonnost rozhodnutí", která ale, jak vyloŽe!lO, 
do tohoto sporu nepatři. Ostatně rozhodnutí Státního pozemk~veh~ 

. úřadu jsou vůbec konečná, protože ~ení ':.yŠŠího správního .?řadu, jehoz 
přezkumu by byla podrobena, nýbrz mozna jest toliko shznost k nej
vyššímu správnímu soudu, ale tím, že. t~kov~u stížnost podal~ I;ebo 
právo na ni ještě m~, .žalova!,a se nebranr. N~z, ~dyby .se jedno:e Kd~
koli podařilo příslusnym poradem rozho~nuh pndelo_ve o~ledn.e spo,
ného pozemku zvrhnouti, vždy to b;,de mlh pro ?! tyz praKticky vys~~
dek, jako kdyby v tomto sporu ~vltezlla. Co s~ tY,ce otaz~y, o!Jsahu pr:
dělové listiny, jde o to, zda Statlll pozemkovy urad skule,cn~ vydall1: 
stinu (rozhodnutí) tohoto obsahu,. že se sporný pozemek pndelnj~ prav~ 
žalující straně a nikoli naopak straně žalované, a ta otázka musl,. !(dy~ 
byla žalovanou stranou nadhoz~ena} ř~šen~ býti přes to,. že)d~ o ur~dr:l 
akt, neboť nejde tuo hmotnepravm otazku platnosh pndelu, nybrz 
o formálně právní otázku správnosti listiny, neboť takovýto odvod .1" 
podle § 292 c. ř. s: přípustný proti každé veřejné listině. Když tom 
dovolatel již v první stolici vytýkal, jak řečeno, že !istin~ by!a nezá~ 
'konně co do obsahu porušena, šlo by o to, zda to, ze n11sto zal ovane 
strany objevuje se v ní jako příd,ělce žalujíd, strana!. ~vésti slLl~í na 
autorství Státního pozemkového uradu Jako uradu pndelujlC1ho CI na 
autorství nějaké jiné a tedy nepovolané osoby, o čemž se žalovaná strana 
vůbec nevyjádřila, přestavši na onom neurčitém vytýkání (»jest por~~ 
šella« scil. listina »jest pfeškrtáno«, »jest vepsáno« a -pod.), neudavsJ, 
kdo to učinil. Byly by tecly nižší soudy měly otázku tu na přetřes vzíti 
a podjati se zjištění, zda listina přídělová ~ listina jistě veřejná ~ 
vyšla s tímto obsahem z rukou Státního pozemkového úřadu, zcla tedy 
příděl pro žalující stranu jest jeho úředním úkonem ve smyslu § 292 
c. ř. s., což však následkem svého omylného právního stanovIska ne·· 
učinily. Věc je důležita proto, že, zařídil-Ii v listině změny sám Státní 
pozemkový úřad, než listinu vydal, je vše s hlediska § 29?- c. ř. s. V

o 
po

řádku kdežto, učinil-li je někdo třetí, neoprávněný, netvon Ilstma dukaz 
o upl~tňovaném důvodu žalobcova popřeného vlastnictví a žaloba by 
musila býti zamítnuta. V této otázce jetu. sice ;ýpověď s':.ědka nO,tá!e: 
i<terá ji osvětluje, avšak oceňovati výpoveď svedeckou a c1mll z]lstem 
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není nejvyšší soud jako soud dovolací oprávněn. Než jest tu kromě 
toho i pisemné prohlášení Státního pozemkového úřadu samotného ze 
dne 30. srpna 1926. že se přepsání ve spisech Státniho pozemkového 
úřadu ze žalované Jednoty na žalující Svaz stalo úředně Státním pozem
kovým úřadem samým, že Svaz byl úředně uznán za přídělee, takže 
z toho plyne, že tu o porušeni listiny vůbec, natož nepovolanou rukou 
nejde že bylo vůlí Státního pozemkového úřadu, by pozemek obdržel 
Svaz.' A na tomto prohlášení Státniho pozemkového úřadu, jež jest 
rovněž veřejnou listinou ve smyslu § 292 c. ř. s., může nejvyšší Soud 
rozhodnutí založiti, ano prohlášení to bylo při ústním jednání dne 6. li
stopadu 1926 v přítomnosti zástupců .obou strar;. přeč,teno a se ,žádné 
strany proti jeho pravosti a správno,sl! obsahu pnp~n;mky atll n."mltk~ 
neučiněny (odvod podle § 292 druhy odstavec neoh,asen), zejmena tez 
ne od žalované Jednoty, takže prohlášeni to musí i co do obsahu pokl;\
dáno býti za správné, čímž je.st vyvrácena námi,t~a žalovan.é J,edn?ty, 
že listina byla porušena, nejde! podle,:oho stavu VCCI o ~orus';~I: nybrz 
o pouhou úřední opravu provedenou uradem k rozh?dnul! o pnd~,lu. po
volaným. Jde tedy jen ještě o otázku shora vyhr~zenou, zda pndel r: 
opravdu rozhodnutím úředním či soukromopra\nI smlouvou. Tu SlUSl 

přihlédnouti k důvodům nálezu nejvyš,šíh? .. správ~ího sou,~u čís. 36}0 
sb. Boh. a), ježto nižší stohce 1e za ~ve p,rIJ,:I'y'. N~le~, vyhelv ;ta~, ve::1 
v ten rozum že: 1. Na základe ozname111 pndeleu, ze se vzdava]I na
roku na příděl, bude-li jim povolen prodej pozemku, jehož nabyli jako 
dlouhodobí pachtýři podle zák; čís. 318/19í,~' a poz.emku přiděle~é~o 
z půdy zabrané, rozhodl Státm pozemkovy urad, .. ze. pm.nevyda. pnde
lovou listinu (roz. na tento druhý pozemek) a pndel lellch zrusuje, ze 
zaplacených naň 4.800 Kč že vráti 3.800 j{č a zbytek ~o 1 O%ní s,~ážku 
na výlohy a užívání přídělu po dva roky ze SI ponecha; odmltl stlZt10st 
příd~leů jako nepřípustnou z těchto právních důvodů: 2. K přídělu jedno
stranný akt Státního pozemkového, ~řad~ nestačí, nebo.ť ':,áko.n. neda.l n;
komu nárok na příděl a mkdo nemuze bytr nucen, by pndel pnlal, nybrz, 
má-li k přídělu dojíti, je třeba, by se Státni pozemkový úřad dohodl 
s osobou, jíž hodlá půdu přiděliti, o všech modalitách přídělu, ať ve 
formě smlouvy s ní sjednané nebo přijetím nabídky o přiděl. Obsahem 
dohody pak jsou určena práva i povinn?sti obou st;an. § 23 a 27 ~e
změnil na tom ničeho. Slovo »rozhodnutr« nelze popmatr v tech111ckem 
smyslu jako úkon úřadu judikujícíh?, nýbrž jako pojetí v~le provésti 
určitou hospodářskou disposIci za stat, vystupule tu tedy Stat111 pozem
kový úřad nikoli ve funkci úřadu judikujícího, nýbrž jménem státu jako 
strany, která přídělci jako druhé straně smluvní půdu přenechává. Pak 
al2 jde o poměr soukromoprávní, mezi ?běma st;a:Jami, i:,nž je~t v~cho
diskem a základem všech spornych otazek, mallclch v ncm svul puvod 
Spory takové ale patří před řádné soudy, tedy i otázka ad 1., .zda St~tni 
pozemkový úřad odňal přídělei příděl půdy neprávem a mel-lI pravo 
příděl zrušiti a část ceny na náklady správní si ponechati. Tyto důvody, 
jež jsou i důvody nižších stoHc, ~~prilv:n; o~c:~ji,se na pojen: »rOl·~ 
hodnutÍ« v technickém smyslu, t. I. rozrese111 neJakeho sporu vy rokem 
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úřadu (úkon úřadu »judikujícího«») nebol' zákon o správním soudě CIS. 

36/76 v § 2, jakož i zákon čis. 3/18 v § 2 čís. I mluví o »rozhodnutí 
neb opatřeni« a bylo by tedy bývalo třeba doličiti, že ani o opatření zde 
!1"jde~ V nesp,orném !ízení. ~iil zákon výrazu »opatření« pro výrok, proti 
nemuz se: stíznost pnpou,stl (§ 9 nesp. řiz.), avšak výraz ten zahrnuje 
zde I, pOlen~,»;ozhod~utl«, J~kž, plyne z toho, že zákon obou výrazů 
promlsene uZlva, na pf. »opatrem« (§ 2 odst. (1) a čís. 2, § 7 odst. (2), 
§ 9, ll, 12, 14, 18, 19 atd. a »rozhodnuti« § 2 čís. 7, § 3,14,15 16 
1?5 a j .• ~,), k če~1Už, doložiti sluší, že, ježto ani tyto výrazy n~kryji 
vse::ky pnpa,dy, ,lez zakon jimi vlastně postihnouti chce, přidal § 425 
c. r. s. k vyrazurn »rozhodnutí« a »opatření« ještě výraz »nařízení«. 
Z~rátka zákon míní každou disposici úřední, každý výrok správního 
u;adu, jen jest-lI, dle sve. povahy způsobilý porušiti práva strany (§ 2 
zak. o spr. soude )~In s:'l11en R~chten verletzt«). Ustrojiti příděl jako 
smlouvu vzmklou lIm, ze Statm pozemkový úřad přijme uchazečovu 
»~abidku na pfíděl<~ ~sám t~l~tO výraz jest násilný, 1l1ůžeť to býti podl<, 
pnfOzenostl veCI a recI Jen zadost o příděl, při které však nelze mluviti 
o."přijetÍ«, ntbr~ o povolení),.naprosto nelze, neboť podle toho by pak 
vsechn~ opatr~111 sp~'av111ho .uradu musila býti ustrojena jako smlouvy 
~, po;usem pr~v z nIch .nalezela by Jako porušení smluvních práv před 
radne soudy. rak na PL zrovna tak jako při přídělu ani při koncesích 
živnostenských nikdo nemůže býti nucen, by je přijal, a zákon nikomu 
~edal na ně ~árok, .nýbrž záleží to jen od povoleni úřadu, a kdyby tedy 
slo o povolenI na pf. .~onc,ese host1t1ské, musela by žádost pojímána býti 
jako »nabldka na udelem koncese« a povolení jako »přijetí nabídky« 
a celek lako smlouva. To tedy, že je potřebí i vůle ořídělce nebo ža
datel,; za konc.e,si, je samozřejmé, ale netvoří podstatu 'věCi, to je odbyto 
11;l11,. ze tu je zadost, a lde len o to, zda úřad jí vyhověl či nevyhověl. 
Z~ulalI tu sta~lO,':lsko. ,smlouvy znamená připouštěti nápravu možných 
knvd len, kdyz urad zadosÍl vyhověl (»nabídku přijal«), neboť jen pak 
smlouva vzmkla, kdežto hlavně půjde v praxi o to, by tu byla o'chrana 
prolI nevyhověni, zamítnutí žádosti, ale ta při hledisku kontraktnim je 
vylo~čena, ne?,oť ~e kontraktu ani úřad (stát) nemůže býti nucen. Ji
nyml slovy pnslusela by ochrana jen co clo práv ex conhactu _ a 
opraV-du n~lez jen tuto ochranu přiznává, odkazuje ji na řádné soudy _. 
ale mko:1 1t1, c?ntrahendo: o niž hlavně jde. Je tedy kontraktní stano .. 
VIsko, pn nemz by Statm pozemkový úřad mohl nepřiděliti vůbec nic 
ať by b~lo přihlášek cokoli, anebo přenechati »smluvně« všecku pře'. 
vzatou pudu naopak oso bam k přídělu vůbec neoprávněným, na př. třeba 
m.aJltel~m. velkostatků samým - neudržitelné. Naopak ochrana musí 
?ytI pra,ve tu, »m :01:'!rahen,d~«, tedy v řízení přídělovém) protože ttt 
j~ Statn! pO,z.emkovy.urad vazan na prospěch příděleů přesnými před
pISy}. Jez 11l~ze porusIÍI. Ostatně není pravda ani to) že zákon nikomu 
n~pnznal narok na příděl, naopak jsou jisté třídy osob, k vůli kterým 
zakon cel?u r:forn~u vyvol~l k životu, a, je-li kde dostatek půdy za
brané, takze vSlchm uchazecI Rodle zákona oprávnění mohou býti uspo
kalem (v § 16 (1) zakon pnmo zapovídá »zkracovati oprávněné po-
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žadavky L1chazečů«), mají na to nárok a jen, nestačí-li půda, mají nt-
kteři přednost anebo dojde po případě i na uvá~ení Státního pozemko
vého úřadu, k čemuž jest doložiti, že, ano ustanovení § 3 písm. e) zák. 
O spr. soudě zrušeno, nastává správní jurisdikce i o arbitrernich opa
třeních správních aspoň potud, by se opatření taková nevynášela bez 
vyšetfení podmínek řádného arbitria. K důvodům nálezu a nižších stolic 
sluší uvésti: Zákon příděl nikde nenazývá »smlouvou« a listinu přídě
lovou nikde listinou »kupní« nebo podobně, nýbrž, užívaje naveskrz 
jakož i v záborovém zákoně (§ 5, 10) právě jen výrazu »příděl«, podle 
jehož pojmu í sama sebe nazval zákonem přídělovým, takže i agenda 
Státního pozemkového úřadu jím upravená je přídělovou (ne smluvní), 
dává na jevo, že vychází z jeho pojmu, t. j. jednostranného aktu Stát
ního pozemkového úřadu Jako úřadu, pojmu, který jest mu rozhodujícím 
a určujícím, takže potřebná vůle přídělcova, směřující k nabytí, před ním 
plně do pozadí ustupuje. Tomu odpovídá úplně název, který tomulo 
prohlášení uchazečovy vůle dává: »žádost« (§ 17,29) nebo »přihláška« 
(§ 22), jako již dříve u drobných pachtýřú, nikoli »nabídka«. Proto také, 
v ustanoveních poplatkových (část 111.) praví v § 56, že předpisy o po
platcích z právních jednání platí i o právních aktech přídělových (ne 
tedy, že akty ty jsou právními jednáními, neboť, kdyby byly, nemusilo 
by toto ustanovení býti, ježto by předpisy ty platily samy sebou), a 
v § 57, že příděl do vlastnictví považuje se za úplatný převod majet
kový podle zákona poplatkového, t. j. že se má tak poplatku podrobiti, 
jakoby to byla převodní smlouva. Zřejmo tedy, že nepředstavuj e si příděl 
jako soukromoprávní jednání, nýbrž jako úřední právní akt. Nemohou 
tedy při přídělu uplatňovány býti důvody neplatnosti, jež občansk}' 
zákon zná při smlouvách, aniž důvody zvržitelnosti, na př. redhibice pro 
vady věci, nebo i jen quanti minoris, nýbrž platí jen ustanovení přídě
lové listiny. Tento úřední právní akt není však pravidelně pouhým opa
třením, nýbrž častěji přimo rozhodnutím v technickém smyslu, jak jej 
přídělový zákon sám správně jmenuje (§ 14, 15/é!, 17 (1), 27,.též náhr. 
zák. § 28), nebof: podle § 1 (§§ 2, 4, 5~13) povolány jsou k přídělu 
zásadně určité třídy osob (z toho § 14 nečiní výjimku, neboť i on 015 
na myslí jen tyto osoby, avšak jiné případy než ty, jež jsou v §§ 2, 4-13 
uvedeny), jichž počet rozmnožen byl § 75 čís. 1 zák. náhr., jenž je po
zdější, a v § 3 vytčeny důvody, které tyto osoby přes to z práva ucha
zečství vylučují, takže, nastane-Ii u uchazeče taková otázka, je to otázka 
právní, kterou musí Státní pozemkový úřad rozhodnouti, a totéž plati, 
když nastane pochybnost, zda tu jsou podmínky §§ 2/1, 4/1, 5, 7/1 a 2, 
8, 9~2, 11/1 a 2, 12, 15; v § 17 jest pro případ, že soutěží vice povo
laných uchazečů, ale půda nepostačuje k podělení všech, ustanoveno, 
že a kteří uchazeči mají přednost, což opět je právní otázkou, již musí 
Státní pozemkový úřad, jak tu zákon sám praví, »rozhodnouti«; také 
§ 20 zavdá často příčinu k odporujícím si stanoviskům a v § 26 dokonce 
nařízeno, by si Státní pozemkový úřad v »pochybných případech« tam 
vytč·ených vyžádal před rozhodnutím dobré zdání příslušného minister
stva, po připadě předlOžil věc vládě k rozhodnutí. Ať však je výrok roz-
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hodnutím neb opatřením, je to před zákonem jedno: ježto to nelze na
před lišiti, užil sám zákon v § 75 odst. 6 náhr. zák. rčeni »opatře~í (roz
hodnutí.)« Rozhodnutí neb opatřeni tato jako vůbec každá dl~poslce 
veřejného úřadu o právech občanů jsou však akty veřejnoprávnlllll, 111-

koli právními jednáními, smluvnimi prohlášeními. Ale, nehledíc k ,to
muto původu disposice, plyne veřejnoprávní povaha přídělu z celeho 
obsahu přídělového zákona, podle něhož jsou pro příděl rozhodny. so
ciální a obecně prospěšné účele (§§ 1-26), směřujeť. všecek zabo: 
a tudíž i přiděl k úpravě a tedy k reformě pozemkoveho vlastmctvl 
(§ 1 záb. zá~.)" jehož distrib~c~, n~by~ši po věky zák?no~árce,? regu
lována, nýbrz zustavena feudahllm radum a volnemu vyvojl, JevI se ne
spravedlivou, jde tedy o reform:, s.?ciální, jíž, jakjiž v ro~hodnutí č. 5975 
sb. n. s. provedeno, bylO nutne treba ke konsolidacI statu, ted~ o ~kc~ 
směřující ku blahu republiky, ne tedy pouze ku blahu Je~nothv~u, ~ybr~ 
politického čsl. národa jako celku, akci na vysost vereJnoprav~l, J.aK 
i celá její úprava, která zprolámala všecky účelu refort;Jy. a JeJI zdar
němu provedení překážející zásady soukromeho najme I kmhovnlho 
práva, byť byly sebe základnější, dokazuje. Nenapadá zajisté nik?h~ 
pojímati nabyti t. zv. drobných pachtýřú jako nabytí soukron;?prav~l 
vůbec nebo smluvni zvláště, tím méně však možno to u akce pndělove, 
která svou obecnou důležitostí nad onu daleko předčí. Rozdíl Je Jen ten, 
že drobný pachtýř nabýval vyvlastněním (tedy originárně) ~ od po~a~ 
vadního majitele přimo, kdežto zde Státní pozemkový úřad ~re~l~stnel1: 
zprostředkuje, tak tom, že vyvlastní ke svým rukam a pa~ pndeh. T~ke 
dle stanoviska říšskoněm. nauky náleží nauka o vyvlasmel1l do statl1lho 
práva (srov. Cosack Lehrb. 1922 § 123 odst. II). Jde~ ,:skutku~ o v~
vlastnění (shora cit.rozh. č. 6976 sb. n. s.) a hm Je receno vse: du~ 
vodem vyvlastnění je podle § 365 obč. zák. obecné dobro, to Jest obecne 
nebo veřejné blaho, a proto' je každé vyvlas.tnění, t. j. odnétí vl::stnictví 
držiteli posavadnímu a odevzdáni jeho novemu nabyvateh, tUdlZ ~ po: 
zemkové reformě nejen převzetí státem, nýb;ž.i ~i"íděl os,obá;n. v za~on~ 

. k němu povolaným, k vůli nimž se vyvlast;"el1l deJe, akCI ver~lnopravnl. 
Reforma pozemková však má dúvodem svym, Jak uvedeno, pnmo blaho 
státu, tedy veřejný zájem nejvyšší. ,. , 

Úhrnem: a) Veškeré zákonodárství pozemnorelormnl Jest, zakono
dárstvím veřejnoprávním, tedy také agenda P?zemnoref?rm,l1I Jest d!e 
povahy své agendou veřejnoprávni, z čeh?žplyne ,nutny dusledek, ze 
aaenda ta zásadně přináležI úřadům spravmm: zakonem ze dne ll,.-" 
č~rvna 1919, čís. 330 sb. (§ 1) byl však pro ni ve smyslu §§ 1 a b 
záb. zák. zřizen schválně a výlučně úřad jediný, právě Státní pO,zem
kový úřad, jenž jest jistě úř~?~m správn}.m: je~už náležI ted)' vsecka 
pozemnoreformní agenda, zvlaste tedy I pndelov~, a prol! jehoz ro,:ho~
nutím a opatřením důsledně příslušI podle § 2 zakona o spr. soude n~
prava zásadně jen ve formě stížnosti na nejvyšší správní soud, leda. ze 
b) tím kterým ustanovením zákonů pozemnoref~nnl1lch stanovena, Jes} 

. výslovná výjimka a přikázán jest ř~dný.m ~oudum. b~ď ten ktery ~kt 
;agendy té, kde pak řádné soudy pusobl mlsto Statmho pozemkoveho 
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úřadu. nebo stížnost proti tomu kterému aktu Státního pozemkovéhe, 
úřadu, kde pak řádné soudy působí místo nejvyššího správního soudu. 
Takové výjimky stanoví zákon jen ze zvláštních dúvodů, že jde o akt 
k němuž řádní soudové povahou a praxí svou nejlépe uzpůsobenými s~ 
jeví: tak ro~v:h přejímací ceny. (§ 47 náhr. zák) nebo exekuční vykli
zem vypovedenych nemovltosÍ1 (§ 20 odst. 3 nahr. zák.) a co zvláště 
stížností se týče, stížnos! do rozhodnutí Státního pozemkového úřadl! 
o přejímací ceně (§ 46 náhr. zák.) a stížnost do výpovědi Státního po
zemkového úřadu z hospodaření (§ 20 náhr. zák.); kdyby výslovného 
předpisu nebylo, náležely by i tyto stížnosti před nejvyšší správní soud, 
protože jde o stížnost do rozhodnutí neb opatření správního úřadu ia
kým je St1ítní pozemkový úřad, o věcí správní (veřejnoprávní). V' pří
dělovém řízení §§ 1-29 příděl. zák. nepřikázal však zákon řádným 
soudům žádnou stížnost, a jest tedy přípus,tná výhradně jest stížnost 
na nejvyšší správní soud. To platí tedy i o stížnosti proti rozhodnutí 
Státního pozemkového úřadu, jímž přiznaný příděl zrušen, vydání pří

dělové listiny odepřeno a učiněna srážka ze složené již přídělové ceny 
a přiznán k vrácení jen zbytek, stížnosti to, jež byla předmětem shora' 
dt. nálezu nejvyššího správního soudu. Před řádné soudy, na něž nález 
ten stěžovatele odkázal, stížnost ta přislušetí nemůže již z techníckých 
důvodů, protože nelze ani určití příslušný soud, jaký to soud má býti 
(příslušnos't věcná), zda okresní či sborový či výlučně zemský, a kter)' 
(příslušnost místní). Zákony pozemnorelormní, kdykoli odkázaly nějaký 
úkon řádným soudům, vždy udaly í druh soudu i důvod příslušnosti 
místní, jakož i způsob řízení, vždy předepsaly výslovně řízení nesporné, 
protože řízení správní je povahou svou takové (pomlčely o tom jen 
v případě, kde se řízení nesporné rozumí již podle povahy úkonu nebo 
soudu, na př., když v § 2 náhr. zák. před.epsáno podati oznámení za·
mýšleného převzetí soudu »knihovnímu« nebo když v § 42 odst. 1 příd. 
zák. ukládá rozhodnutí prosté »soudu«, čímž se myslí soud pozůsta
lostní, jenž se ovšem řídí řízením nesporní'm), na př. §§ 20 (3),47 (1), 
56 náhr. zák., § 52 (2) příděl. zák., což však platí zvláště i o stížnostech 
soudních, na př. §§ 18 a 20, § 46 náhr. zák. že zákon nechce, by se 
sporné otázky, vznikající z agendy Státniho pozemkového úřadu v jeho 
poměru k držiteli přejímané nemovitosti (vlastník, užívatel, pachtýř) 
řešIly pořadem sporu, vyložil nejvyšší soud již vícekráte podrobně (rozll. 
čís. 4829, 5772), to však tím více plMí o poměru Státního pozemkového 
úřadu (státu) k přídělei, neboť že jest právnicky přímo nemysli tel no; 
by přídělei uplatňovali svá práva proti Státnímu pozemkovéhu úřadu 
soudními žalobami, jest tak na jevě, že netřeba to teprv odůvodňovati. 
Když tedy předpisy o řízení přídělovém řádným soudům žádnou agendu 
nepřikázaly, je zřejmo, že jim příslušeti nemůže a že tedy příslušeti musí 
jen nejvyššímu správnímu soudu, při němž pátrání po místní a věcné 
příslušnosti, jakož i po způsobu řízení odpadá, ježto jest jen jeden a pře
depsáno má řízení jen jediné. 

Konečně nelze pominouti historickou paralelu, která hořejší výklady 
zpečetí. Také římský stát příděl oval státní půdu (ager publicus) svým 
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občanúm, za republiky plebejúm a za principátu vysloužilým vojín~m, 
jeilŽe si ji nejprve neop~třoval vyvlash~ěn~m ~e ~myslu §, 365, obč .. za~:.: 
to jest řádem práva vl1ltrostatl1lho, nyblz vyboJem (coz ovsem Je te~ 
druh »vyvlastněnÍ«), tedy řádem tehdejšího práva mezinárodníh<:, coz 
však pro otázku, o niž jde, nehraje pražádnou roli, a za druhé přId,elo,;'al 
ji bezplatně, nikoli tedy za úpla~u jako č~1. pozem~ová reform~, .~?z vs~k 
by mělo pro otázku leda ten nasledek, ze smluvl1l th,eone hor~Jslho n~
lezn a nižších stolic musila by tu mluvIl! o smlouve darovact, protoze 
bezplatné. Ale římští právníci ?y se by!i ~odivili, kdyby h~l, n~kdo tuto 
ohromnou otázku státní - otazka agrarl1l byla v starem Rtme tak ve
likou otázkou sociální, že státem po celou dobu republiky v pravém 
slova smyslu zmítala - byl chtěl narážeti na nějaký vzorec soukromo
právní vůbec, zvláště tedy na smlouvu, v so.uzeném, příp~dě .ted~ daro
vací. Jak se to v římském právu má, o tom nas pOUČI kterakolIv ucebl1lce 
jeho na př. u nás Heyrovský, Dějiny a system soukr. pr. řím. I. 1921, 
§ 44' 1. 1) str. 95 násl. a § 86 str. 207 (ve zkráceném školním vydání Váž
ného z roku 1927 § 41 II 1) str. 84 a § 102 str. 233). Zásadou jest, že 
majetková právní jednání mezi římským státem a jed~otlivýn;i obč~ny 
a poměry z nich vyplývajíci nespravovaly se normamI obecneho prava 
soukromého, nýbrž byly upraveny zvláštními pravidly právními z~anýml 
jus populi. Mezi nabývcací způsoby .poř~dem :oho~o jus p<:pul} nalez~lo 
zvláště nabytí státni pudy, tato toÍlz pnvlastnova,a se obcanum adslg
natione, t. j. bezplatným rozdělením ~ezi nč, k~~:áž a,dsignace. za" re
publiky mohla se státi, je!, snesenín~ hdu (kom:t!I),. zakonem, jenz se 
zove lex agraria a v nemz provede!1lm Jeho povere!1l tres, qUlnque ~eb 
decem viri agris dandis adsignandis, za principátu (absolutIsmu) vsak 
děla se z moci císařské, a vždy zakládala pro přídělee plné vlast!1lctví 
kviritské. čsl. pozemnorelormní zákonodárství jest taková lex agrana, 
Státní pozemkový úřad zastává funkci decemvirů agris ~andis ~dsig
nandis kteří ovšem byli právě také veřejným úřadem a ovsem sprav!1lm 
(nikoli judices!) a ovšem též jen ad actum, přechodným jako .čsI.Stál~í 

. pozemkový úřad, a příděl jest adsignace, nejen slovně, ~ýb:ž I pOJ,move. 
Nejde tedy o práva in contrahendo a ex contractu: nybrz oprava 111 

adsi"nando, t. j. v řízení přidělovém a ex adslgnatrone, t. j. z pravo
plat~ého přídělu (= právomocné přídělové li~!il:y), a vše ,to se spr~
vuje jen danou lege agrana, t. J. souborem zvlaste k tomu clh vydanycll 
zákonú pozemnoreformních, nikoli však, jak smluvní theone tomu. c~ce, 
předpisy obč'anského zákoníka, ať už p;ávě o sml~uvá:!: nebo JIl1.ych, 
vůbec tedy ne předpisy soukromého prava, z mchz !1lZS1 stolIce CltUjl 

§§ 861, 431 a 440 obě. zák. ...,. V>' " >V 

Právo čsl. spočívá tedy na theom adslgnacm, pndelo~e, ze tolIz 
nabytí půdy se uskutečňuje přiznáním jí se strany povolaneho k ton;u 
úřadu správního, tedy úředním aktem správním. Na~yt~. t? Jest teay 
povahy veřejnoprávní. Z toho všeho plynou tyto dulezlte p,oznatky. 
aa) Nabytí se uskutečňuje p;avop!atným" (:noc:. práva, u,abyvsln;) r~z
hodnutím Státního pozemkoveho uradu pndel pnznava]lclm, zkratka re
čeno rozhodnutím přídělovým, z čehož plyne, že není potřebí ani vklad" 

26' 
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do knih ani hmotného odevzdání pozemku, nemá tu tedy také místo 
nižšími stolicemi dovolaný § 440 obč. zák. Zákon se sice s touto otázkou 
nikde výslovně nezabývá, nicméně na tom stanovisku všude stojí (1e~ 
jména na př. v § 31 náhr. zák., podle něhož přídělem dostává se pří
dělci nemovitosti, ne snad teprv jen nároku na ni) a plyne to též z po
vahy věci, neboť zápisu do knih není k ničí ochraně třeba: nemovitost 
je zabrána i když zábor poznamenán není (§ 16 záb. zák.), bez svolení 
Státního pozemkového úřadu nelze do knih nic platně zapsati (§ 7 záb. 
zák. nové znění) a zápis pro přidělce stane se teprv na základě pravo
platné přídělové listiny (§ 27 příděl. zák.), při čemž se teprv poznámka 
zamýšleného převzetí a případně záboru vymaže. Nabývá-li se při soudní 
dražbě pouhým příklepem, bez zápisu do knih (§ 237 ex. ř.) jen proto, 
že je to úřední akt (poznámka příklepu, § 183 třetí odstavec ex. ř., maří 
zpronevěrné akty exekuta, § 72 knih. zák.), tedy ten důvod platí stejně 
i zde. Při vyvlastnění je sice třeba kromě vyvlastňovacího nálezu i za
placení nebo složení ceny (blíže Randa, Vlastnictví 1922, § 19 sll'. 126, 
zvláště pozn. 4, srov. tamže str. 199, 200), ale při přídělu je to věcí 
Státního pozemkového úřadu, zdali přldělovou listinu vydá před plným' 
zaplacením čili nic (on to nečiní): vydal-Ii ji, nemůže sice vkladu za
brániti, ale to nevadí, neb, pokud není zajištěn už zákonem (§ 33 příděl. 
zák.), může se zajistiti právě v listině (§ 23 téhož zák.) a bez jeho svo
lení nemůže přídě1ce s půdou disponovati (§§ 23, 31, 32, 35, 37). Ale 
ovšem je potřebí ke vkladnosli přídělové listiny, by rozhodnutí Státního 
pozemkového úřadu o přídělu bylo konečné, jak § 27 výslovně žádá. 
Vkladných doložek nepotřebuje, ježto je listinou veřejnou (§ 33 písm. d) 
knih. zák.). Kdy je rozhodnutí konečné a které jím bylo v této sporné 
věci, jest otázkou případu, kterou náleží rozhodovati v případě stížnosti 
správnímu soudnictvÍ. Zákon chce řici tolik, že nemohou prejudikovati 
vyřízení přípravná a předběžná. Jíná však je otázka, má-Ii se rozezná
vati a pokud mezi rozhodnutim o přídělu a jeho vyhotovenim v té formě, 
by bylo ke vkladu způsobilým, což se týče zejména přídělu částí kat. 
parcel, jež musí býti rozměřeny a dílce Č'ísly nebo písmeny opatřeny 
(plánek). ]e-listížnost proti rozhodnutí o přidělu, je nutně i proti roz
hodnutí, jímž Státní pozemkový úřad své rozhodnutí o přidělu ať z ja
kékoliv příčiny změnÍ. bb) Veřejnoprávním je poměr přídělce ku Stát
nímu pozemkovému úřadu nejen: in ads.ignando, v řízení p'řídčlovérn, 
nýbrž i co se týče práv jeho cx adsignatione, totiž i po právoplatném 
přídělu, po nabytí půdy do vlastnictví, neboť omezení přídělcova dis
posičního práva a jiné jeho povínnosti, jichž strážcem jest Státní po
zemkový úřad, jsou ať mu jsou uloženy již v zákoně (§ 21/2, 31, 32, 
35,37,38 příď: zák.) nebo teprv v přídělové listině (§ 23 příd'. zákona), 
omezent a povInnostI veřejnoprávní, na něž předpisy soukromého práva 
se nevztahují, zejména zákaz zcizeni a zavazení v pozemkové reformě 
vydaný (byť i podle zákona dl'Obnopachtýřského) nepodléhá podle stálé 
praxe nejvyššího soudu omezením § 364 cl obč. zák. a vztahuje se i na 
exekuční prodej. Bez vůle Státního pozemkového úřadu nemůže se ta.
kovým omezením státi újma. Podobně jsou veřejnoprávními i práva vy-
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hra'žená Státnímu pozemkovému úřadu na přídělcúv majetek adsignační, 
a to i mí ma práva hořejšim omezením a povinnostem přídělce odpoví
dajicí i veškerá jiná (§ 40 odst. (1), dále čís. 4 odst. (3), čís. 5 odst. (3) 
a čis. 6, § 41 odst. (I), (2), (3), § 43 odst. (2), § 47 se 43 odst. (2), 
§ 48 odst. (1), § 49 odst. (1), (2), § 50, 51 příď. zák.) a proto do roz
hodnutí nebo opatření Státního pozemkového úřadu v těchto věcech 
přísluší stížnost k nejvyššímu správnímu soudu s jedinou výjimkou, že, 
vykoupí-Ii Státní pozemkový úřad nedí! podle § 51 čís. 1-6 rozhoduje 
o tom podle § 53 rozhodčí soud, o němž bližší předpisy už vydány, 
takže tento výkup, ale jen ten, z přislušnosti nejvyššího správního soudu 
vyňat (nikoli též výkup podle § 51 čis. 7, t. j. podle § 40 čís. 6, 41 odSt_ 
(3) a 49 odst. (1)). Veřejnoprávnost poměru přídělcova ku Státnímu 
pozemkovému úřadu ovšem nevadí, aby poruší-Ii řádný soud tato práva 
Státního pozemkového úřadu ve své agendě, na př. knihovně pozname
naný zákaz zavazení nebo zcizení tím, že povolí zápis práva zástavního 
nebo exekuční dražbu bez svolení Státního pozemkového úřadu, tento 
úřad domáhal se nápravy pořadem soudní stížnosti. Také soutěžící 
uchazeči (§ 17 příď. zák.) jsou mezi sebou (nehledě tedy k poměru 
k Státnímu pozemkovému Úřadu) a tedy v souzeném případě strany ro
zepře byly v řízení přídělovém v poměru veřejnoprávním a nemohou své 
konkurujicí nároky dáti řešiti řádným soudem, nicméně dovoluje zákon 
smírnou dohodu mezi nimi za patronance zvláštních poradních sboru 
(§ 28 příď. zák.). Soukromoprávním je teprv poměl' přídělce k osobám 
třetím a náleží tedy před řádné soudy, ten však vzniká teprv nabytím 
vlastnictví a tedy teprv po právoplatné adsignaci, a ovšem o tento po
měr v souzeném případě jde, když žalobkyni byl sporný pozemek ad
signován a žalovaná Jednota, jak řečeno, ani netvrdila, že adsignace 
právní moci nenabyla. Žalovaná tvrdí pouze neoprávněnost této adsig
nace (přídělu) uvádějíc, že sporní' pozemek byl již dřív přidělen platně 
jí a v přídělové listině ne právem uveden pak žalující Svaz místo ní, avšak 
žalovaná měla se s těmito námitkami proti rozhodnutí o přídělu obrátiti 
na Nejvyšší správní soud, ať už šlo o původní konečné rozhodnutí nebo 
o rozhodnutí toto kone~né rozhodnuti změňující. 

čís_ 7863. 

stupeň zmenšení pracovní síly není sám o sobě směrným pro újmu 
na výdělku. 

(Rozh. ze dne 10. března 1928, Rv 11035/,27.) 

Žalobce byl závozníkem pivovaru a utrpěl úraz při srážce náklad
ního automobilu s vlakem. Žalobě proti dráze o náhradu škody o b a 
niž š í s o u d Y vyhověly, o d vol a c i s o u d uvedl ohledně přisou
zení náhrady ušlého výdělku v d ů vod ech: Zákon stanoví v § 1325 
obč. zák., že poškozenému dlužno nahradiii ušlý a v budoucnosti uchá
zející výdělek. Klade tedy důraz na ztrátu výdělku, nikterak na snížení 
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pracovních sil. Z toho následuje, že znalci lékaři udaný a prvým soudem 
zJlštěný stupeň výdělečné schopnosti žalobcovy na 70% po dobu od 1. 
hstopad;t 1926 do 28. února 1927 a na 40% po dobu od 1. března 1927 
do 30. cervna 1931 pro ustanovení ušlého výdělku není jedině směro .. 
datný. Dlužno také zkoušeti, zda poškozený může nalézti se svým zb"_ 
vajícím pozůstatkem pracovních sil zaměstnání v jeho vlastním pov~_ 
lání. Aby bylo dosaženo příznivého výsledku této zkoušky, dlužno brátí 
zřetel na způsob žalobcova povolání, před jeho úrazem, na trvalé na .. 
sledky jeho zranění a na hospodářské poměry na pracovním trhu. Ža_ 
lobcejest kočí a roznášeč láhvového piva. Může tedy Ovšem také pra
co':,ah v oborech, kte;~ nepředpok:ádají zvláštního odborného výcviku. 
Avsak nelze od neho zadau, by v zajmu strany k náhradě škody povinné 
nastoupil nějaké jemu cizí výdělkové zaměstnání, pro které by se teprve 
musel vycvičiti a které by musel provozovati na vlastní hospodářské ne
bezp,eč.í. Pouk,az žalo:,ané strany ~.?dvolání k tomu, že žalobce jest s 10, 
zalozlÍl z penez, ktere mu byly pnrknuty na bolestn.ém, samostatné ob-, 
chodní podnikání (obchod zeleninou na příklad) jest proto zcela nepří
padný. Z posudku znalců lékařů, proti nčmuž nebyly vzneseny žádnou 
stranou námitky, vychází, že úraz vyvolal u žalobce trvale zkrácení 
zmenšenou stabilitu, slabost a porušení funkcí pravé nohy. Jest noto~ 
rické, že na pracovním trhu panuje veliká nabídka na straně zaměst
nanců a s ní jest počítati po dlouhou ještě dobu. Podle všech těch okol
ností lze s jistotou usouditi, že žalobce nemůže vůbec nalézti při své jen 
30% pracovní síle jeho povolání odpovídající výděleČ'né zaměstnání a 
že při 60% pracovní síle bude jeho výdělek menší než 60% jeho posled
ního výdělku. Pro tento důsledek miuví, pokud přichází v úvahu doba 
od 1. listopadu 1926 do 28. únOra 1927 také posudek lékařských znalců, 
pokud jde o dobu od 1. března 1927 do 30. června 1931, posudek znalce 
P-a z 3. září 1926. Právem tedy uznal první soud, že žalobci přísluší za 
dobu od 1. listopadu 1926 do 28. února 1927 plný, ušlý výdělek. Neprá
vem uznal pro dobu od 1. března 1927 do 30. června 1931, že žalobce 
má nárok jen na podíl ušlého výdělku, který jest přiměřený jeho pra- . 
covní neschopnosti. Podle názoru odvolacího soudu bylo přisouditi ze 
shora uvedených důvodů další podil, odpovídajíci stupni zmenšení vý
dělkové způsobilosti. Odvolací soud cení tento díl na 20%, takže žalobci 
přísluší za dobu od 1. března 1927 do 30. června 1931 60% jeho vý
dělku. 

Ne j vy Š š í s o ti d nevyhověl dovolání ani té aní oné strany a 
uvedl v otázce, o niž tu jde, v 

d ů vod ech: 

Co se tkne výše důchodu přiznaného za dobu od 1. března 1927 do 
30. června 1931, bylo uvážiti toto: Znalci lékaři použili ve svém posudku 
Ovšem výrazu »újmy na výdělku« (»Erwerbseinbusse«), ač není úkolem 
znalců, nýbrž soudu, by tuto újmu na výdělku, t. j. ušlý výdělek vyše
třil, a ačkoliv se znalci měli omeziti toliko na to, by udali, zda a pokud 
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pracovní energie, fysická pracovní síla vyšetřeného zraněním doznala 
újmy a po případě zůstává seslabenou. Že však znalci v souzeném pří
padě výrazu »újmy na výdělku« nerozuměli jinak, než jako újmě na pra
covní síle pokud se týče jako újmě na výdělečné schopnosti, vysvítá 
z toho, že používají střídavě obou pojmů. Proto také nebyla snad, jak 
míní žalovaná strana míra újmy na výdělku (po rozumu »ušlého vý
Dělku«) již na základě posudku znalců tak nezměnitelně zjištěna, že by 
již nepodléhala soudcovskému přezkumu; dlužno také v qtázce, zda stu
peň zmenšení pracovní síly sám o sobě jest mirou pro újmu na výdělku, 
souhlasiti s odvolacím soudem, který na otázku tu odpověděl záporně. 
Neboť újma na výdělku nepřibývá nebo neubývá stejně tak jako pra
·covní schopnost, pokud se týče způsobilost k povolání. Znamenalo by 
to nedbati známých skutečností, kdyby se popíralo, že invalidnímu pra
covníku při dostatečné nabídce nezmenšené pracovní síly naskytuje se 
jen těžko příležitost ku práci vůbec. Je-li tedy, jak odvolací soud před
pokládá jako soudu známé, toho času a na dlouhou dobu na pracovním 
trhu přebytek plnocenných pracovních sil, zmenšuje se přirozeně mož
nost nalézti práci tím více pro člověka, byť i jen částečně práce schop-

, ného a je sÍušno a spravedlivo, bylo-li u žalobce přihlédnuto k této ne
snázi práci si opatřiti potud, že při pracovní síle jen 30% ní byla před
pokládána plná neschopnost k práci a při 60% ní schopnosti k práci 
míra újmy na výdělku byla přiměřeně zvýšena. Dovolací soud pokládá 
20%ní zvýšení odvolacím soudem určené za přiměřené, avšak i za po
stačitelné, poněvadž není důvodu pro předpoklad, že žalobce neměl vů
bec možnosti najíti práci a že tedy i při 40%ní nezpůsobilosti k prácí 
musil by býti pokládán za úplně nezpůsobilého k výdělku, poněvadž ža
lobce toto své tvrzení opřel je.n o domněnky, nikoliv ale o prokázané 
skutečnosti. 

čís. 7864, 

Náhradou škody (§ 1329 obč. zák.) není povinen, kdo nenavrhl za
tčení poškozeného, třebaže tím, že se obrátilo pomoc na polícii, zavdal 
podnět k jejímu úřednímu nzen~ jež vedlo k zatčení poškozeného a k za
vedení úředního nzeni proti němu, 

(Rozh. ze dne 10. března 1928, Rv 11096/27.) 

Proti žalobě, jíž domáhala se žalobkyně na žalovaných zaplacení 
5.000 Kč, jež jim byla zapůjčila, uplatnili žalovaní započtením vzájem
nou pohledávku z náhrady škody, ježto prý prvžalovaný byl k udání ža
lobkyně zatčen a držen ve vazbě.. Pro c e sn í s o udp r v é s t o -
I i ce· uznal podle žaloby a neuznal po právu pohledávku namítanou za
počtením. O d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil. D ů -
vod y: Soud odvolací sdílí právní názor prvého soudu, že mezi škodou 
žalovaným namítanou a mezi činem žalobkyně, pro který byla trestně 
odsouzena, není příčinné souvislosti, takže nelze důvodně tvrdíti, že ža-
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lobkyně .~~tčení .žalov,anél:o n,enavrhovala a na zatčeni to nemohla 
rozhodUjlclho vlIvu, trebaze ÍIm, že obrátila se na policejni kOlmi~!ař'ltvi 
o pomoc, zavdala podnět k úřednímu řízení policejního komisařství .. ' 
vedlo k pozdějšímu zatčení žalovaného a k zavedení trestního ,jez 
proti němu. O zatčení nerozhoduje strana, trestní oznámení učinivší n . .:... 
brž přísluš~ý úřad ~~zpečno~~í, ~okud se týče státní zastupitelstv/a 
s~ud. Opatr;l1l t? deJ~ se z uredm mOCI, je to úkon na vůli toho, kdo 
uClDIl trestm oznamenl, zcela nezávislý a týž nemůže také býti činěn 
to zodpovědným. Poukazují-li odvolatelé k tomu, že zatčení žalované~,~ 
stalo ,se na ,zakladě ?eúplntch. údajů žalující strany, která jsoucnost zá
stavmho prava zamlcela, mel zalovaný možnost, tuto okolnost zdůrazniti 
na .polIcejním kom,isařství,. n~b?ť, jak P!vý soudce bezvadně zjistil, byly 
obe strany neJprv,: ~a pohc~Jm komls~rstvi obeslány a tu uzavřely smír 
a tep!v,e pak, kdyz. za~ov~ny svemu zavazku nedostál, dal policejní ko
mlsar zalov~.neho, Jenz sam mu doznal, že zamýšlí domek prodati, Za
t~no,ut! a uCI~I1 tres~lí oznámenÍ. Z tohoto zjištění je patrno, že k za, 
tcem zalovaneho doslo ze samostatného rozhodnutí policejniho komi

c saře po provedeném šetřenÍ. Nemůže proto za škodu tím žalovanémú 
vzešlou býti činěna zodpovědnou žalobkyně. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání poukázav k důvodům od
volacího soudu, 

čís. 7865. 

Na státu nelze se domáhati náhrady škody z poražení dobytčete 
vyzval-Ii státní policejní strážník (na Slovensku) pohodného pOdléha~ 
jícího městskému úřadu, by dobytče odsj:rattil. ' 

(Rozh. ze dne 10. března 1928, Rv 11462/27.) 

Žalobce ,domáhal . s~ n~, č,eskosl?vens,kém státu náhrady škody 
1.50~. ~č, Jezto polIcejnI straz111,k, )enz poaléhal policejnímu řiditelství 
v.K:OSlclch,;,dal pohodné111~ v Koslclch rozkaz, by žalobcovu krávu, která 
SI dne 2. f1jna 1925 zlomIla nohu na pastvě V obvodu města Košic od
vedl na pohodnici, ač byla vnitřně úplně zdravá a masO' z ní poživatelné. 
Pro,cesní ~~Ud pr~é st,olice uznal podle žaloby, odvo
I a c I s o u"d zarobu zamltL D u vod y: Prvý soud zjistil, že pohodný 
byl d,n; 3. f1Jna 1925 t:lef0111~ky vyzván policií (policejnim strážníkem), 
by pnsel s vozem odves'Í! kravu, kterou již den před tím strážník viděl 
le,žeti n,a ~astvě se zlorr;en?u nO,hou, že strážník na místě sdělil pohod
nemu, ·ze zal obce byl jlZ vlcekrate vyzván, by krávu odstranil že však 
přes to tak neučinil, že mu byla dána lhůta, že hlídka počká do' tří hodin 
Odpol;dne téhož,dne.3. října 1925 a pak že dají krávu odvézti do pohO'd
nICe" ze ,pohodny kr~vu ,zabll a. odvezl do pohodni ce. Neni pochybnosti 
o tom, ze povmnosÍI statnl polICIe a jejích výkonných orgánů jest by 
se starala o veřejný pořádek. Viděl-li policeiní strážnik ležeti po dem 
dobu zraněnou krávu na veřejném místě v ob'vodu města, bylo jeho po-
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vinností, by se postaralo její odstraněnÍ. Proto byl také žalobce ně.koH
kráte vyzván, by krávu odstranil a byla mu k tomu dána lhůta. Zalo
vaný však tak neučinil, ač, jak zjištěno, kráva zlomila. si nohu dne 
2 října 1925 a zůstala na místě ležeti až do 3. října 1925 po 15 hod, 
odpolední, takže k odstranění krávy měl žalobce dosti času. Neučinil-li 
tak, nezbývalo policii, než by krávu dala odstraniti, a proto zavolala 
k tomu pohodného, který v prvé řadě je k takovému výkonu povolá!,. 
V příkazu státní policie, by pohodný krávu odstranil, nelze ještě spatřo
vati její nezákonné jednání u výkonu její moci a tím zavinění, za které 
by žalovaný stát ručil a ze kterého škoda vznikla. Na pohodném bylo, 
by se rozhodl, kam má krávu odvézti. Pohodný nepodléhá státním úřa
dům, nýbrž městskému úřadu v Košicich a proto za něho stát neručÍ. 
Má proto odvolací soud za to, že tu není zavinění státního orgánu, na
opak jest toho názoru, že si škodu zavinil žalobce sám svou liknavosti, 
neodstraniv krávu v čas, ač mu byla k tomu poskytnuta lhůta. Jako 
obchodník s dobytkem věděl, že z dobytčete, které si zláme nohu, je 
maso k lidskému požívání způsobilé a proto bylo jeho povinností, by 
dbal toho, by škodu neutrpěl, a měl sám krávu odvézti na jatky k nu .. 
cenému výseku. Neučinil-Jí tak, nemůže svalovati vinu za škodu na 
orgány, které jsou povinny starati se o veřejný pořádek. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolánÍ. 

Důvody: 

Logicky přichází na řadu nejprv druhá obrana žalovaného státu, ne
dostatek pasivní legitimace ke sporu, poněvadž tvrzená škoda snad zpú
sobena orgánem města Košic, nikoli orgánem státním. Obrana ta je dů
vodná. Podle předpisll sdělených prvému soudu ministerstvem pro uni
fikaci ze dne 10. února 1927, čís. 12/1927/1/,2 vykonávají dozor na po
hodné zvěrolékaři a všechna municipia jsou povinna míti řád pro spra
vování pohodnic a pro službu pohodných, pohodný koná své povinnosti 
k příkazu vrchností první stolice a řemeslo pohodného svěřuje způso
bilé osobě vrch ni služný a jsou pohodní podřízeni přímo okresnímu 
vrchnímu služnému, pokud se týče obvodnímu státnímu a komitátnímu 
zvěrolékaři, jsou však povinni postupovati také na vyzvání okružních 
(obecních) zvěrolékařů a obecního představenstva. Jestli tedy důvod 
žaloby ten, že policejní strážník vyzval pohodného, hy krávu odstranil 
a pohodný tak učinil, tedy ačkoliv policejní strážník jest orgánem stát

. ním, ježto policie je v Košicích státní, přece závazek pro stát z vyzvání 
toho, i kdyby bylo protizákonné, což se zde ani rozhodovati nemusí, 
vzejíti nemohl, an policejní strážník a vůbec státní policie nenáleží 
k oněm orgánům, kterým pohodný podle hořejších předpisů podléhá a 
které jsou tedy povolány dávati mu nařízení a tudíž také byly opráv
něny k rozkazu nebo k výzvě ohledně odstranění krávy. Uposlechl-li 
pohodný výzvy policejního strážníka, jednal na vlastní vrub a výzva 
má jen význam upozornění, že tu je předmět spadající do jeho pravo·· 
moci, neboť, když strážník a vůbec policie není představeným orgánem 
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pohodného, nemusel pohodný uposlechnouti, nýbrž měl sám uv.aZC)Vati 
zda dle obsahu své úřední pravomoci krávu odstraniti má - a 
také kam _.- a kdyby o tom byl na pochybnosti, měl si vyžádati 
nadřízených orgánů. Správný postup je tedy v takových případech 
že úřady a osoby veterinářsky zdravotní policií nepověřené, mezi 
ovšem patří jak osoby vůbec soukromé, tak i osoby síce úřední, 
nemající pravomoci veterinářsky zdravotní, nemají sice oprávnění 
ve věcech veterinářsky zdravotních opatření, ale mohou přece příslulš' 
ným úřadům neb úředním orgánům veterinářsko-zdravotní policie 
niti o věci oznámení, je na ni upozorniti, a věcí těchto úřadů a U'F~anl!: 
je zkoumati, jaké opatření mohou učiniti, a, je-li to orgán 
má si v pochybnosti vyžádati pouč·ení od orgánu nadřízeného. I 
tedy to, co pohodný učinil, bylo proti předpisům, nespadá to na 
státního policejního strážnika a státní policie, nýbrž na vlastní 
pohodného, ježto to, co policie učinila, má jen právní povahu ureGillhO 
oznámení a pohodný sám musil věděti, jak se zachovati, jaké op.ath,n( 
učiniti a, nevěděl-li a nevyžádal-li si napřed poučení svých nadřízerlyčh 
orgánů, je to jeho vinou. Pohodný není zřízencem státním, nýbrž 
uvedených předpisů obecním, byl také dosazen v úřad usnesením 
města Košic ze dne 12. srpna 1924, za výkony obecních orgánů 
stát neručí. 

Čís. 7866. 

I straně, Po,žívající práva chudých, lze uložiti dání jístoty podle § 
druhý odstavec, ex. ř. 

(Rozh. ze dne 10. března 1928, R II 67/28.) 

S o udp r v é s tol i c e povolil odklad exekuce. Rek u r s n1 
B o u d k rekursu ·vymáhajícího věřitele povolil odklad exekuce proti 
tomu, že dlužníci složí jistotu. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu dlužníků. 

Důvody: 

Napadené usnesení béřou dovolací rekurenti pro.(o v odpor, že po
volený odklad exekuce byl učiněn závislým na slOžení jistoty. Podle ná- . 
zoru dovolacích rekurentů byla jim jistota uložena neprávem, ježto po
žívají ve sporu práva chudých. Leč tento názor neobstojí. Které výhody 
jsou spojeny s udělením práva chudých, vypočítává § 64 c. ř. s., který 
platí podle § 78 ex. ř. též pro řízení exekuční, ale mezi těmito výhodami 
Dsvobození od jistoty podle § 44 ex. ř., to jest od jistoty za újmy hro
zící vymáhajícímu věřiteli z odkladu exekuce, uvedeno není. Dovolávati 
se pro osvobozeni od jistoty ustanovení § 64 čís. 2 c. ř. s. nelze, neboť 
toto ustanovení týká se osvobození ocl jistoty za náklady sporu, avšak 
při jistotě podle § 44 ex. ř. o jistotu pro náklady nejde. 
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čís. 7867. 

přechodná úprava finančního hospodářství obci a měst s právem mu
nicipálním (zákon ze dne 12. srpna 1921, čís. 329 sb. z. a n.). 

Učinil-Ii někdo za obec náklad nebo, vydání, jež bylo vzhledem k § 10 
zák. neplatným, ježto nebylo pro ně úhrady, nemůže se z důvodu § 1041 
obč. zák. domáhati na obci peněžíté náhrady. 

(Rozh. ze dne 15. března 1928, R I 34/28.) 

Firma J. provedla stavbu vodovodu v žalované obci a postoupila 
zbytek úplaty za obcí žalující bance. Žalobu banky proti obci o zapla
cení nedoplatku úplaty pro C e sní s o udp r v é s t o li c e zamítl. 
O cl vol a cí s o u d zrušil napadený rozsudek a uložil prvému soudu, 
by, vyčkaje pravomoci, znovu ve věci jednal a rozhodl, maje za to, že 
žalobní nárok jest odůvodněn předpisem § 1041 obč. zák., Ježto byl 
vodovod zřízen ku prospěchu žalované obce. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a uložil odvolacímu 
soudu, by rozhodlo odvoláni žalobkyně, nehledě ke zrušovacímu důvodu. 

D ů vod y: 

Rekurs podala póuze žalovaná obec. Může se proto dovolací soud 
zabývati jedině názorem odvolaciho soudu, že žalobkyni přísluší proti 
obci nárok z obohacení po rozumu § 1041 obč. zák. Dovolací soud ne
uznal za potřebné doplniti řízení v tomto směru, ježto neuznává nárok 
z obohacení. Odvolací soud, chtěje dojiti ke kladnému závěru, položil si 
otázku, zda jde o vodovod obecní či vodovod náležející jednotlivým zá
jemnikům, a odpověděl na ni, že jde o vodovod obecní, zřfzený ve pro
spěch žalované obce vzhledem k vodovým závadám. Dále dOVOZUJe 
nárok podle § 1041 obč. zák. i z toho, že obec, t. J. její zákonní zástup-

. cové věděli o zřízení vodovodu, jeho nezakázali, naopak si ho přáli. 
Tímto způsobem nelze přejíti zákonné předpisy, směřující podle § 867 
obč. zák. k ochraně obcí, obecní zřízení, nyní pak hlavně předpis § 10 
zákona čís. 329/21. Postačilo by jinak zřízení jakéhokoliv díla pro obec 
a užívání jeho několika členy obce, by tato byla nucena hraditi náklady 
spojené se zřízením díla bez ohledu na předpisy upravující právní jed
nání sjednaná s obcemi i hospodářství obecní. Předpisy obč. zákona 
D obohacení pojaty byly do zákona z důvodu slušnosti, kde by neposkyt
nutí žaloby mělo za následek bezdůvodné obohacení druhého, tohoto 
důvodu však není, má-li jich býti použito k opodstatnění nároků neplat
ných podle výslovných zákonných předpisů. Chrání-li zákon obce p!ed
pisem, že nesmí býti usneseno vydání, pm které není zabezpecena 
úhrada, a prohlašuje-li usnesení o takovém vydání bez současného za
bezpečeníúhrady přímo za neplatné, nemůže náklad nebo vydání učiniti 
za obec někdo jiný a potom domáhati se z důvodu § 1041 obč. zák. 
na obci peněžité náhrady za dílo provedené o vlastní újmě, i když by 
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vrácení díla ve skutečnosti nebylo možné. firma j. zřídila vodovod 
ovšem na základě usnesení místního zastupitelstva ze dne 3. září 1921 
jímž byla zadána stavba vodovodu, ale i odvolací soud vychází z názoru' 
že usnesení to bylo neplatné a že nedošlo ani později k uznání dluh~ 
platným usnesením místního neb obecního zastupitelstva. Takovéto 
pozdější usnesení bylo by se musilo státi platně podle § 10 zákona 
čís. 329/21, jenž mezi tím vstoupil dnem 1. října 1921 v účinnost, usne_ 
sení takové nebylo však ani tvrzeno. Nezáleží ani na tom, že o kolau_ 
daci vodovodu zažádali místní starosta a člen místního výboru a že 
podle zápisu o kolaudaci převzali vodovod zástupce místního zastupi·
telstva a někteří obyvatelé, mající zájem na věci. Tím nebylo nahrazeno 
usnesení zastupitelstva, jež bylo nutné, by vzešel platný závazek obce. 
Tím méně stačí k založení sporného závazku skutečnost, že vodovodem 
dodává se voda do některých stavení i do obecní budovy školní, neboť 
po této stránce jest obec jen odběratelem vody. Nerozhoduje ani sku
tečnost, že státní a zemské subvence na vodovod byly vyplaceny žalo
vané obci a jí odvedeny buď firmč J. nebo přímo žalobkyni, neboť obec' 
nebyla oprávněna ponechati si částky pro sebe, nýbrž musíla je odvésti, 
pro koho jí byly vyplaceny. Pokud jde tudíž o rozhodnutí, zda obec 'e 
povinna zaplatiti žalobkym ne uhrazený zbytek nákladů spojených ~e 
zřízením vodovodu, nelze uznati závazek ten z příčiny nedůvodného obo·
hacení. Účelem zákonů shora vytčených jest ochrana obcí a jejich hos
podářství, což vylučuje, by třetí osoby dosáhly prostředkem § 1041 obč. 
zák. toho, čemu má býti zabráněno oněmi předpisy. 

čís. 7868. 

Jde-Ii o případ § 15 zákona ze dne 5. prosince 1877, čís. 111 ř. zák., 
není ediktální řízení obligatorním. Bylo-li shromážděni držitelů dluho
pisů svoláno a důvěrnici byli zvoleni za příčinou určitého návrhu opa
trovnlkova, nelze dovoditi ze zákona, že to bylo omezeno na onen určitý 
úkon, nebylo-Ii to řečeno výslovně. činnost důvěrníků vztahuje se na 
celou dobu opatrovnictví. Jen v případech značné důležitosti jest svolati 
opětně shromáždění držitelů dluhopisů, jinak postačí, přezkoumá-Ii opa
trovnický soud návrh opatrovníkův, podepsaný důvěmlky a vyřídí ho, 
hez svoláni držitelů dluhopisů, 

(Rozh. ze dne 15. března 1928, R I 114/28.) 

V opatrovnické věci majitelů dílčích dluhopisů zahraniční zápůjčky 
města Velké Prahy z roku 1922 předložil společný opatrovník Dr. Antonín 
Sch. ~ropouštěcí prohlášení ohledně propuštění z hypoteky dílce poz_ 
parc. c. kat. 455/1 a poz. parc. č. kat. 470/1 ku schválení soudem opa
trovnickým. O pat r o v nic k Ý s o u d nevyhověl žádosti, by bylo 
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upuštěno od ediktálního řizení, a vyzval společného opatrovníka, by ve 
smyslu § 3 (4) zák. ze dne 15. prosince 1877, čís. 111 ř. zák. do 14 dnll 
učinil návrh, co má obsahovati edikt ve příčině zamýšleného propuštění 
z hypoteky, načež že bude vydán edikt podle tohoto zákona. D ů vod y; 
Okolnost, uvedená k odůvodněni žádosti, by upuštěno bylo od edikt. 
řízení, že jistota majitelů dílčích dluhopisl1 neutrpí újmy, ježto dílec 
pozemku č. kat. 455/1 jest výměry nepatrné a trhová cena za pozemek 
č. kat. 470/1 složena na zvl. garančním účtě, neopodstatňuje návrh na 
upuštění od ediktálního řízení, jež jest závazným v případech v § 1 cit 
zák. uvedených a nelze pochybovati o tom, že když mají býti z hypo
teky propuštěny pozemky v ceně prý 3212 Kč a 418.425 Kč, jde o dů
ležité právní jednání ve smyslu cit. § 1, o němž majitelé dílčích dluho
pisů musí býti slyšeni. Rek u r sní s o u d napadené usnesení potvrdil. 
D ů vod y: Jde o specielní případ, totiž o schválení propouštěcího pro
hlášení ve příči~ě propuštění z hypoteky dílce poz. parcely č. kat. 455/1 
a poz .. parcely c. ka~ 470/1 soudem opatrovnickým podle návrhu JUDr. 
Anton1l1a Sch-a, ]enz byl usnesením obchodního soudu v Praze ze dne 
12. června 1922 zřízen kuratorem (opatrovníkem) pro majitele dilčích 
úpisů hypotekární půjčky města Velké Prahy z roku 1922 podle § 17 
zákona ze dne 24. dubna 1874, čís. 49 ř. zák. Jest tedy rozhodnouti 
o rekursu proti napadenému usnesení, pokud jde o tento právě uvedený 
-spec!elní případ, neboť jen ten jest předmětem rekursu a jest případem, 
ktery reku rent v rekursu označuje jménem »prvý připad«, t. j. případ 
jenž pro. svou důležitost vyžaduje schválení soudem opatrovnickýn; 
(§ 14 zakona ze dne 24. dubna 1874, čís. 49 ř. zák. a § 1 zák. ze dne-
5. p;osince 1877,. čís. 111 ř. zák.). Pokud rekurent v žádosti, o níž bylo 
vy~a~~ napadene usnesení, dovolává se souhlasu důvěrníků pro povo
lem zadoslr, nelze k souhlasu tomu přihlížeti, poněvadž důvěrníci ti 
byli zvoleni pro určitý jiný případ, v ediktu ze dne 12. července 1927 
blíže označený, při roku dne 7. září 1927 a jejich funkční doba skon
čením tohoto určitého případu rovněž skončila (§ 14, druhý odstavec 
zákona čís. 111/1877 ř. zák.). Proto iest napadené usnesení odůvod
něno § 1 cit. zák. čís. 111/1877 ř. zák.·, ano jde v nynějšim novém pří·
padě o závad prosté oddělení části pozell1kové parcely a celé parcel v 
z h~poteky zř!zené pro majitele dílčích úpisů (viz sedmý bod smlou,,)' 
ze ,une 22. kvet~,a ~922 a bod X. dodatečné smlouvy z téhož data), jež 
vyzadu]e schvalem opatrovnického soudu. Poukaz k § 15 zák. čís. 
1: 1;;18~7 ř. z~k. ~a odůvodněnou zbytečnosti prý edíktální citace není 
duv?dny, ponevadz se v § tom pojednává o případu zcela jiném, totiž 
~dy: po odbytém již shromáždění ve smyslu § 1 zákona čís, 111/18Ti 
r. ~ak. by se naskytla právní jednání opatrovníkova, vyžadující schvá
~em. opatrov~1,ckjm. soudem, jež však nebyla předmětem návrhu předlo
zeneho k vyjadrem shromáždění majitelů dílčích úpisů již konanému a 
kde tedy nutno svolání nového shromážděni těchto majitelů. Otázka 
v reku;su ,projednávaná o nep~~iš prý veliké výměře dotyčných pozemků 
a 1:al~ze11l ,s, j~j1~h cenou, nemu~e rozhodovati o tom, zda je-st nutno svo
lalr snromazde11l maj1telu úpisu podíe § 1 zákona čís. 111/1877 ř. zák., 

i, 
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neboť zákon, v tom směru nerozeznávaje) ukládá opatrovnickému 
svolání zmíněného shromáždění, jakmile tu jsou podmínky cit. § 1 
čís. 111/1877 ř. zák. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil usnesení obou nižších soudů a vrátil 
prvému soudu, by znovu rozhodlo opatrovníkově návrhu. 

Důvody: 

Napadené usnesení odporuje zřejmě zákonu ze dne 5. prosince 1877 
čís. III ř. zák., čímž jest splněna podmínka jeho zrušení podle § 16 
o nesp. říz. Jde o případ § 15 zmíněného zákona, a mylný jest proto 
zor nižších soudů, že edíktální řízení jest obligatorní. Podle § 1 zákolla 
nemusí býti podnětem k shromáždění držitelů dílčích dluhopisů a k 
důvěrníků určitý návrh opatrovníkův, nýbrž stačí možnost, že onoh'n" ' 

ník bude nucen předsevzíti právni jednání vyžadující pro svou uu,ezlIUS 
schválení opatrovnického soudu. Nebylo proto třeba vyčkati prvního 
vrhu opatrovníkova na schválení (viz podání jeho ze dne 4. února 1 
a mohlo í mělo se t<rk státí hned, jakmile zřízen byl opatrovník, nohn' 

dalo se očekávati, že dojde k podobným návrhům vzhledem k .uL.'"lll'" 
hypotéky. I když se tak nestalo hned, nýbrž když shromáždění bylo 
láno a důvěrníci bylí zvoleni za příčínou určitého návrhu o~,aŤlro,'níl<O'la~. 
nelze dovodití ze zákona, že to bylo omezeno jen na onen určitý úkon, 
když to nebylo řečeno výslovně, Tomuto názoru není na závadu § 3 (4), 
ani § 9, pokud mluví o návrzích opatrovníkových, neboť předpisy ty 
mají za účel jen objasnění věci, o ~ktero~ práv~. jde pří ~h:on;á~dění. Nac 
protí tomu jest patrno z §§ 12 az 15, ze se cll1nost duvermku vztahuje 
na celou dobu opatrovnictví, t. j. až do sproštěni opatrovníka z úřadu, 
Právoplatným usnesením zemského soudu civilního v Praze ze dne 13. 
června 1922 zřízen byl opatrovník ve smyslu §§ 1 a 17 zákona ze dne 
24. dubna 1874, čís. 49 ř. zák. všeobecně pro knihovní projednání neb' 
uplatnění práv hypotekárních podle čl. 7 ujednání a· čl. X. dodatné 
úmluvy, nikoli tudíž jen pro podání obou předchozích návrhů, jež za
vdaly podnět k svolání držitelů dílčích dluhopísů a k volbě důvěrníku. 
Trvá proto opatrovnictví nadále a s ním í součinnost důvěrníků i po vy
řízení obou návrhů opatrovníkových. To vyplývá jasně z ustanovení dru
hého odstavce § 14, tomu nasvědčuje i doslov prvého odstavce § 12 
i 13, podle nichž má zákon na mysli stá~ou sp~olučinnos! ~patro~ní~ovlp 
s důvěrníky. Doplřlkem §§ 3 (4) a (9) jest vsak hlavne § 15, jenz ma 
na mysli případy, jež nebyly uvedeny v původní vyhlášce a o nichž ~:
mohli se vysloviti držitelé dílčích dluhopísů dostavlvší se do shromaz
dění. Podle § 15 jest pravidlem, by se nekonaly opětné shro.máždě~í a 
volba důvěrníků, nýbrž by se ušetřily náklady s hm spoJenec a prutah 
časový. Zákon poskytuje v tomto případě jak opat:?vníku t~k ,I op~atr?v
níckému soudu jen oprávnění požadovatr anebo, zandlh s~olanr ~~,etn,:h; 
shromážděnÍ. Jde tudíž o opatření lakultatrvnr, omezene na vyjlmecllOc 
případy veliké důležitosti. Jinak postačí, přezkoumá-Ii opatrovnický-

- C;ís. 7869 -
415 

navrh opatrovníkitv podepsaný důvěrníky (§ 13 (1), poslední 
, a vyřídí jej bez svoláni držitelů dluhopisů. Že by při návrhu opa

trovníkovu ze dne 27. října 1927 šlo o věcmímořádnou, není z něho pa
trnO, a nižší soudy o tom vůbec neuvažovaly. Opatrovník domáhá se jím 
jen schválení propouštěcich prohlášení, jak se stalo v předchozích pří
padech. Nižší soudy vycházely z mylného názoru o bezpodmínečné 
nutnosti svolání držitelů dluhopisů bez ohledu na důležitost věci, kterou 
se nezabývaly vůbec. Bylo proto zrušiti usnesení jejích a naříditi opětn& 
vyřízení návrhu, při němž soud nechť přihlíží k tomu, zda jde o věc tak 
důležitou, by bylo nutné opětné shromáždění podle § 15. zák. 

čís. 7869. 

Nebylo-Ii při rozvrhovém roku prokázáno, že úvěrová pohledávka, 
váznoucí podle výpisu z pozemkové knihy na exekučně prodané nemo
vitosti, zanikla nebo že v jejím rámci žádná pohledávka nevzl1lÍkla a již 
nevznikne, nelze úvěrovou pOhledávku při rozvrhu nejvyššího podáni 
pominouti, nýbrž jest ohledně ni postupovati podle § 224 ex. ř. 

Je-Ii při úvěrové pohledávce v pozemkové knize poznamenáno, že 
pohledávka jest existentní a likvidní, jest pohledávku tu přikázati k bo
tovému zaplacení. Nebylo-li prokázáno ani osvědčeno, že z úvěrové po
hledávky sk~ttečně vzešel nějaký nárok, jest příslušný peníz uložiti 
u soudu na úrok. 

(Rozh. ze dne 15. března 1928, Rl 159/28.) 

Rozvrhuje nejvyšší podání za exekučně prodanou nemovitost přiká-
zal s o udp r v é s t o I i c e nezl. Rudollu E. 20.000 Kč na úvěrovou 

. pohledávku a Anně P. 20.000 Kč na úvěrovou pohledávku. K rekursu 
dalších knihovních věřitelů rek u r sní s o u d napadené usnesení po
tvrdil. 
. N e j vy Š š í s o u d vyhověl dovolacímu rekursu potud, že 20.000 
Kč pI-ipadajících na úvěrovou pohledávku nezl. Rudo!!a E., se složí na 
úrok k soudu, ohledně úvěrové pohledávky Anny P. dovolacímu rekursu 
nevyhověl. 

D ů vod y: 

. P~k~d si do'/olaci rekurentka stěžuje na to, že byly z nejvyššího po
dam uverovc pohledavky Anny P .. a nezl. Rudolfa E. přikázány, a má 
za to, že měly býti zamítnuty, protože v jejich rámci žádná pohledávka 
jako existentní nebyla prokázána pokud se týče osvědčena, jest dovo
laCl rekurs neopodstatněný. Při rozvrhovém roku nebylo prokázáno že 
řečené úvěrové pohledávky zanikly nebo že v jejich rámci žádná pohle
dávka nevznikla a již nevznikne, a proto, když pohledávky podle výpisu 
z veřejné knihy v pozemkové knize na prodaných nemovitostech váz
nou, nebylo lze podle ustanovení § 210 ex. ř. pohledávky ty při roz-

1,: 
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vrhu pominouti, pokud se týče zamítnouti, nýbrž bylo ohledně nich po
stupovati po rozumu § 224 ex. ř., to jest bylo při nejmenším částky na 
ně připadající uložiti na úrok. (§ 224 druhý odstavec ex. ř.). Vytýká tedy 
dovolací rekurentka, že ony úvěrové pohledávky nebyly zamítnuty, ne
právem. Přikázav úvěrovon pohledávku Anny P. k hoto.vému zapraveni, 
rekursní soud, pokud se týče prvni soud nepochybiL Podle § 224 prvý 
odstavec ex. ř. jest na úvěrovou pohledávku z nejvyššího podáni přiká
zati peníz, kterým v rámci úvěru oprávněnému pohledávka vzešla. U úvě
rové pohledávky Anny P. jest podle výpisu z pozemkové knihy pozna
menáno, že tato pohledávka jest existentní a likvidní. Touto poznámkou, 
i když není právě podán důkaz, jest podáno dostatečné osvědčení, že 
v rámci úvěru a to v jeho výši Anně P. vzešla pohledávka a následkem 
toho po rozumu § 224 prvý odstavec ex. ř. byla přihlášená kaučni po
hledávka Anně P. právem přikázána k hotovému zapravení (srovnej 
rozhodnutí ze dne 4. května 1915 R II 279/15 Ol. U. n. ř. 7425) a odpor 
dovolací rekurentky proti hotovému jejímu přikázáni, ježto prý pohle
dávka nevznikla, byl pravem (§ 231 ex. ř.) odkázán na pořad práva. 00-, 
volací rekurs jest opodstatněn jen potud, pokud napadá usnesení rc
kursního soudu proto, že byla též úvěrová pohledávka nezl. Rudolfa E. 
přikázána k hotovému zapravení. Nez\. RudoiÍ E. úvěrovou pohledávku 
jen přihlásil, ale neprokázal, aniž osvědčil, že mu z úvěrové pohledávky 
skutečně vzešel nějaký nárok. Spatřovati osvědčení, jak za to má re
kursní soud, v tom, že pohledávku přihlásila poručnice, nelze. Násled
kem nedostatku průkazů pokud se týče uvedeného osvědčení (§§ 210, 
224 prvý odstavec ex. ř. rozh. Ol. U. n. ř. 7425) nebylo úvěrovou po
hledávku ne zl. Rudolfa E. přikázati z nejvyššího podání k hotovému za
placení, nýbrž bylo příslušný peníz po rOZUmu § 224 druhý odstavec 
ex. ř. uložiti u soudu na úrok, Na nezl. Rudolfu E. bude, by prokázal, 
jakým penízem mu z úvěrové pohledávky vznikla pohledávka, po pří
padě by prokázal, že zadnější věřitelé jsou srozuměni s tím, by mu byl 
uložený peníz vydán. ° tom, komu připadají úroky z peníze na úvěrovou 
pohledávku nezl. Rudolfa E-a, jakož i o tom, komu připadne po případě 
jistina (§ 224 druhý odstavec ex. ř.), jest dodatně rozhodnouti exekuč
nímu soudu. 

čís. 7870. 

Užívá-li kdo jako spolunájemník celého sporného bytu jako nedíl
ného celku, jest toto spolunájemní právo právem třetí osoby, bránicÍln 
výkonu exekuce vyklizením bytu i proti spolunájemníku. 

(Rozh. ze dne 15. března 1928, R I 172/28.) 

Ex e k u ční s o u d k odporu Bohumily F-ové při výkonu exekuce 
proti pozůstalosti po Emilii H-ové na základě exekučního titulu jen proti 
této pozůstalosti znějícího nedal exekuci vyklízením sporného bytu pro
vésti proto, že Bohumila F-ová osvědčila, že bytu toho spoluužívala 

-- čís. 7870 -
417 

;; Emilií H-ovou jako spolunájemnice, a podle názoru soudu prvé stolice 
v usnesení ze dne 26. listopadu 1927 nemůže býti nucena, by byt vykli
dila na základě exekučního titulu jen proti její spolunájemnicí znějícího, 
ježto jako spolunáje~~i,:e . nemůže smrtí dru?é seolunájem~i,:e p?zbýti 
zákonné ochrany v uZlvam tohoto bytu. Ponevadz vymaha]lcI vent elka 
toto Bohumilou 'F-ovou tvrzené právo spolunájemní popirala, tvrdíc, že 
Bohumila F-ová nebyla spolunájemnicí Emilie H-ové, nýbrž jen její pod
nájemnicí a že tudíž exekuční titul proti pozůstalosti Emilie H:o~é jest 
vykonatelný též proti ní, byla Bohumila F-ová soudem exekucmm po
ukázána s odporem na pořad práva s tím, by ve čtrnáctidenní lhůtě pro
kázala podání žaloby a by v téže lhůtě složila jistotu 5.000 Kč pro ohra-. 
žení nároku vymáhající strany ve smyslu § 44 ex. řádu. ~~zhodn.utI 

,o stížnosti vymáhající věřitelky proti výkonu exekuce a o dalslch ]~]Ich 
návrzích si soud exekuční vyhradil pro dodatečné rozhodnutí. ProtI to
muto rozhodnutí exekučního soudu stěžovala si jak vymáhající věřitelka 
tak i Bohumila P-ová. Vymáhající věřitelka uváděla v rekursu, že k od
kladu exekuce nebylo zákonného důvodu a že exekuční soud nebyl 
oprávněn odložiti rozhodnutí o její stížnosti proti výkonu exe~uce, d~le 
že Bohumila F-ová měla svá práva exekuci snad bránící uplatnovatI za
lobou před výkonem exekuce a, ježto tak neučinila, že nemá nároku n.a 
odklad exekuce, ježto její tvrzení, že taková práva ke spornému bytu ma, 
k odkladu exekuce nestačí, posléze, že Bohumila F-ová, I kdyby byla 
spolunájemnicí sporného bytu, neměla by práva odporo~ah exekUCI 
proti pozůstalosti po Emilii H-ové, ježto právo spoluná]emm ]I.neopr.av~ 
ňuje k výhradnému užíváni bytu a tudíž výkonu exekuce take pr?lI Hl 

nebrání. Bohumila F-ová naproti tomu uplatňovala v rekursu, ze se 
"výn; nájemním (správně spolunájemním) právem k ~yt~ nen.'ěla bý~ ~d
kázána na pořad práva, ježto má byt v držení a protI m nem exekucmho 
titulu, dále že nemělo jí býti uloženo složení kauce 5.000 Kč, ježto vy
máhající věřítelka ohrožení neosvědčíla, .. když ,činže byla. jí .~Bo~~mIlou 
F-ovou) z celého bytu řádně placena, pnpadne pro vymaha]lcI ventelku 
skládána k soudu. S o u d rek u r sní nejdříve vyložil, že v souze
ném případě, třebaže zde nebylo formálnih? návr~u na ~d~lad exeku~e: 
jde vlastně o povoleni odkladu exekuce z duvodu, z~ se .trelI ?sob,: ~r~~1 
výkonu exekuce, tvrdíc k bytu právo, výkon vykhzem nepnP.ouste]lcI; 
v rozhodnutí pak zabýval se dále jedině otázkou, zdalI BohumIl,: F-ova 
má právo odkladu exekuce se domáhati. O.tázku t~to z?dpovědel so~d 
rekursní záporně, poněvadž BohumIla F-ova v prv~ stolICI netvrdIla, ~e 
jí ke spornému bytu přísluší právo nájemní, nýbrz .len p!'ávo ~poluna
jemni a že proto ke tvrzenému jí teprve v rekursu pravu nalem!1lmu pko 
k nedovolené novotě nemůže býti přihlíženo. Poněvadž podle názor~ 
rekursního soudu pouhé právo spolunájemní Bohumilou F-ovou tvrzene 
výkonu exekuce vyklizenim bytu nepřekáží, měl soud exekuční přes od~ 
por Bohumily F-ové v exekuci pokračovati a důsledkem. tO?,O rekursl11 
soud, jenž tento svůj právni názor opřel o rozhod~uU ~~!vyssího soud,: 
čís. sb. 6727 sb. 11. s. zrušil k rekursu vymaha]lcI ventelky usnesen! 
soudu prvé stolice a nařídil mu, by pokračoval v řízení po právní moci 
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tohoto usnesení. Dalšími vývody v rekursu vymáhající věřitelky proti 
usnesení soudu prvé stolice, a duvody rekursu Bohumily F-ové se soud 
rekursní, poukázav tento rekurs na své rozhodnutí, vůbec nezabýval, 
ježto toho nebylo podle jeho právního názoru potřebí. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a vrátil spisy rekurs
nímu soudu s poukazem, by o rekursech vymáhající věřitelky a Bohu-~ . 
mily F-ové znovu rozhodl. 

D ů vod y: 

Napadené usnesení, třebažc zní na zrušení rozhodnutí soudu prvé, 
stolice, jest ve skutečnosti změnou tohoto usnesení a jest proto dovo
lací rekurs proti němu přípustným, i kdyby jeho právní moc nebyla bý
vala vyhražena. Názor soudu rekursního, že Bohumilou F-ovou tvrzené 
právo spolunájemní výkonu exekuce vyklizením bytu nebrání, není správ
ným, neboť nelze všeobecně říci, že právo spolunájemní ať vykonáváno 
bylo jakkoli tedy za všech okolností, nemůže býti právem třetí osoby, 
bránícímu výkonu exekuce vyklizením bytu. Užívala-li Bohumila F-ová. 
jako spolunájemnice Emilie H-ové celého bytu sporného, jako nedílného· 
celku, bylo toto spolunájemní právo Bohumily F-ové právem, bránícím 
výkonu exekuce vyklizením bytu i proti spolunájemnici. Nebylo proto· 
novotou v řízení opravném nepřipustnou, mluvila-li Bohumíla F-ová ve· 
svém rekursu o příslušejícím jí právu nájemním, pokud se týče o držbě 
práva nájemního ku spornému bytu, a není novotou ani její tvrzení v do-~ 
volacím rekursu o' povaze práva spolunájemního příslušejícího jí ke 
spornému bytu, ana již v prvé stolici tvrdila, že jí ke spornému bytu při
sluší spolunájemní právo, bránící výkonu exekuce vyklizením bytu na 
základě exekučniho titulu proti spolunájemnici znějícího a proti ni podle 
§ 568 c. ř. s. neplatícího, ježto neodvozuje své právo k bytu od zemřelé 
Emilie H-ové. Poukaz rekursního soudu na rozhodnutí nejvyššího soudit 
čís. 6727 sb. n. s. nemá pro tento případ významu, neboť skutkový pod
klad toho rozhodnutí jest zcela jiný a zásada, že právo spolunájemní ne
opravňuje spolunájemníka k návrhu na odklad exekuce, v této všeobec-~ 
nos ti neplatí, ježto by se to příčilo povaze práva spolunájemního vzta
hujicího se nedílně na celý byt, o kteréžto právo spolunájemní v onom 
případě však nešlo. Kromě toho sluší též poukázati k tomu, že v onom 
případě nebylo spolunájemníku přiznáno právo k odkladu exekuce proto, 
že povinná strana měla náhradu za byt, který měla vykliditi a v příčině 
té jeden ze spolunájemníků odpíral druhéhO' přijati do bytu společně na,
jatého a chtěl ho ponechati v bytě, který pronajímatel jen do úpravy to
hoto bytu zatím oběma společně poskytl. Tohoto předpokladu není 
v případě, o nějž se zde jedná. Proto bude na soudu rekursním, by 
s právního hlediska shora uvedeného přezkoumal rozhodnutí soudu prvé 
stolice v otázce, zda spolunájemní právo stěžovatelky v projednávaném 
případě je toho rázu, že brání výkonu exekuce vyklizenim bytu a by též 
ostatní, jak v rekursu vymáhající věřitelky tak i v rekursu Bohumilr 
F-ové proti rozhodnutí soudu prvé stolice uplatněné důvody podrobit 
případnému rozhodnutí. 
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čís. 7871. 

Nejde o rozepři z nájmu a pachtu ve smyslu § 49 čís. 5 a § 83 j. ~., 
žaluje-Ii pachtýř po zrušení pachtovní smlouvy propachtO'vatele o vra
ceni předem zaplaceného pachtovného. . 

(Rozh. ze dne 15. března 1928, R 1 1861'28.) 

",~,-:,Y"'-~;0~'~:0~'~~"é1~~~~:~?<>- - . 
Žalobce měl od žalovaného spachtovánu nemovitost v obvodu okres

ního soudu v H. Žalobou, zadanou na okresním soudě v B., domáhal se 
žalobce po zrušení pachtovní smlouvy na žalovaném vrácení předem 
zaplaceného pachtovného. Námitce místní nepříslnšnosti, an jes: podle 
§ 83 j. n. výlučně příslušným okresní soud v H., s o udp rve s t o
l i c e vyhověl, rek u r sní s o u d námitku zamítl. 

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

Důvody: 

Podle údajů žalujicí firmy, které jsou podle § 41 druhý odstavec j. n. 
rozhodné pro zkoumání příslušnosti v občďnsk~ch !oz~př.ích, >:.rušjl ža
lovaný v roce 1924 pacht?vní smlouvu, a<l.e ne;ra!tl ZaIU!ICl flY~e predem 
zaplacené pachtovné. Nejde v tomto ~n~ade o ro~epn z, naJ~u< nebo 
pachtu, jak předpokládá § 83 J. n., nybrz o rozepn o ,vracem prede!n 
zaplaceného pachtovného po zrušen! s':1louvy, te~y o z~lobu z. b~zd~
vodné~ho obohacení podle § 1435 obc .. zale protQ,ze pommul pravm du
vod, by si &lvejšr-přopáclífÓvatel pachtovné podržeL Tento spor ne
náleží k výlučné místní příslušnosti soudu podle § 83 J. n., pko by ne·
náležel k výlučné předmětné příslušnosti okresního soudu podle § 49 
čís. 5 j. n., neboť oba předpisy liší se jen v tom, že předpis § 83 J .. n;. n~
vylučuje ani rozepře, týkající se jsoucnosti smlouvy nebo zaplacem cmze 
(srv. v témž smyslu také rozh. čís. 3558, 6184 a 7305 sb. n. s.). 

čís. 7872. 

. Zaručeni se za výsledek u třetí osoby ve smyslu druhé věty § 88o, a), 
obč. zák. nezavazuje slibujíclhO', by se jakkoliv přičinil ° to, by !řetl 
osoba plnila. . 

(Rozh. ze dne 15. března 1928, Rv I 632/27.) 

Žalobce domáhal se na žalovaných, ~by způsobili, aby manželé T -ov; 
dovolili právo chůze přes svůj pozeme,k .~e prospěch poze~ku ž.alobco~a 
jako pozemku panujícího a aby manzele T-OVl vydalt zavazneprohla
šení, podle něhož jako vlastnici služeb!,ého pozemku dovolUJI pravo 
chůze ve prospěch panujícího pozemku. Zal oba byla za~"tnuta s o u d y 
vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m z techto 

'" 
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důvodů: 

Nesprávné právní posouzení věci spatřuje dovolatel v podstatě 
v tom, že žalovaní nebyli odsouzeni, ačkoli mu povolili služebnost pře" 
lesní parcelu čís. 530 a nejen že se zavázali, že se přimluví u manželů 
T -ových, by mu ji povolili, nýbrž se za splnění přímo zaručili, při~ 
slíbivše, že mu bude povolena. Při nejmenším prý bylo jejich povinností, 
by se přičinili všemi zákonitě dovolenými prostředky, by se dostal do 
držby zajištěné služebností To se nestalo. Teprve, kdyby se bylo uká
zalo, že jejich přímluva u manželů T -ových byla marná, byl by měl pří
ležitost domáhati se náhrady škody a plného zadostučinění podle 
§ 880 a) obč. zák. Vývody dovolání jsou neodůvodněné. Ze žaloby a 
z jejího návrhu je zřejmo, že žalobce zaujimal v první stolici stanovisko, 
že žalovaní se mu zaručili za to, že mu manželé T -ovi služebnost povolí. 
ne že se mu zavázali, že se u nich o to přimluví. Tvrdí tudíž, že jemu 
stojí za výsledek ve smyslu § 880 a), druhá věta obč. zák. Právní důsle
dek takového závazku je v zákoně jasně určen: ten, kdo stojí za výsle-' 
dek, jest povinen plným zadostučiněním, když třetí neplní. Že manželé 
T -ov i neplnili, je nesporno. žalobce by tudíž mohl ze závazku žalova
ných vyvozovati jenom nárok na zadostučinění. Ze zmíněného předpisu 
nelze však vyvozovati povinnost ž.alovaných, by se jakkoli přičinili o to, 
by manželé T -ovi jim zmíněnou služebnost povolili. Nejvyšší soud vy
slovil již v rozhodnutí sb. n. č. čis. 5164 zásadu, že smluvník slibujíciho 
nemá ani nároku na plnění třetí osoby, ani nároku na určité jednání sli_ 
bujícího, kterým by jeho plnění docílil, nýbrž má toliko nárok na plné 
dostiučinění, když třetí neplní. Z úvah nahoře uvedených dospěl dovolací 
soud k právnimu závěru, že ze zaručení za výsledek u třetí osoby ve 
smyslu druhé věty § 880 a) obč. zák. nelze vyvozovati závazek slibují
cího k přímluvě u ní, vždyť ta věta nevyslovuje, že »také« ručí za plné 
zadostučinění. Každá z obou vět § 880 a) obč. zák. ukládá slibovateli 
jiný závazek. 

čís. 7873. 

Za samosoudce, jenž jednání provedl a rozsudek vynesl, ale pro 
trvalou překážku jej nevyhotovil, může vyhotoviti rozsudek jiný samo
soudce. Soudce není povinen udati v rozsudku, na jakém základě jej vy
hotovil. 

(Rozh. ze dne 15. března 1928, Rv I 824/27.) 

Žalobě o zrušení smlouvy bylo obě m a II i ž š í m i s o u d Y vy
hověno, o á vol a c í s o u d uvedl v otázce, o niž tu jde, v d ů v o -
d ech: Zmatečnost podle § 477 čís. 2 c. ř. s. spatřuje odvolatel v tom, 
že spor byl sice od počátku až do konce projednáván okresním soudcelll 
Drem U-em, který také rozsudek prohlásil, avšak že rozsudek vyhotovil 
soudce jiný, okresní soudce L., který jednání neprováděl, čímž byla 
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porušena zásada bezprostřednosti řízení. Toto tvrzení odvolatelovo, jak 
ze spisů patrno, jest pravdivým, nicméně odvolání v tomto směru není 
odůvodněným, poněvadž odvolatel přehlíží ustanovení cís. nař. ze dne 
14. prosince 1915, čís. 372 ř. zák. v § 1, podle něhož, nemůže-Ii samo
soudce pro trvalou překážku písemně vyhotoviti prohlášený rozsudek, 
může jej vyhotoviti soudce jiný na základě osvědčení v protokolech, jich 
přílohách a záznamů soudce, jichž nepochybně při prohlášení rozsudku 
použil. Tento zákonný postup byl v tomto případě přesně zachován, po
něvadž projednávající soudce Dr. U. jest těŽCe nemocen, rozsudek vr~ 
hotoviti nemohl, vyhotoviti jej však bylo nutným a proto nelze ml~vlh 
o důvodu zmatečnosti podle § 477 čís. 2 c. ř. s., když soudce, prOJed
návající po skončeném jednání rozsudek vyhlásil, takže soud byl řádn.ě 
obsazen a jde jen o vypracování rozsudku na základě soudních SpISU. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání mimo jiné z těchto 

důvodů: 

Zmatečnost rozsudku podle § 477 Č. 2 a § 503 Č. 1 cřs. spatřuje dovo~ 
latel v téže okolnosti, kterou vytýkal již v odvolání, totiž že rozsudek prv11! 
stolice 'byl vyhotoven jiným soudcem, než tím, který provedl cel.é říz~ní 
a rozsudek prohlásíl. Tím nedoličuje, že a proč nebyl soud prvm stoltce 
řádně obsazen, neboť netvrdí, že soudce, který rozsudek vynesl, nebyl 
způsobilým k řádnému obsazení soudu podle předpisu zákona. V úvahu 
zde přicházejí předpisy §§ 5 až 8 j. n. a §§ 4, 20, 21, 24, 25, 30, 32, 
42 zák. o org. s. Vytýká vlastně, že nebyl zachován předpis §§ 418 a.43~ 
c: ř. -s. o vyhotovení rozsudku. Odvolací soud právem uznal a spravm, 
odůvodnil že za samosoudce, který sice jednání provedl a rozsudek 
vynesl, al~ pro trvalou překážku jej nevyhotovil, jej mohl vyhotoviti líný 
soudce. Tvrzení dovolání, že cis. nař. ze 14. prosince 1915, čís. 372 r. z. 
již neplatí, není správné. 

čís. 7874. 

Při propadných a promlčecích lhůtách hmotného práya nelze vp~
čítati dny poštovnt dopravy. Lhůtu pojišťovacích podmínek, do mí 
dlužno zažalovati splatnou premii, jest pokládati za lhůtu propadnou. 

(Rozh. ze dne 15. března 1928, Rv I 1178/27.) 

Za řízení o žalobě o zaplacení pojišťovací premie vznesl žalovaný 
mezitimní určovací návrh. by bylo zjištěno, že pojišťovací smlouva za
nikla vzhledem k § 5všeob. poj. podmínek, ježto premie nebyla zaža~ 
lována do dvou rněsícLI ode dne splatnosti. Pro c e sní s o udp rve 
s t o I i c e mezitimní určovací návrh zamítl, o d vol a c í s o 11 d mu 
vyhověl. D ů vod y: Jde jedině o to, zda dobu, co žaloba byla dopra
vována poštou, dlužno započítati do propadné lhůty čili nic. Jest ~~
sporno, že žaloba byla podána na poštu dne 15. ledna 1927 a dOSla 
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k soudu dne 17. ledna 1927 a že dvouměsíční propadná lhůta k podání 
zaloby končila podle pojišťovacích podmínek dne 15. ledna 1927. Podle 
názoru odvolacího soudu nelze dny poštovní dopravy započítati do pro
padné lhůty. Ustanovení § 89 zák. o org. soudů nelze použíti na lhůtu 
po podání žaloby k vůli dodržení hmotněprávní propadné lhůty. Toto 
ustanovení jest předpisem čistě procesním a může se tudíž vztahovati 
pouze na lhůty ve sporném řízení. Sporné řízení se však zahajuje teprve 
podáním žaloby, tudíž dojitím žaloby u soudu (§ 232 c. ř. s.). Teprve 
tím jest zahájeno sporné řízení a teprve od té doby platí předpisy civil
ního soudního řádu o lhůtách. Ježto žalobu bylo podati nejpozději dne 
15. ledna 1927, vskutku však byla podána teprve dne 17. ledna 1927. 
byla pojišťovací smlouva podle § 5 poj. podm. zrušena. '. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Dovolání není důvodné, neboť sporná věc byla posouzena v napa-' 
deném rozsudku po právní stránce zcela správně, proto dovolací soud 
sdílí zákonité a výstižné odůvodnění napadeného rozsudku, srovnávající 
se i s judíkaturou (srv. plenisimární rozhodnutí vídeňského nejvyššího 
dvoru soudního ze dne 22. dubna 1902 ad Nr. 9997 ex 1900, Glaser
Unger n. F. čís. 1858 a rozhodnutí tohoto nejvyššího soudu čís. 2031 
sb. n. s. a čís. 3089 sb. n. s.), i s literaturou (R. Pollak ZPR. § 89 nota 25, 
Lecarque N. Z. 1'. 1903 č. 12, Ehrenzweig, System, Allgemeiner Teil 
r. 1925 str. 280). Podle tohoto právního názoru sluší také se zřetelem 
na vznik § 89 org. s. z., jenž byl původně zařaděn jako § 135 třetí od
stavec do vládní předlohy civilního řádu soudního, odkud teprve se 
dostal do zákona o organisaci soudní, rozuměti ustanovení § 89 org. 
zák. o zákonných a soudcovských lhůtách tak, že jsou jimi míněny pouze 
lhůty vyskytující se během již zahájeného soudního řízení, nikoli však 
dopadné a promlčecí lhůty podle hmotněprávních předpísů, že tedy pii 
těchto hmotněprávních lhůtách nelze vpočítati dny poštovní dopravy, 
takže při nich den podání na poštu vůbec nerozhoduje. Svými vývody 
nevnesla dovolatelka do této právní otázky nic nového, proto se její 
vývody nemohly státi dovolacímu soudu podnětem, by upustil od svého 
hořejšího, ustáleného rozhodování. Zbývá ještě zabývati se námítkou 
dovolatelčinou, zdali v tomto případě nejde vůbec o zákonitou lMtu, 
o kterou by snad mohlo běžeti, kdyby ustanovení § 29 pojišťovacího 
zákona už bylo účinné, tedy zdali jde pouze o smluvní lhůtu, uvedenou 
v §5 všeobecných podmínek pojišťovacích. Dovolatelka poukazuje 
k tomu, že v tomto ustanovení není obsaženo, že by do lhůty v něm Uve
dené neměly dny poštovní dopravy býti vpočítány. Ani po této stránce 
není dovolání opodstatněno. Podle § 914 obč. zák. nesluší sice při vý
kladu smluv lpěti na slavném znění výrazu, nýbrž je vyšetřiti úmysl 
stran, ale smlouvě je rozuměti tak, jak to žádá obyčej poctivého obchodu. 
Doslov řečeného ustanovení »dadurch, dass binnen der obell erwahntcn 
P r a k I u s i v j r i s t au! Zahlung des rilckstandigen Versi che run gs-
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ento-eltes nic II t g e k I a g t w o r den i s t« nezůstavuje pochybnosti, 
že ~trany zamýšlely naložiti se lhůtou v řečeném ustanovení ujednan.ou 
jako s propadnou lhůtou, a že také chtěly a předpoklá~aly, _ ž.e :: teto 
propadné lhůtě musila býti žaloba už pod~na.na. s?~?ě, pkoz}, ze _ne: 
zachování této lhůty má projeviti hmotnepravl1l ucmky, tOÍlz zruselll 
smlouvy tímto zvláště ujednaným způsobem. 

čís. 7875. 

Manželka jest oprávněna domáhati se zvýšení vý~iv~ého ujedna;néhO 
:smírem před válkou při dobrovolném :ozc~od~ ~~m:elu,. n~stalr-lt na
potom okolnosti, jež stra~ nemohly predv.ulJatt P!I _ujednanl s~trU (~á
vratné změny v hodnotě peněz a cenove hladme, podstatna zmena 
v příjmech manželových). 

(Rozh. ze dne 15. března 1928, Rv 1 1598/p.) 

Při dobrovolném rozchodu manželů zavázal se manžel smírem ze 
dne 13. prosince 1918, že bude platiti manželce výživné _80: K .měsíč~ě. 
žalobě; jíž se manželka, žijící ve Vídni, domáhala na manzeJI, dustoJl1lku 
ve výslužbě v Praze, placen,í výživného měsíčn~ch 500 Kc, _ bYlO P r o~ 
c e sní m s o ude m p rve s t o II c e vyhoveno potud, ze za.lo~a_ny 
byl uznán povinným platiti manželce měsíčně 214 Kč. K odv~lam _z~: 
lovaného o d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdIl. N e J v y s S 1 

S o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Dovolání, číselně opřené o pospolu prováděné dovolací důvody vad
nosti řízení (§ 503 čís. 2 c. ř. s.) a právního omylu (§ 503 čís. 4 c. ř. s.), 
nedoličuje, v čem vidí prvý dovolací důvod. Druhý provádí sice podle 
zákona, ale nemá pravdu. Odvolací soud nemusil přihlížeti k důkazu, 
provedenému prý rozsudkem zemského soudu civilního ve Vídni o tom, 
zda rozchod manželů zavinila strana žalující, když žalovaný, jak nižší 
soudy správně seznaly, již v soudním smíru ze dne 13. prosince 1918 
uznal svou povinnost žalobkyni platiti výživné, a když v souzel)ém pří
padě pti ústnírh jednání ze dne 14. března 1927 prohlásil, že nechce ža
lobkyni do domácnosti přijati, protože se prý nikdy o něho nestarala 
a on - žalobce - potřebuje k svému ošetřování značné péče a klIdu. 
Mylný je práv ni názor dovolatelův, že pro rozsouzení sporu je rozhodný 
toliko smír ze dne 13. prosince 1918, jímž se žalovaný zavázal, žalob
kyni platiti měsíčně 80 K výživného, a že jde jen o to, které částce se 
v Kč rovná dnes tehdejších 80 K, a o případné jejich zhodnocení (valo
risaci). žalobkyně domáhá s~ žalob~u podl~ jejíh? zně?!. a ~oneč~ého 
návrhu na žalovaném jako svem manzelovI zakonneho vyzrvneho. Narok 
ten ji podle § 91 obč. zák. zásadně jistě přísluší. Jde jen o to, zda se 
žalobkyně tohoto práva může dovolávati přes smír z 13. prosmce 1918. 

I' 
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Na otázku tu nutno odpověděti kladně, protože smír nelze podle § 138()' 
obč. zák. vztahovati k takovým právům, na které ·strany narovnání činíci 
nemohly. pomýšleti, a žalobkyně v době sjednání smíru nemohla předví
dati ani závratné změny v hodnotě peněz a v hladině cenové aní pod
statnou změnu v příjmech žalovaného, jíž nižší soudy vypočítaly. Změny 
ty opravňují žalobkyni domáhatí se nové úpravy výživného přes onen 
smír, o němž žalovaný ani netvrdí, že by se žalobkyně v něm byla vzdala 
případného zvýšení výživného pro podstatnou změnu rozhodujících po
měrů. Zvýšily-Ii nižši soudy její výživné s ohledem k valutovým ceno
vým změnám, k osobním poměrům obou stran a k původnímu rozvrhu 
manželových příjmů mezi manžely ve smíru z 13. prosince 1918, za vol
néhouvážení podle § 273 c. ř. s. na 214 Kč měsíčně, nelze v jejich vý.
roku shledati právní omyl (§ 503č. 4 c. ř. s.), nýbrž lze jim dáti plně 
za pravdu. 

čís. 7876. 

Volnost kandidáta advokacie, složiti advokátní zkoušku u j i n éh o 
sborového soudu druhé stolice než u onoho, v jehož obvodu vykOnal 
praksi, vztahuje se i na vzájemný poměr mezi vrchními zemskými soudy 
v Praze a Brně a soudními tabulemi v Bratislavě a Košicích. 

(Rozh. ze dne 16. března 1928, R I 207/28.) 

V r c h n í zem s k Ý s o u d v P r a z e zamítl žádost Dr. P-a, kan·- . 
didáta advokacie v Užhorodě, by byl připuštěn k výkonu advokátní 
Z!koušky u vrchního zemského soudu v Praze. O ů vod y: Ustanovení 
§ 9 nařízení ze dne 10. října 1854, čís. 262 ř. zák. předpokládá týž 
právní řád v obou obvodech sborových soudů druhé stolice, jež jsou 
zúčastněny, tedy v obvodu soudní stolice košické, kdež žadatel praxi 
advokátní konal a dokončil, a v obvodu vrchního zemského soudu praž·
ského, II něhož se hodlá podrobiti zkoušce advokátní. Tento předpoklad 
v daném případě splněn není a nelze tudíž použíti § 9 cit. nař. Ostatně 
třeba uvážiti i to, že jde o zkoušku praktickou, kterou má býti podán 
průkaz o tom, jak si kandidát osvojil znalosti praktického používáni 
práva v praktické přípravné službě. Tato je podmínkou .pro připuštění 
ke zkoušce. Zkouška však, která jest konána ze znalosti právního řádu 
platného v jiném obvodu, v němž žadatel prakticky vůbec nebyl činným, 
nemá již rázu praktické zkoušky a připuštění k ní příčí se rázu ~koušky 
a tendenci příslušných předpisů. Jednotlivé předpisy o tom, jak se 
zkouška koná, na př. ustanoveni § 13, že zkouška má se vztahovati i na 
zařízení, pořádek prací a běh jednání úřadů. soudnich, jsou toho dalším 
dokladem. . 

N e j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a uložil vrchnímu 
zemskému soudu v Praze, by, pominadůvod, z něhož zamitl žádost stě
žovatele za připuštění k advokátní zkoušce, znovu rozhodl o žádosti.. 
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O Ů vod y: 

Nezneuznávaje nikterak váhu, kterou by důvody vrchním zemskýlll 
soudem použité, že totiž § 9 nařízení ze dne 10. října 1854, čís. 262 
ř. zák. předpokládá týž právní řád a že podle § 13 téhož nařízení zkouška 
má se vztahovatí i na zařízení, pořádek prací a běh jednání soudních, 
což jsou věci poněkud jiné jednak v historických zemích, jednak v oblasti 
práva slovenského - samy o sobě měly, nemůže se nicméně nejvyšší 
soud přikloniti k názoru napadeného usnesení, neboť váha důvodů těch 
mizí při váze důvodů, které uvedl nejvyšší soud již v rozhodnutí čís. 6037 
sb. n. s., kde seznamenány všecky zákony, podle nichž jest mezi oběma 
právy a oběma právními oblastmi - tedy nejen věcně, nýbrž i územně -
úplná rovnost, která, co se týče advokátní zkoušky, plyne již ze zákona 
o »zákonné ochraně čsl. republiky« ze dne 23. července 1919, čís. 449 
sb. n. s., podle něhož i v nařízení min. sprav. ze dne 11. října 1854. 
čís. 264 ř. zák., jímž nařízení ze dne 10. října 1854, čís. 262 ř. zák. uve
deno v platnost, slova »v celém rozsahu říše« mají nyní zníti »v celém 
rozsahu Československé republiky«, takže potom ustanovení nařízení dru
hého (Čís.262), že, přeje-li si kandidát složiti zkoušku u jiného vrchního 
zemského soudu, než u onoho, v jehož obvodu vykonal praxi, je mu to 
volno a má se zachovati tak, jak tam předepsáno, vztahuje se i na vzá
jemný poměr mezi vrchními zemskými soudy v Praze a Brně a soudními 
tabulemi v Bratislavě a Košicích. Potom jest úplná rovnost advokátní 
:z;koušky složené ať v historických zemich nebo v oblasti slovenského 
práva zaručena v dalších zákonech v citovaném rozhodnutí dovolaných, 
zejména v § 1 a 2 (3) zák. ze dne 3. Února 1920, čís. 83 sb. z. a n., podle 
nichž ať advokátní zkouška vykonána v kterékoli oblasti čsl. státu, oprav

. ňuje kvykonávání praxe i v oblasti druhé. Ke všem důvodům rozhodnutí 
čís. 6037, na něž se odkazuje, přistupuje nyní i to, že když zákonodárce 
chtěl rovnost práva a jednotu celého územi říše již z počátku republiky, 
lze ji tím méně rušiti a zaváděti duplicitu území nyní, kdy unifikační práce 
se chýli už ke konci a když, jak ze zprávy vrchního zemského soudu plyne, 
posud se zkoušky kandidátů z oblasti práva slovenského bez závady 
u vrchního zemského soudu v Praze připouštěly a konaly. 

čís. 7877. 

Ochrana nájemců (zákon ze dne 26. března 1925, čis. 48 sb. z. a n.). 
Třebas byt jako celek neni účasten ochrany nájemců vzhledem k § :n 

čís. 5 zák. dlužno přece na část bytu, danou do podnájmu, jež nepřevy
šuje roz~ stanovený v § 31 čís. 5 zák., použiti zákona jmenovitěc 
jebo § 18. 

S hlediska § 18 zák. jest nerozhodno, zda úplata byla dána za ná
bytek jako splátka na. kupní cenu či jako závdavek. 

(Rozh. ze dne 16. března 1928, Rv I 695/27.) 
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Žalovaný měl v podnájmu část bytu najalého Arturem V-cm a 
stoupil y žal.obcí, ujedna;, s ním úplatu za nábytek v bytě. žalobce, za_ 
platIv cast uplaty, domahal se na žalovaném jejího vrácení vzhlede 
k § 18 zákona ze dne 26. března 1925, čís. 48 sb. z. a n. žalo tlj 

mítI proti žalobě najmě, že tu nelze použíti předpisů zákona o I 

nájel:'ců, ježto byt ?ajatý Arturem V-em sestává z pěti pokojů a ku
chyn;. Pro c e s n I s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl, o d v o
I a c I s o u d uznal podle žaloby. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovoláni. 

D ů vod y: 

. D?volacím důvod;1TI podle čÍs. 4 § 504 c. ř. s. napadá dovol alel 
pra.v11! nazor odvolaclho soudu, ze, ac celkový byt Arturem W-em na
pty vzhledem k ustanovení § 31 čÍs. 5 zákona ze dne 26. března 1925 
~fs. 48 sb. z. a n. není účasten ochrany tohoto zákona, přece dlužno n; 
cast tohoto bytu 'IY-en; žalovanému do podnájmu danou použíti citd~ 
vaneho zakona a ze dusledkem toho slUŠÍ i žalobní nárok posuzovali 
P?dle § 18 téhož zá~ona. Než dovolaci soud se přidal k tomuto práv-
111mu nazor~ odvol~clho soudu. Odstavcem 5 § 31 cit. zák. jest jedině 
stano_veno, ze ~e zakon ten nevztahuje na byty skládající se mimo ku.
chyn.e a o?ytneho pokoje pro služebné ze 4 nebo více obytných míst
nostI, ktere byly nebo budou pronajaty po 1. květnu 1924 novému ná
jemníkovi (s výjimkami, které zda nepřicházejí v úvahu). O částech 
!akových bytů ]lro~ajímatelem do podnájmu daných zákon se nezmi
nUje. Am gramatJkalm a11l logický výklad tohoto zákonného ustanovení 
nezavdává podnět k tomu, by bylo extensivně vykládáno v ten rozum 
že zák?n nem.á se vztahovati i na části takových bytů, tvořících předmět 
P?dl1ajmu. Zakon o .~ch;aně nájem~íků chrání nájemníka a podnájem
mka a obsah~]e zvla~tl11 u~tanovell1 I pro ochranu podnájemníka. Jest 
tedY"na pon;~~ podnajem~l s hledlsh zákona na ochranu nájemníků 
pohh.zetI ::;vlast a_oddelene od ~ajell1mho_pOměru, z něhož podnájemní 
porr;er .vysd; Kdyz_zak~n ~yjlma v § 31 CIS. 5 z ochrany zákonné byty 
pozustavaj1cI aspon ze ctyr obytných místností, činí tak v patrné úvaze 
že ~ájemce! kter~ si můž:, dopřáti byt tak veliký, jest zpravidla v ta~ 
kovych ma]etkovych pomerech, že si může v případě výpovědi zjednati 
I byt nákladnější a že tedy nepotřebuje ochrany proti výpovědi. Tato 
úvaha nemůže však platiti ohledně podnájemníka takového nájemce 
když u něh~ ~ení oněch zákonných předpokladů, za nichž se pronají~ 
mateh.odeplra ochrana. Nelze si také domysliti, proč by zákon chtěl 
podnajem11lky, kteří mají v podnájmu část bytu podle § 31 čís. 5 
z ochrany nájemníků vyjmutého, postaviti hůře než podnájemníky části 
bytu p~d zákonno_u o.chranou stojícího, když u podnájemníků není před
pokladu, za

o
111ch;, zakon ochranu odepírá. Jestliže tedy část bytu ne

stoJIclho z duvodu v § 31 ČIS. 5 vytčených pod ochranou zákona, která 
je v podnájmu, jest menší, než jak je naznačeno v tomto zákonném usta
novení, vztahuje se na ni zákon na ochranu nájemníků. Právní názor 
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tento odpovídá obdobnému stanovisku právnímu, které nejvyšší souri 
zastával ve svých rozhodnutích (sb. n. s. čÍs. 5853 a 5922), vysloviv, 
že se předpis § 31 čís. 3 nevztahuje na poměr mezi nájemníkem a pod
nájemníkem v erárních domech. V tomto případě jest nesporno, že Artur 
W. dal ze svého bytu, který vzhledem na počet obytných místností a 
na dobu, kdy byl najat, podle § 31 čís. 5 cit. zákona ze zákonné ochrany 
byl vyjmut, do podnájmu část, t. j. dva pokoje s kuchyní, žalovanému 
a ten že postoupil se svolením nájemce celého bytu tuto podnajatou 
část žalobci. Podle uvedeného nebyla tedy tato část bytu podle § 31 
čís. 5 z ochrany citovaného zákona vyjmuta a žalobce jako přejímatel 
její dovolává se tudíž právem ochrany citovaného zákona, tedy i § 18 
a 20 téhož zákona. Je zjištěno, že žalovaný postoupil byt, který od 
Artura W-a měl v podnájmu, žalobci pod podmínkou, že žalobce koupí 
od něho jeho nábytek v tomto bytu se nacházejicí za 45.000 Kč a že ,i 

,dal na tuto kupní cenu žalobcem splatiti 2.500 Kča 5.000 Kč, úhrne11l 
tedy 7.500 Kč. Podle § 18 cit. zák. jest však postoupení bytu pod pod
mínkou, že nájemník koupí zařízení bytu, zapovězeno a může to, co 
.bylo z toho dllvodu placeno, požadováno býti zpět se zákonnými úroky. 
Odvolací soud správně také dolíčil ze zjištěných okolností, že žalovaný 
takto vykořisťoval proti žalobci bytové nouze. Důsledkem toho jest ža
lobcův nárok na zaplacení 7.500 Kč po právu. 

Nesprávné právní posouzení věci shledává žalovaný dále v tom, že 
neuznal odvolací soud částku 7.500 Kč žalobcem splacenou za závdavek 
ve smyslu § 908 obč. zák., a uplatňuje dovolaci důvod čís. 2 § 503 c. ř. é. 

. v tom směru, že odvolací soud řešil tuto otázku jen na základě stvrze
nek a že nepřipustil a neprovedl důkaz výslechem stran o tom, v jakém 
smyslu onen peníz 7.500 Kč byl splacen. Obě tyto výtky jsou VŠ<l!k ne
důvodné. Jest nepodstatné, zda částka 7.500 Kč byla dána jako závda
vek či jako splátka na cenu postupní. Podle § 18 zákona čís. 48/,1923 
sb. z. a ll. jest vrátiti vše to, co bylo dáno na nábytek v souvIslosti s pře
vzetím bytu a co byio jinak slíbeno za postup bytu. Jest tedy také vrátiti 
to, co bylo dáno z příčiny prodeje nábytku, bez ohledu na to, zda to 
bylo splátkou na kupní cenu či závdavkem. 

čís. 7878, 

Byla-Ii manželova žaloba o roziuku manželství zamítnuta proto, že 
jest tu rozvrat manželství, jejž zavinil žalující manžel, nemůže se manžel 
domáhati na manželce, by ho sledovala do jeho bydliště. 

(Rozh. ze dne 16. března 1928, Rv I 835/27.) 

žalobu manžela, by byla manželka uznána povinnou, sledovati· ho 
do jeho bydliště, p I' o c e sní s o Ll cl P r vn í s t o I i c e pro tento
kráte zamítL O cl vol a c í s o u d k odvolání žalobce napadený rozsu
dek potvrdiL 

N e i v y š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

I: 
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Důvody: 

Stačí úplne rozsudek, jímž žaloba žalobcova o rozluku zamítnuta 
byla a z něhož plyne, že tu rozvrat je a že Jej zavínil žalobce Ve spo_ 
jení s .vtpo~ědí. s~ědka Dr._ M~a, kterou nižší ~tolíce příjaly z~ pravdi_ 
vou, zJlsťuJlce JeJI obsah, ze zalobce po podaní této žaloby prohlásil 
k němu jako k zástupci žalované, že se dá věc mezi ním a manželkou 
urovnati jen pod podmínkou, že manželka svolí k rozvodu nebo k roz_ 
luce. Sám tedy trvá na rozvratu a je zřejmo, že jeho návrh, by se k němu 
vrátila, není míněn upřímně a opravdově, l1ýbrž'mu má býti jen výchoc 
dIskem z nesnází rozvratem manželství od něho zaviněným způsobených' 
doufalť patrně, jak to jeho vyjádření k Dr. M-ovi dokazuje, že se mu po: 
daří tímto sporem pohnouti žalovanou k rozvodu nebo k rozluce nebo se 
zhostiti povinnosti vyživo'vací. 

čís. 7879. 

Byla-Ii mimosoudní výpověď zaslána doporučeným dopisem s ná
vratkou, jest náhradní doručení vyloučeno. 

(Rozh. ze dne 16. března 1928, Rv 1 448/Q8.) 

Mhnosoudni výp?vě~' z nájn,'ll ponechal pro c es n Í s o udp r v é 
s t o II c e k na.mltk~~ zaloyaneho v el~tnosti, maje za to, že byly ná
mItky proti vypovedl podany opozdene. O d vol a c í s o u d napa
dený rozsudek potvrdil. 

Ne j vy Š š í s o ud zrušil rozsudek odvolacího soudu a vrátil mu 
věc, by o odvolání znovu jednal a rozhodl. 

Důvody: 

.' Pr.a~d2" I?á dovol~~í, pok~d napadá odvolací rozsudek pro mylné 
pl aVlll re~em (§ 5?~ CIS. 4 c. r. s.) otázky, zda námitky proti výpovedi 
byly podany ve lhute, pokue se tkne otázky, od kdy lhůta ta začala. Po
dle zjištění ~iŽŠích. soudů zaslala žalobkyně žalované firmě výpověď 
v doporučenem dopIse s návratkou, jehož doručení se stalo tím způso
bem, že listonoš, pokusiv se marně, doručiti dopis Tomáši B-ovi a pak 
jeho. prok~ristovi Dominiku Č-o_vi, zapsal jej jako obyčejný doporučený 
dOPI~ s na,vratkou do SOUpISU vsech doporučených dopisů, do tak zvané 
d?r.u~ovacI karty, a odevzdal všechny dopisy, i kartu do archivu úřed
mCI zalovane !rrmy Anně Ch-ové, která je vedoucí úřednicí v archivu a 
jako taková přijímá dopisy poštou došlé obyčejné i doporučené a roz
třiďuje je pak na příslušná odděleni. Z toho usuzuje odvolací soud že 
doručení výpovědi, již jako výpověd' mimosoudní nebylo třeba dor~čiti 
podle předpisů o doručování žaloby, odpovídá předpisu § 103 c. ř. s. 
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o doručení náhradním a pokládá proto výpověď za dodanou žalované 
firmě dne 4. července 1927, kdy byla odevzdána Anně Ch-ové. Avšak 
nejde tu o doručení soudní zásilky, neplatrtu proto předpisy §§ 87-122 
c. ř. s. o doručování. Jde tu o soukromý dopis odevzdaný poště jako do
poručený dopis s návratkou. Podle § 127 čís. 2, písm. bl, pol. 10 pošt. 
řádu (nař. min. obch. ze dne 22. září 1916, čís. 317 ř. zák.) je náhradní 
doručení - jinak přípustné podle čís. 2 písm. a) téhož § cit. nařízení -
II zásilek s návratkou vyloučeno. Nelze proto míti zřetel k doručení vý
povědi k rukám Anny Ch-ové, pokud není jisto, že Anna Ch-ová byla 
podle § 114 řečeného nařízení oprávnena, ji za žalovanou převzíti, nýbrž 
bylo by lze ji míti za doručenou teprve, kdyby bylo jisto, buď že byla 
odevzdána osobě k jejímu přijetí podle § 114 oprávněné aneb že vypo
vídaná firma již před tim jinak o jejím obsahu zvěděla. V té příčin~ ~~~ 
učinil odvolací soud potřebná zjištění a nelze tudíž toho času resltl 
otázku, zda žalovaná firma vznesla námitky proti výpovědi včas. 

čís. 7880. 

Třebas by se mělo za to, že předpis § 268 c. ř. s. o vázanosti civil
ního soudce na trestní odsuzující rozsudek co se tkne diikazu přičíta
telnosti trestného činu, platí i pro řízeni rozlukové, není tlm vyloučeno, 
by se neprovedly důkazy, které majl za účel omluviti čin ten do té míry, 
by nepřícházel v úvahu jako duvod rozluky nebo jako zavinění jeho. 

(Rozh. ze dne 16. března 1928, Rv II 358/27.) 

Žalobu manžela, by bylo manželství rozloučeno z viny žalované man
želky, pro c e sní s o udp r v é s tol i c e zamítl. O d vol a ci 
s o u d rozloučil manželství z viny obou stran. 

N e j v y Š š í s o u d k dovolání žalované zrušil rozsudky obou niž
ších soudů a vrátil věc prvému soudu, by o ní dále jednal a ji znovu 
rozhodl. 

D fr vod y: 

Řízení jest opravdu neúplné, v tom má dovolání pravdu. Odvolací 
soud shledává vinu žalované v tom, že bezdůvodně vytýkala žalobci 
manželskou nevěru a cizoložství, avšak žalovaná vedla v žalob ní odpo
vědi řadu svědků o tom, že došlo na žalobce psaní od jedné ženy z L., . 
že bude naň na určitém místě čekati, a nabídla o tom i důkaz výslechem 
stran, který, když jde o pouhou vinu a nikoli o důvod rozluky sám, nad 
to důkaz, jímž se žalovaná z duvodu rozluky na ni udávaného vyviňuje, 
je přípustný, ale důkazy ty provedeny nebyly. Sice byly svědkyně M-ová, 
K-ová a N-ová, jakož i svědek Š. slyšeni, ale ne o této okolnosti. Kdyby 
se však dokázalo, že tomn tak jest, jak žalovaná na uvedeném místě líčí, 
při čemž by třeba bylo zjistiti i dobu, kdy se to stalo, bylo by lze po pří
padě žárlivost žalované vysvětliti a jako motivovanou omluviti a nepři-
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čítati jí ony v),tky za ublížení žalobcovi nebo za urážku jemu učinčnou 
Dále vedla žalovaná řadu svědků o tom, že se dne 2. listopadu 1 926 ža~ 
lob~i jen brá~ila, avšak ani ti ,sv~d~i nebyli ;,šichni vyslechn~ti. Byla 
slysena M-ova a ta potvrdIla, ze za!Obce se zalovanou velmi utočně a 
zle nakládal, a i K-ová dosvědčila, že žalobce žalovanou tahal po chodbě 
a bil. N-ová o této věci vyslýchána nebyla a ještě dále navržení svědci 
Dr. T., W. a Z-ová nebyli slyšeni vůbec. Ale i výslech stran je tu rovněž 
přípustný z týchž důvodů jako shora. Jestliže tedy odvolací soud spo
kojil se tím, že žalovaná byla pro poškrabání manžela, jehož se při tom 
dopustila, odsouzena trestně podle § 419 tr. zák. maje za to, že to sebe
obrana nemohla býti, když byla odsouzena, je na omylu, protože není 
z rozsudku trestního zřejmo, zda a co soudce zjistil, a jak na věc práv
nicky nahlížel. A i když se za to má, že předpis § 268 c. ř. s. o vázanosti 
civilního soudce na trestní odsuzující rozsudek co se tkne důkazu a při
čitatelnosti trestného činu platí i pro řízení rozlukové, jež je zrovna tak 
vyšetřovací jako řízení trestní, není tím vyloučeno, by se důkazy pro
vedly, které ma}i za účel čin ten omluviti do té míry, by nepřicházel 
v úvahu jako důvod rozluky nebo jako zavinění jeho. Když tedy žalovaná 
sebeobranu tvrdila, měla věc býti pečlivě vyšetřena. 

čís. 7881. 

Svědek nemůže býti slyšen o »vědění« nebo »nevěděnf« jiné osoby 
aniž o tom, »zda jiný o něčem věděti mohl nebo musik, nýbrž jerr 
o okolnostech, z nichž plyne toto vědění nebo možnost nebo nutnost 
vědění. 

§ 1432 obč. zák. vyžaduje plátcovu vědomost, při čemž jest lho
stejno, zda si plátce nevědomos,! zavinil čili nic. 

Rozsah návratné povinnosti příjemce nedluhu. Předpis § 329 obč. 
zák. vztahuje se pouze na případ, jde-Ii {} vrácení věcí nezastupitelných, 
nemá však místa při věcech zastupitelných, jež nebyly úplně identifi
kovány. V tomto pnpadě lze žalovati jen o náhradu škody. Byly-Ii pla
ceny jako nedluh peníze nebo jiné zastupitelné věci neidentifikované,. 
nelze použíti předpisu § 329 obč. zák. a tudíž ani § 1437 obě. zák. V pří
padě při.jetí individualisovaných peněz nebyl by příjemce, byť bezelstný,. 
povinen k jich náhradě jen tehdy, kdyby je ztratil nebo kdyby mu byly 
ukradeny aneb shořely, nikoliv však zaplatil-Ii jimi svůj dluh. 

Nárok z obohaceni (kondikce) promlčuje se ve třiceti letech. 

(Rozh. ze dne 16. března 1928, Rv II 373jfl7.) 

Antonín S. pojistil si u žalující pojišťovny mlýn proti požáru. Mlýn 
vyhořel. Ježto Antonín S. předložil vysvědčení neviny, složila žalující 
banka pojistné k soudu, jenž je pak rozvrhl mezi věřitele Antonína S. 
při čemž se dostalo žalované bance 27.291 Kč 74 h. Když se napoto,,; 
prokázalo, že Antonín S. požár sám založil, domáhala se žalující poji-~ 
šťovna na žalované bance zaplaceni 27.291 Kč 74 h. Žalobě bylo vy
hověno s o u d Y vše c h tř í s t o I i c, Ne jv y š š í m s o ude nlL 
z těchto 
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důvodú: 

První důvod dovolaci, že žalující pojišťovna v době, kdy peníze 
skládala, věděla nebo věděti mohla nebo musela, že si S. sám požár za
ložil, a že tedy nemůže podle předpisu § 1432 obč. zák. žádati je zpět, 
není oprávněn již proto -- nehledíc totiž ani k tomu, že odvolací soud 
ze spisů trestních zjišťuje okolnosti, z nichž dovozuje, že pojišťovna 
o tom v oné době neměla vědomosti - že žalovaná vidí důvod ten 
v tom, že o tom nebyl připuštěn nabídnutý od ní svědek S., avšak svě
dek nemůže býti veden a slyšen o »vědění" nebo »nevědění« nebo do
konce o tom, zda »ta která osoba« o tom onom věděti mohla neb mu
sila, nýbrž jen o okolnostech, z nichž toto vědění nebo možnost neb 
nutnost vědění plyne, t. j. o 1. zv. indiciích, zevních okolnostech, jež 
smysly chápati lze a jež pak dovolují úsudek na vnitřní stav vědění neb 
nevědění neb na možnost neb jistotu vědění v souzeném případě, ježto 
jde o pojišťovnu, tedy na takové možné neb nutné vědění určité lysické 
osoby, jejíž vědění by platilo jako vědění pojišťovny. A takové okolnosti 
byla by žalovaná již v první stolicí musila uvés·ti, ale neuvedla, takže tu 
není vůbec žádného předmětu důkazu., o čem svědek měl by býti slyšen, 
když přímo o vědění nebo možnosti nebo nutnosti jeho slyšen býti ne
může, protože by taková výpověď byla pouhým jeho subjektivním úsud
kem, na úsudky ·však svědek tázán býti nemůže, nýbrž jen na skuteč
nosti, na to, co smysly svými postřehoval. Nemůže však býti připouštěn 
důkaz ani k tomu účeli, by strana z jeho provedení (z výslechu svědka) 
teprve čerpala látku pro své skutkové přednesení, jež ve sporu učiniti 
měla již v obdobi projednáváni. Ostatně, když odvolací soud ze spísů 
trestních zjistil skutečnosti, z nichž lze dovoditi, že žalující banka ne
věděla o zločinu S-ově, nemůže to dovolatelka napadati, když právě sa
ma trestními spisy o tom vědění pojišťovny vedla důkazy. Posléze ne
stačí ke skutkové povaze § 1432 obč. zák., by byl plátce věděti mohl 
nebo věděti musel, nebo věděti měl - všech těch třech výrazů žalovaná 
ve spisech užívá, - nýbrž se vyžaduje přesně, by byl věděl a, když ne
věděl, lhostejno, zda nevědomost svou zavinil čili nic, a, když zavinil, 
zda nedopatřením či hrubou nedbalosti, což právě jsou stupně, jež se 
vyjadřují výrazy věděti moci neb věděti museti neb míti. Již samo sebou 
je to velice odvážné, chtíti se domnívati o pojišťovací bance, že platila 
požární náhradu vědouc, že si pojištěnec oheň založil sám, že tedy ji 
platiti povinna není, když však dovolat elka něco přímo tak neuvěřitel
ného tvrdí, měla doličování tvrzení toho založiti aspoň seriosněji. 

Neméně bezpodstatným jest i druhý důvod dovolací, že žalovaná 
přijaté peníze již nemá, že je vyplatila firmě O. jako původní majitelce 
směnky, ze které pocházel dluh, na který sporný peníz obdržela, že tedy 
není obohacena. Odvolací soud žalované na to odpovídá, že kondikce 
indebiti nespočívá na obohacení, nýbrž na bezdúvodnosti plnění, ne
směřujíc k tomu, odníti příjemci, čím se obohatil, nýbrž k vrácení bez
důvodného plnění. To je ovšem nauka v moderním písemnictví ujatá, 
kdežto starší vycházela skutečně z pojmu obohacení, j'ak už dokazuje 
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i:néno, kte;-é kond~k~í~1 sin,; causa dala (»žaloby z obohacení«). 
treba se vsak poustetI do techto theoretických odstínů stačí dr' r ...•. 
skut~ové'povahy, na niž zákon kondikci indebiti stavi: a ta dá~= "es 
tak, Jak JI § 1431 obč. zák. předepsal, že totiž žaluJ'íCí banka Slo) .! 
P S . h '''t Id" , ZIVSI ro -a a Je o ven e e a alsl superkondícenty požární náhradu kt .' 
pakmezí tyto úča.stníky byla ;ozdě!ena, platila nedluh, majíc jej z~ Sk~lt: 
kove.ho om~lu (nasle~ke~ sv; l1;ve,domostí o tom, že si S. sám zapálil 
za. dlUh. Av~ak to n~m vse, nybrz p!lchází pak co se týče objemu (Před~ 
metu) ~ondlkce na. raou §. 14~7 ob~. zák., ktetý činí onu moderní nauku 
dostI zahadnou; predplsuJe, ze přIJemce zaplaceného nedluhu poklád' 
se. za ~ez:ls!neho neb obmyslného držitele podle toho, zda o om l~ 
platc5've vedel nebo Jej z okolnos.tí tušiti musel čili nic. Tím se Odkaz~je 
na.'predplsy §§. 329-338 obč .. zak. o tom, co musí vindikantovi vydati 
?rzItel be~elstny a co obmysl:,y a tu u bezelstného může dojiti k tornu, z:. nemusl.vydatI mc, kdyz ,vec už ,~emá, ať už ji zužil nebo třeba bez 
UZlt~~ zmc.Il (§ 329), nebo! ode VSI zodpovědnosti a tudíž od náhrad, 
chr",l1I ho Jeho .bez~lstnost, t. j. přesvědčení, že byla věc jeho a že v/. 
kon~val Jen .~~e pra~o.Ale ač nelze říci a ani nebylo tvrzeno, že žalo: 
::a~a byla pnJ~mkym obmyslnou, že věděla nebo tušiti musila, že žalu. 
JICI slozll.a pemze Jen omylem, přece tato výhoda § 329 obč. zák. na ni 
nedopada, ne~oť dopadá vůb.ec jen při věcech, jež jsou předmětem ža
]~by ~osesor;" a vll1dlkace (zaloby petitorní), tedy při, věcech nezastu_ 
plte!nych, jez se žalobou žádaji ~ndividuelně zpět (§ 370 obč. zák.), 
kde::to vecI ~astup;telné! Jmeno.'llte t~dy peníze, o něž v souzeném pří. 
pade Jde! neJsou p.redl:,etem am vmdlkace ani posesorní žaloby, ledaže 
by byly.~ndlvlduajlsovany,. t. j. úplné. identífikovány, na př. peníze podle 
sen~ a ~Is~a (§ 371 O?č. zak.), sice Jinak má místo nikoli žaloba na vrá
cem, n~brz Je~ na nahradu škody. Z toho však pro otázku, o niž jde, 
p!yne, .ze, kdyz pla~eny byly .Jako ",e~luh peníze neb jiné zastupítelné 
V~CI nelde~t~fIkova~le (na rO!dll od ve~l nezastupítelných neb zastupitel
nych IdenhfIkovanych), takze nemá mlsta nárok na vrácení in natura _ 
tedy ~ud' poses?rní neb petitoru! žaloba věcná (vindikace), _ nýbrž 
Je.~ na:ok na nah~adu stejného množství stejného druhu, v souzeném 
pnpad:e tedy steJne s~my 'peněz v měně čsl., nemá místa předpis § 329 
obc. zak. a pro.to take a~1 § 143,1 obč .. zák.: neboť, když příjemce při
Jatou sumu. smlSlI ,se. svyml penezy a IdentIfIkaci znemožnil, tak když 
poton; pe~lZ.e vydava:. trebas ,I na zbytečnou útratu anebo prohrá neb 
proste. zt:acl, ,nelze nCI, kterc to byly, že to byly zrovna ty, jimiž byl 
bezprav~e ol1ol1acen,. a ta~. I ~dyž byl příjemcem bezelstným musí ža
lobe? nahradu, kt~ra se pn pnJeh nedluhu nazývá právně kondikcí (in
?ebllI) rodle~n?u.ÍI. Ale, i kdyby šlo • o peníze identífikované, tedy to, C0 
zal ovana namlta, ze Je dala dale hrmo O. jako původní majiteice směnky, 
na kterou ~na peníze žalující banky obdržela, nemohlo by jí prospěti, 
neboť,. kdyz se pe?IZem bezpráv?ě obdrženým plaií vlastní dluh, kryje 
s~.povInnost, kte:a by In~sel~ by tl kryt~. vlastními penězy, tedy to není 
pnpad § 329 obc. zak., ze vec byla zuzlta a že tu již není obohacení, 
neboť obohacení tu skutečně jest, zůstalyť vlastni peníze, které by byly 
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na to musely býti vynaloženy, kdyby se k tomu oněch cizích nebylo po
užilo. Pak by v případě přijetí peněz individua1isovaných příjemce, byť 
bezelstný, nebyl jen tehdy k náhradě povinen, kdyby je ztratil nebo mu 
byly ukradeny neb zhořely a pod., neboť pak by obohacen nebyl a mu
sil by si to při čisti plátce sám, že platil nedluh, ať už omyl svůj musí si 
přičísti za. své, zavinění anebo j~ko neštěstí.. Ko~dik~e t:dy trvá, i v ~ou
zeném přIpade, kondlkce se vsak promlčuJe, Jak Je vseobecne znamo, 
podle všeobecného pravidla teprv v 30 letech, neboť nejde tu o žalobu 
o náhradu škody, kterou druhý způsobil, na kterýž případ jedině. se 
vztahuje kratší tříletá lhůta, nýbrž o náhradu škody, kterou .Sl. pla;c,; 
sám způsobil, ale ovšem tak, že tím byl druhý obohacen, procez pravc 
je povinen náhradou, ovšem pod podmínkou, že o obohacení to jako 
držitel bezelstný v mezidobí nepřišeL 

Čís. 7882. 

Dodavatel vína z historických zemí na Slovensko ručí odběrateli bez
výhradně při nejmenším za to, že víno, které prodává pro. jeho hOS!i~. 
skou živnost k dalšímu zcizení pro spotřebu na Slovensku, J'est pmdeJne, 
nejsouc podle zákonných předpisů tam platných vyloučeno z obchodu, 

(Rozh. ze dne 16. března 1928, Rv 11 573/27.) 

Žalující, moravská firma, domáhala se na hosiinském na Slovensku 
zaplacení za dodané palestinské víno. Žaloba byla zamítnuta s o u d Y 
vše c h tří s tol i c, N e j v y Š š í m s o ude m z těchto 

důvodů, 

Dovolání opřené toliko o dovolací důvod podle § 503 čís. 4 c. ř. s., 
namítá především, že případ neměl býti posuzován podle práva plat
ného na Slovensku, neboť, i když smlouva byla uzavřena na Slovensku, 
došlo podle doložky na faktuře, jež zůstala nepozastavena, platně k ujed
nání splníště v Moravské Ostravě, což prý má význam i po stránc~ 
hmotněprávní potud, že z této smlouvy o splništi je zároveň usuzovaÍl 
také na to, že se strany dohodly na tom, by tato právní věc byla po
suzována podle práva platného pw místo splnění. Dlužno-li věc posu
zovati podle práva zdejšiho, neobstojí prý názor odvolacího soudu, že 
dodané víno není vůbec obchodním zbožím, ježto umělé víno v té kva
litě, jak je zjistil ústav pro zkoumání potravin v Bratislavě, nenf v oblasti 
zdejšího práva zapovězeno, nýbrž dovoleno a důsledkem toho lest ob
chodním zbožím. Názoru tomu nelze pIi svědčiti a dovolatelka jest na 
omylu, míníc, že 'by pod záštitou zdejšího práva uniknouti mohla oné 
hlavní námitce, že dodala žalovanému zboží, jež podle zákonných před
pisů území, kam bylo určeno, nemohlo býti ani předmětem platné smlouvy. 
Z toho jest žalobkyně práva.a odpovídá i tehdy, když by se jinak právní 
případ posuzovati měl podle práva zdejšího, neboť, jak jest llesporno, 
byla smlouva uzavřena na Slovensku tamním obchodním zástupcem žac 
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lující firmy pro kupce majícího bydliště a hostinskou živnost na V"""U' 
sku a bylo jemu víno prodáno právě pro tuto jeho hostinskou 
k dalšímu zcizení v ní. Žalující firma, která prodává víno a 

.... ~ .. " vyráběné též na Slovensko a tam má svého obchodního zástupce, 
zajisté povinna obeznámiti se se zákonnými předpisy pro tento obor 
chodní žívnosti platnými a jest zvráceným její stanovisko, že není 
její, bylo-li žalovanému _ dodané víno na Slovensku dovoleno a 
prodejno, nýbrž že to bylo věd žalovaného. Než dovola'telka nřehlll'< 
že žalovaný jako pouhý odběratel vína o způsobu přípravy 
zajisté míti ty vědomosti, kter" měla žalující strana jako'žto ~Ýr~;;k;~~~_· ••• 
vína toho. Vzhledem k lOmu ručila žalující ~irma žalovanému bezvý_ 
hradně při nejmenším za to, že vino, které prodává pro jeho hostinskou 
živnost k dalšímu zcizení pro spotřebu na Slovensku, jest prodejné, totiž 
že není podle zákonných předpisů tam platných z obchodu vylou'čeno; 
požadavek, by prodaná věc byla způsobilá k právnímu obchodu tam, kam 
byla určena, byla přece podstatnou podmínkou smlouvy a nebyla-li tato 
podmínka smluvní splněna, nelze vůbec ani mluviti o smlouvě platné 
(§ 311, 880, 1048, 1051 obč. zák.). V tomto ohledu není rozdílu mezi 
právem zdejším a právem na Slovensku platícím. Pokud dovolání uvádí, 
že žalující firma ručí jenom za kvalitu vína v době odeslání, nikoli však 
za kvalitu jeho při jeho zkoumání zjištěnou, a tím snad naznačuje, že 
závadná kvalita byla vínu dodána teprve po odevzdání jeho žalovanému, 
netřeba se touto námitkou dále obírati, ježto nižší soudy zjišťují, že víno 
bylo žalující firmou žalovanému dodáno v tom způsobu, jak bylo po
zději vínařským ústavem státních výzkumných ústavů zemědělských zji
štěno; žalobkyně ostatně sama doznává, že šlo o víno u nf slazené a při
pravené přidáním líhu, a popírá jenom, že použila k slazení sachawsy 
a ku jeho zbarvení dehtového barviva. Ježto je tedy prokázáno, že ža,[u
jící strana dOdala žalovanému víno, které podle zákonných předpisů na 
Slovensku platných jest z obchodu vyloučeno, jest smlouva v této' pří. 
čině nicotná a žalobkyni nepřísluší nijaký nárok z této dodávky vína a, 
pokud by jí na smlouvu tu bylo žalovaným něco plněno, byla by po
vinna to žalovanému vrátití. Z toho důvodu je také plně odůvodněn ná
zor odvolacího soudu, že splátka 1.000 Kč na společnou dodávku žalo
vaným vykonaná, má se počítati jedíně na dodávku brandy, a dovolání 
jest v neprávu, dovozujíc, že tato splátka byla učiněna na celou dodávku _ 
a že jí sluší vykládati jako schválení smlouvy. Nesprávně vytýká dovo
latelka dále, že mělo jí býti přiřknuto aspoň 687 Kč za onu část vína, 
kterou žalovaný jíž zpeněžil, jak se toho v odvolání dožadovala, neboť 
prý nešlo o změnu žaloby, žalobkyně naopak žádala zaplacení této 
Částky z téhož právního důvodu kupní smlouvy, již prý pokládati jest za 
schválenou aspoň co do této na odprodané víno vypadající částky. Ná
zor ten jest mylný, smlouva nicotná nemohla býti ani co do části doda~ 
ného předmětu schválena, důsledkem toho nemohla žalobkyně tuto částku 
uplatňovati z důvodu smlouvy kupní, nýbrž nanejvýše jen z důvodu ne
oprávněného obohacení, pokud tomu nevadí případné vzájemné nároky 
žalovaného- na náhradu škody z této nicotné smlouvy. 
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~r~č~asní dproádlhYe' zákona ze dne 12. července 1902, čís, 147 ř. zák .. platí 
rev - ., _, -ele mc ze ľ - . dráhy plnou měrou zákon o povmnem rucent z Z· 

pro ~~~:~:a 1869, čís. 27 ř. zák., dlužn~ ~řece ~~i zkoumáni a ~OSO~= 
. dne, skutkových předpokladů otázky, zdalt Je tu. pnh~ v ?opra"e, prt. 
. ze~t. oněm oměrům 'ež tu dlužno pokládatt za zakOlme ,a n?rmal~!. 
hl!~~~: a odc6od u za~{ávky elektrické dráhy nel~e srov!lav~tt s ~!'t~ 
Přicdem a odchodem ve staničním obvodu dráhy, venovanem ze~e~tc':t 
cM ě Nehoda cestujícího nebyla způsobena provozem dráhy, sl~pl~I~, 
~;;:piv bez úrazu z vozu pouliční dráhy, do prohlubeniny na sdmet. 

(Rozh. ze dne 16. března 1928, Rv II 858/27.) 

žalobce vystoupiv z vozu pouliční dráhy, šlápl ?O proh!ubeniny na 
'1 ici upadl a zlomil si nohu. žalobě proti dráze o nahr~du skody p r o~ 

Sl n s dí s o udp r v é s t o I i c e částečně vyhovel, o d vol a C! 
~ ~ u d žalobu zamítl. D ů vod y: Ze samého pojmu příhody v ,doprav,; 

lyne že úraz, který byl touto příhodou způsoben, musi: Se st alt" kdyz 
~alob~ova doprava nebyla ještě ukončena. Dopravu dluzno povazto,vatt 
v tomto případě za ukončenou, když cestující sestoupiv ~ad zas ~vc~ 
s vozu vkročí na veřejný chodník po levé straně ve smeru pz y. ur eny 
pro pěŠí jak vidno z místního náčrtku. Nelze zajisté pochyb ov alt o ~o;n: 
že k nor;"álně obvyklému způsobu dopravy je přičítati i ~ov1l1n?st nl1S nt 

dráh udržovati ve schůdném stavu tu čás~ silnice, ktera za~t~vk,u spo= 
juje ~ vedlejším veřejným chodníkem ve smeru pzdy; Za~edb.am tetol? 

- vinnosti dlužno pokládati za příhodu v dor:ra~ě, d_oslo~h k urazu, fou~z 
'e dráha vlastnící tělesa siltličníhonebo nem, tr,:baze snad P?dl~ sm y 
; vlastníkem tělesa silničního není povinna udrzov

o
a,Í1 Je v r~dnte~ st~v~i 

Vždyť je samozřejmo, že takovou smlouvou nemuze se. ZplOS I ~ ,r~c,e •. 
ve srn slu § 1 zákona. Žalobci, jak zjištěno, nestal se ura~ na e casa 
silnicC: kterou bylo třeba projití cestují<;ímu,po ses.toupem s vozu, ř~ 
došel na vedlejší veřejný chodník ve smeru pzdy, nyb~; teprre. P~rP hé 
kročení prvé koleje a silnice mezi první a druhou koleJ~ u K? e~ . d u t~ 
po které nepřijel, uváz,n~v tam podpadkem v prohlou emne. eJ e 
tedy ° příhodu v doprave. dO' n věc 

N e j v y Š š í s o II d zrušil ~ozsudky obou nižších sou u a vra t 
prvému soudu, by ji znovu prOjednal a rozhodl. 

Důvody: 

Přisvědčití jest právnímu názo.ru od,volacího .soudu,. v dOvOlán!h~a~~i 
d -, 4 § 503 c r' s napadenemu ze tu nem podm111ek pro na vo u CIS • • • , 9 č' 27 - zák pbvinno~t žalované podle zákona ze dne 5. března 18~,' dS; 'k' ~~ po~ 

a ze dne 12. července 1902, čís. 147 ř. zák; So,:zeny pnpa. y a ze dne 
uliční dráhy, hnané mechanickou sIlou. Trebaze podle zakona 20' 
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1? července 1902, čís. 147 ř. zák. pro takové dráhy platí pl 
zakon o '. ,. , I nou mell"Ou' 

,povl1:~em ruc~n~ ze eznic ze dne 5. března 1869, čís. 27 ř 
nutno prece,pn zkoumal1l a posuzování skutkových předpokladů ot·· k 
zda ].e tu pnho?a v dopravě, přihlížeti k oněm poměrům, jež tu az y, 
pokladah za .zakonné a normální. Takovými poměry jsou, že 

. draha ,ne]:zdl po p~~e!nku ?hr~zeném, vyňatém z dopravy, 
sll~IČl1lm teles~, SIOUZI~lm ~er~]~e dopra~ě, že u zastávek, zejména u z~~ 
stav~y zde v uvahu pnchaze]IcI nem zřlzen zvláštní příchod a odch d 
]ehoz by obecenstv,?, používající d~áhy, muselo použíti, nýbrž že ~a~ 
opak obecenstvo pnstupu]e k zastavce směrem libovolným a cest 
ktero~ Sl sam~. může voliti. Proto nelze příchod a odchod u zastávOk

u
, 

sro~nav,atr s P!l<;hodem ~ odchodem ve staničním obvodu dráhy, věno: 
vanem ZeleZ?ICm dop.r~ve, a je tudíž pochybeno, poukazuje-li dovolatel 
k rozhod~utIm, tykajlClm se takovýchto příchodů a odchodů. Příhodou 
v doprave ?y bylo; ~dyby u zas!~~ky byl zřízen zvláštní příchod a od
chod, ]ehoz cestu]IClm Jest pOUZIÍl, a kdyby žalovaná tento příchod a 

. o.d,chod zane~?ala do té míry, ,by obecenstvo tím bylo ohrožováno. Taf. 
tez by by~o pnhodou v d?.!}f.ave,. kdyby se Úraz stal při nastupování nebo 
v.Y~tupoval1l, neboť pO~!I:l11 draha nesmí zastavovati na místě ohrožu_ 
F:lm. bezpeč~ost ces,tu]Iclch. ~oc11e zjištění předchozích soudů není tu 
zadneho z t~chto predpokladu, naopak žalobce, sestoupiv bez úrazu 
s vozu pou~lc.m c1rahy a přecházeje silniční těleso směrem, jejž si sám 
by~ zvohl, slapl do prohlo!:bemny u druhé koleje vedle trati pouliční 
d;ahy.. Nehoda nebyla tUdlZ v souvIslosti s provozem pouliční dráh 
nybrz Jen s vadným stavem sílničního tělesa na cestě zvolené žalobce~' 
N~ t?m ,ntc ~e~~ní okol~o~t, že osoby jdoucí k nádraží obyčejně na ono~ 
mIste 'prec~azeJI ~llm~m teleso. Zastávky pouličních drah jsou, jak vše
obecm" z~am~, ~;lzpusobovány potřebám obecenstva, ale z toho nelze 
dovod!h, ze nalezl k podstatě normálního provozu pouliční dráhy udržo
vaÍl vs.echny cesty, vedoucí k místům od zastávky přístupným a' navště
voviLnym obecenst~e~l. t;dálost od pravidla se UChylUjící by tu byla jen 
tehdy, ~dyby po~lrcm draha zastavila na místech, kde vystupování a na
~tu~ovam ]e spoleno ,s ne,?ezpečím. Právem tudíž odvolací soud vyslovil, 
z~, uraz !,eby! přlvoden pnhodou v dopravě, a proto nebylo ani třeba vy" 
vmovaclho dukazu ve smyslu § 2 zák. ze dne 5. března 1869 č 27' 'k 
(zák d 12 č ,. r. za . 
" . ze ne, . ,erv~nce 1902, čís: 147 ř. z.). Odvolací soud pochybil 
vs~k potud, z~ pn svem rozhodnutf vycházel z předpokladu, jejž nelze 
u~esh v ,s~ulaa s ?bsahem žaloby, že žalobce opírá svůj náhradní nárok 
vyhradne,len o zakot! o povinném ručení železnic. Okolnost, že žaloba 
?yla podana u krajského Jako obchodního soudu, sama o sobě neoprav
nUJe. k to~uto předpokladu. Ze žaloby, kde se výslovně uvádí že žalo
vana hrube. por~šll~ povinnou p~či,. nepostaravši se o zasypá;í hluboké 
p:o~loub,~~:ny tes~e u koleje, a ze uraz, jemuž bylo lze předejíti odstra
ne111,m pnhs vehke prohloubeniny, přihodil se žalobci zaviněním žalo
v~n~" vysvítá. s dostatek jasně, že žalobce opírá svůj nárok též o zavi
nem zalovane, tedy o předpoklad, jenž, když se vychází jen ze zákona 
o povmném ručení železnic, vůbec nepřichází v úvahu. První soud se 
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otázkou případného zavinění žalované neobíral, maje za to, že jsou tu 
předpoklady zákona o ručení železnic. Odvolacímu soudu, jenž právem 
vyloučil ručební povinnost žalované pro nedostatek příhody v dopravě 
podle zákona o ručení železnic, bylo se však obírati další otázkou, zda 
žalovaná není povinna náhradou škody pro zavinění podle předpisů 30 . 
hlavy obec. zák. obč., a v tomto směru doplniti řízení, v němž tato otázka 
nebyla náležitě probrána. Jelikož se tak nestalo, trpi řízení vadou, která 
zamezuje úplné vysvětlení a důkladné posouzení rozepře. 

čis.7884. 

Předpis § 43 (3) konk. ř. týká se pouze povoleni poznámky odpůrčí 
žaloby a nelze z něho dovozovati, že jest procesní soud, jde-li o zaji
štěn~ odpůrčích nároků, výlučně příslušným k povolení prozatímních 
opatření. . 

Byl-li vyhlášen úpadek na jmění veřejné obchodní společnosti i na 
jmění jednotlivých veřejných společníků, není správce úpadkové pod
staty veřejné obchodní společnosti oprávněn, by jako takový jednal za 
úpadkové podstaty společníku, aniž, by jako správce úpadkové pod
staty jednoho společníka jednal za úpadkovou podstatu společnosti a 
ostatuích společníků. 

Není na závadu, že navrhovatel prozatímnlho opatření k zajištění od
půrčího nároku v úpadku necituJe výslovně jednotlivé duvody podle roz
třídění v §§ 28 a násl. konk. ř., stačí, že přednesl skutHiové okolnosti, 
z nichž jest patrno, že jde o odpurčí nárok. 

Záleží-li odpůrčí nárok v tom, že odpůrce má do úpadkové podstaty 
vrátiti to, co z ni bylo zcizeno nebo ušlo odporovatelným právním jed
nánlm úpadcovým, jest prozatímní opatření' k zajištění takového nároku 
posuzovati podle § 381 a 382 čís. 7 ex. ř., nikoliv podle § 379 čís. :'1 
ex. ř. . •. I i Ifii;!] 

(Rozh. ze dne 17. března 1928, R I 46/28.) 

Dr. Max K. jako správce úpadkové podstaty veřejné o\;chodní spo·· 
lečnosti S. a veřejných společníků téže společnosti Maxe O-a, Bohumíra 
L-a a Františka Richarda O-a, navrhl prozatímní opatření k zajištění ná
roku na zpětný převod nemovitostí, jež prodal František Richard O. od
půrcům jakož i plodů z nich vytěžených, a vydání požární náhrady 
8.500 Kč za zničenou úrodu a kůlnu, zákazem odpůrci, by nenakládal 
s pohledávkou z požární náhrady 8.500 Kč a příkazem poddlužníku, by 
ničeho neplatil na tuto pohledávku 8.500 Kč aniž s ní nějak nakládal. 
S o udp r v é s t o I i c e prozatímní opatření povolil, rek u rs n í 
s o u d návrh zamíil. 

N e j vy Š š í s o udl. nevyhověl dovolacímu rekursu Dr. Maxe K-a 
jako správce úpadkových podstat Maxe O-a, Bohumíra L-a a firmy S., 
II. vyhověl však dovolacímu rekursu Dr. Maxe K-a jako správce úpad
kové podstaty Františka Richarda O-a.a obnovil usnesení prvého soudu 
s tím, že navrhovatel má k zajištění možné újmy, která snad vzejde od
půrcům, složiti na soudě jistotu 80'0 Kč. 
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Důvody: 

Především obírati se jest otázkou zda o' .. ' " " 
bylo u soudu příslušného. Nelze při;vědčiti ~~ozoatl?'nJ opathrem za?áno 
vzhledem k § 43 (3) ko k ' . t . purcul11 navr ovatelu, Že 

o .. n . r. Jes procesll! soud Jde II ... t" -- . 

~~~~~i~ ~eá~~ok~la~n;:ěpI~ří;I~;~~~í k o~~~~~ní iroz;tímOní~~~~;~;řenL 
poznamku zde nejde. Jinak platí všeotecný PřfctPi~1I§b§8~d~:r~~. O tuto· 

nos~Yr~~~:~ z~~~~t~t~n~kdkúpadek r;a )mé!'í veřejné obchodní společ_ 
O prozatímní opatření rest lá~~,~nj~~nJ:I~C~Š!~h v~!e~~ýc~t společníků. 
~t~~ ~~~~;~těna je~~~d~z~ou, .. zda ,vše~hny tyto POds~~ty jso!~ ~~t~d~~= 
společníkům s!'~osta tr!ou ~y~~lc::~e~;:'~~,;ťt~le;I~~~žj~S~ pr~~ o~tat~ím 
podstaty dlužno od sebe naprosto rozlišovati Ú dk . pa ove Jejich 
O-a a inženýra Bohumí L h . . . pa Ove podstaty Maxe 
tiška Richarda O-a . ra -a mo ?U mltl proti úpadkové podstatě Fran
§ 37 ú ad ' jen .pos~a~enl pouhých věřitelů, kteří však podl~ 
vým. Jení' ;;o:j~rU ~;:v~en.1 ~dporo~ati ~rávním jednáním úpadco
O-a a inž. Bohumír; L-a '. ja, o spravc~ upadkových podstat Maxe 
n~ucích z odPorovatelnýC~Pj:~:~~~i ~!n~~~;aal o zajištění nároků ply_ 

~~~~ j~~~taO:~,:r g~aad~~~:~~f;!a~ !;n'y S. k ú~~~~~vdéa p~d~ia~C;;~;= 
obch. zák. vlastně . ,C 10 ll! spolecnostl Jde podle čl. 85 
firmou. Veřejná obc6~~n~ trov~z ZlvnosÍl vice osobami pod společnou 
ností po rozumu § 26 obč p~l~cn?stdl~ell! samostatnou právnickou osob
fysické osoby Nicméně u~~:vá ~oza~knou. o,~ veře)ného společníka jako 
lečnost za samostatný právní útva;' kt o~y r~9 verkejnou obchodní spo
vení úpadce .' ...::1 y muze ja o takový míti posta-
104 132 16'4 a uplavuJe zvlastI1lml predpisy (§§ 64 65 '70 93 100 

, , a 165 konk ř) poměry vy I ' , , ) ) ) , 
vením úpadkové podstaty ~ ~ '. I' vo ane tlmto zvláštním posta
lišovati úpadkovou odstaterejn;: Sp? ecnostl. Proto Jest též přesně roz
podstaty jednotlivých s oleč~í~~reJne obchodl11 spo!ečnosti a úpadkové 
by jako takový jednal z~ úpadko~: n:~~t!f'avce °21e. t:0dstaty oprávněn, 
na povolení prozatímního opat' P y spolecl11ku. Byl proto návrh 
Maxe K-a, inženýra Bohumíra L ~e:1 ve prospěch úpadkových podstat 
vem, ovšem z duvodů tuto uve-den ~p~lecno~Íl S. rekursním soudem prá
rozhodnouti tak, jak uvedeno v bod~ I: zamltnut I bylo v tomto směru 

Jde nyní o to zda tu jsou ohl d " d 
charda O-a odl~ínk e ,ne lipa kové podstaty Františka Ri
konk ř ?. dY pro povolel11 prozatímního opatření Podle § 39 

. . spOclva po stata odpurčího ná k I" . 
úpadkového řádu v tom že t _ ro. u, za o.zen~ho na předpisech 
úpadcova ušlon~bo byl~ z ?h' co ?dPOlOvatelnym jednáním ze jmění 

. b' ne o zCizeno nebo čeho se bl' ,. musI ytí vráceno do úpadkové d . . J o zre~nuto, 
dána náhrada Ta kovy' nárok t d~o stah ty a, nenl-lt to mozno, musí býti 
'd' vr-I navr ovalel mluvě on' k '. prevo nemovitostí úpadcem . _. h -, arou na zpetny 

zClzenyc a na vydání požární náhrady za 
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kosinu a sklizené seno. Nárok tento, pokud jde o zpětný převod nemo
vitostí, navrhovatel s dostatek osvědčil vlastními úředními spisy soudu 
prvé stolice, tedy zajisté dukazy, hodícími se podle §§ 274 c. ř. s. a 
§§ 78 a 402 ex. ř. k osvědčenÍ. Spisy Č. d. 50/127 jest osvědčeno" že 
manželé Jiří a Emma R-ovi koupili od úpadce Frantíška Richarda O-a 

. jeho reality, spisy K 15/27 jest pak osvědčeno, že manželé R-ovi podle 
vlastního doznání věděli, že tu jsou dluhy úpadcovy a že kupovali ony 
reality právě za tím účelem, by nepřišli o peníze u úpadce, svého zetě. 
Již tím jest po rozumu § 274 c. ř. s. osvědčeno, že mUže tu jíti o od
půrčí nárok opřený o některý z důvodů §§ 28 až 31 konk. ř. Nevadí, že 
navrhovatelé výslovně necitují jednotlivé důvody podle roztřídBní v §§ 28 
a násl.; stačí, že přednesli skutkové okolnosti, z nichž patrno, že jde 
o odpůrčí nárok. Pokud jde o nárok na vydání požární náhrady za ko
sinu a seno, stačí vzhledem k § 39 druhý odstavec konk. ř., podle něhol 
jest v odpůrčím sporu považovati žalovaného za obmyslného držitele, 
k částečnému osvědčení odpůrčího nároku již ta okolnost, že kosina byla 
postavena na pozemcích, které mají býti předmětem zpětného převodu, 
a že mezi těmito pozemky jsou též louky, na nichž se klidí seno. Vzhle
dem k tomuto neúplnému osvědčení bylo však podle § 390 ex. ř. na .. 
vrhovateli uložiti, aby složil jistotu ve výši 800 Kč. Pokud jde o osvěd
čení nebezpečí navrhovatelova, rekurs ní soud míní, že přii de tu v úvahu 
§ 379 ex. ř.; ale neprávem. Odpůrčí nárok, tak jak jest upraven v návrhu, 
nezní na peněžité plnění, nýbrž na zpětný převod realit s přísl., k ně
muž podle navrhovatele patří i požární náhrada 8.500 Kč. Pokud jde 
o tuto náhradu, nežádá se, by tento peníz plněn byl ku zapravení pe
něžní pohledávky, nýbrž prostě o to, by v důsledku povinnosti, zpět pře
vésti zcizení nemovitosti, byla tato částka vydána, tudíž vrácena do 
úpadkové podstaty, při čemž, pokud jde o náhradu za shořeloU kosinu, 
není nikterak dotčena případná smluvní povinnost, pojistnou částku 
upotřebiti podle stanov k tomu, by objekt ohněm poškozený byl znovu 
vystaven neb opraven. Jde tu tedy o jednotný odpůrčí nárok, který, ne
jsa peněžitou pohledávkou po rozumu§ 379 ex. ř., záleží v tOI11, že od
půrci navrhovatelovi mají do úpadkové podstaty vrátiti to, co z ní bylO 
zcizeno neb ušlo odporovatelným právním jednáním úpadcovým. V dů
sledku toho jde o prozatímní opatření podle §§ 381 a 382 čís. 7 ex. ř., 
nikoli podle § 379 čís. 3 ex. ř. K osvědčení ohrožení podle § 381 čís. 1 
ex. ř. stačí, že jde o peníze, jež lze vůbec lehce spotřebovati, zašantro .. 
čiti atd. a že odpůrci navrhovatelovi podle vlastního doznání staví dům 
na parcele, jíž dosud nezwplatili a na níž jest již 60.000 Kč hypotekárně 
zajištěno, a že si odpůrci navrhovatelovi mimo to ještě vypůjčili peníze 
na stavbu tohoto domu od Karla Z-a. Ježto jde o prozatímní opatření 
podle §§ 381 a 382 ex. ř., nepřijdou předpisy §§ 380 a 290 čís. 2 ex. ř. 
a dvorního dekretu ze dne 18. července 1828, čís. 2354 sb. z. s. vůbec 
v úvahu, že by totiž bylo návrh zamítnouti z toho důvodu, ježto proza
tílTIní opatření vede se na předmět vyloučený z exekuce. Ostatně již 
shora bylo dovozeno, že při povoleném prozatímním opatření není do
tčen účel těchto zákonných předpisů. 
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čís. 7885. 

Nemanželská matka má právo k rekursu proti soudnímu schválení 
smíru ujednaného o výživném pro dítě s nemanželským otcem bez .. 
vědomi a proti její vůli. 

(Rozh. ze dne 17. března 1928, R I 187/28.) 

Stížnost nemanželské matky do usnesení poručenského soudu jímž 
byl schválen smír ujednaný dne 28. června 1927 mezí tehdejším poruč
níkem a nemanželským otcem, byla rek u r sní m s o ude m odmít
nuta z důvodu, že smírem byla upravena jenom práva dítěte proti jeho 
otci, práva nemanželské matky zůstala jím tedy nedotčena. Rek u r sní 
s o u d vyhověl však v odstavci II. rekursu poručníka a neschválil smír 
mezi poručníkem a nemanželským otcem. 

N.e j vy Š ~ í ~ S ,u d vyhoyěl dovoladmu rekursu nemanželské matky 
a zmeml odmrtacr cast usnesem rekursnrho soudu v ten rozum, že po
ukázal nemanželskou matku s její stížností na II. odstavec usnesení re
kursního soudu. 

Důvody: 

S názorem rekursního soudu nelze souhlasiti. Smírem vzdal se po
ručník jménem dítěte pod podmínkou, že otec pojisti dítě na 10.000 Kč, 
splatných při dosaženém dvacátém roku jeho věku a že bude správně 
platiti pojistné premie, práv příslušejících mu z usnesení okresního 
soudu ze dne 8. července 1926, jímž bylo otci uloženo platiti na dítě 
pravidelné měsíční výživné. Tím byly podstatně dotčeny právní pO'vin
nO'sti nemanželské matky k dítěti, neboť byla by nyní povinna dítě živiti 
zcela ze svého. ProtO' měla býti matka slyšena před schválením smíru 
(§§ 2 čís. 5 a 185, druhý odstavec nesp. říz.), a nelze jí upříti podle 
§ 9 nesp. říz. právo k rekursu proti soudnímu schváleni smíru ujedna
ného bez jejího vědomí a proti její vůli. Odmítnutí jejíhO' rekursu pro 
.nedo~tatek oprávnění stalo se neprávem. Vzhledem k tomu, že usnesení 
prvmho soudu bylo k rekursu poručníkovu rekursním soudem změněno 
tak, jak matka v odmítnutém rekursu navrhovala, bylo její rekurs doda
tečně odkázati na druhý odstavec napadeného usnesení. 

čís. 7886. 

Byla-Ii zadána Iirmě rekonstrukce cukrovaru, při níž musely býti vy· 
robeny stroje pro tuto rekonstrukci podle předcházející objednávky není 
pochybnosti (§ 1166 obě. zák.) o tom, že šlo O' smlouvu o dílo. ' 

(Rozh. ze dne 17. března 1928, Rv I 574/27.) 
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žalující firma jednala se žalovanou společností o provedení rekon
strukce jejího cukrovaru a vyhotovila za tím účelem plány. Ježto na
potom ze smlouvy sešlo a žalovaná zadala práce jiné firmě..' ,domáhala 
se žalobkyně na ní úplaty za přípravné práce a náhrady usleho ZIsku. 
P l' o c e sní s o u cl p r v é s t o I i c e uznal žalobní nárok důvodem 
po právu, o d vol a c í s o u cl žalobu zamítl. D ů vod~: Nehledí-li 
se k otázce, zda sml oliva byla hotově uzavřena, neposoudIl první soud 
věc po stránce právní správně, obírav se jen otázkou,. zda ~mlou~a byla 
uzavřena, nikoliv však také otázkou, zda bylO vyhoveno predprsum ob
chodního zákona o náhradě škody. Podle čl. 354 obch. zák. je-li kupitel 
v prodlení s placením kupní ceny a zboží nebylo ještě odev:dáno, má 
pro datel volbu, zda chce žádati splnění smlouvy a náhradu skody pro 
opozděné splnění, či místo splnění prodati zboží na účet kupujícího, 
šetře při tom ustanovení čl. 343 cit. zák., a žádati náhradu škody, či od 
smlouvy ustoupití, jakoby se nebyla stala. Odvolací soud zastává ná
zor, že žalující firma, chtěla-Ii požadovati na žalované firmě místo 
splnění smlouvy ve smyslu čl. 354 obch. zák. náhradu š~ody, byla p~
vinna šetřiti ustanovení čl. 343 obch. zák. a musrla provestr t. zv. sve
pomocný prodej objednaného zboží. Mohlo by se snad namítati, že pr~
datel jest povinen podle čl. 343 obch. zák. jen tenháte .zboŽí n~ kup:~ 
telův účet prodati, má-li prodané zboží po ruce, nIkolIv vsak, kdyz zbozr 
má jím býti teprve vyrobeno, jako v souzeném případě, než obchodní 
zákon ukládá ve čl. 354 prodateli bezvýhradně, že musí šetřiti ustano
vení čl. 343 obch. zák., chce-li požadovati na kupiteli pouze náhradu 
škody místo splnění smlouvy. V souzeném případě zjistil prvni soud, 
že 16. února 1926 uzavřena byla mezi stranami hotová smlouva Jednak 
ohledně paušální odměny 65.000 Kč za technické řízení konstrukce, 
jednak ohledně objednávky nových strojů a přístrojů a ž:. ohledně ,pla
cení bylo ujednáno, že jedna třetina bude zaplacena pn obJednavce, 
druhá 1. listopadu 1926 a zbytek 1. il110ra 1927 ve směnkách. Dopísem 
ze dne 19. února 1926 sdělila žalovaná strana straně žalující, že se roz
hodla zadati dodávku strojního zařízení jíné firmě, a žác'ala zastavení 
prací, které pro ni byly již v chodu, načež žalující firma odepsala do: 
pisem ze dne 20. února 1926, že podle jejího názoru nelze hotovou JIZ 
smlouvu takovýmto způsobem zrušiti, a mluví o škodě, kterou nedo
držením smlouvy utrpěla, a o ušlém zisku, načež svým právním zástup
cem v dopisu ze dne 22. února 1926 dává dodatečnou lhůtu ~0.1: března 
1926 k dodržení smlouvy a pro případ, že se tak nestane, ze sr vyhra
žuje uplatniti náhradu škody í ušlého zisku. Pakliže strana .žalov~ná 
smluvnímu závazku nedostála, ocitla se s placením v prodlenr a sbhly 
ji právní účinky prodlení podle čl. 354 obch. zák. Rozh~dla-li s.e ža
lobkyně, že bude požadovati na žalované straně pouze nahradu skody 
na místě plnění, mohla toto právo uplatňovati jen za podmínek čl. 343 
obch. zák., t. j. mohla požadovati jen t. zv. konkretní škodu, záležející 
v rozdílu mezi smluvenou cenou trhovou a cenou docílenou svépomoc
ným prodejem po rozumu čl. 343 obch. zák. Jinakou škodu, zejména 
tak zv. škodu abstraktní, požadovati však nemůže. Nemohla-li žalob-
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kyně sp:niti předpoklad, zák?na a zboží na kupitelův účet podle čl. 343 
obch. zak. prodatI, ponevadz le dosud vyrobeno neměla, bylo její věc' 
by použila některého jiného oprávnění čl. 354 obch. zák. Ostatně žalu~ 
jící .~trana a~i ,netvrd~a, že jí ,byla. ~aviněním žalované firmy výroba_ 
stroju. znemo~nel;a. }ezto ted~ zalujlcl strana nesplnila předpis čl. 354 
CIt. zak., n~m. JeJ! na~ok na nahradu škody zákonem odůvodněn, pročež 
bylo odvolam vyhoveh (srv. rozhodnutí čís. 2714 sb. n. s.). 

N e j vy Š š í s o u d zrušil rozsudek odvolacího soudu a vráti! mu 
věc s poukazem, by dále jednal a rozhodl. 

D ů vod y: 

Odvolací soud, jenž v souzeném případě viděl případ shodný s oním 
jímž se tento nejvyšší soud obíral ve svém rozhodnutí ze dne (2. červn~ 
1923, Rv I 1445/22, otištěném ve sb. n. s. čís. 2714, zůstal při právních _ 
větách řečeného rozhodnutí, že totíž šetřiti ustanovení čl. 343 obch. zák. 
jest pro dateli uloženo bezvýhradně, i tehdy, není-Ii zboží, o něž jde: 
dosud ,vyrobeno a že není-Ii prodate; z této příčiny s to, by se zachoval 
podle cl. 343 obch. zák., nemúže požadovati na kupiteli náhradu škody 
nýbrž pouze vykonati některá z ostatních práv podle čl. 354 obch. zák.' 
při tom však pustil se zřetele právní otázku, zda smlouva, z níž je ža: 
I~~áno, je skut;šně obchodním. kupem, ~e .příčině kterého by bylo po
uzlh ustanovem cl. 354 obch. zak., a nem-Ir smlouvou o dílo na kterou 
kdyby byla obchodnim jednáním, vztahovala by se sice vš~obecná ni~ 
koli však zvláštní ustanovení obchodniho zákona, tedy nezkoumal, zdali 
v tomto připadě dopadá ustanovení či. 338 obch. zák., podle kterého 
sluší posuzovati podle - specielních - ustanovení o kupu také takové 
obchodní jednání, jehož předmčlem iest dodání určitého množství zastu
pitelných věcí za mčitou (rozuměj: určitelnou) cenu. Podle doslovu zá
kona (§ 1151 obč. zák.) jde o smlouvu o dílo, převezme-li někdo zho
tovení díla za úplatu. Má-Ii ten, kdo vzal na sebe zhotoviti věc dodati 
k tomu látku, pokládá se to podle § 1166 obč. zák. pouze v pOChyb
nos~ech za kupní smlouvu, dodá-Ii všitk látku objednatel, za smlouvu 
o dllo. Podle žalobních údajů a podle připojených součástí žalobního 
přednesu za,dána byla žalpbkyni žalovanou firmou rekonstrukce jejího 
cukrovaru. zalobkyně měla provésti vypracování návrhů a plánů měla 
ří~ití montáž a re~onstmkcí s dodáním nových strojů a přístrojů. u'strojŮ 
predem oferovanych byla sIce Ihned ustanovena pevná cena, - u ne
oferovaných měla býti účtována co nejnižší, avšak všecky stroje, jak je 
zjevno z přílohy, měly býti vyrobeny z materiálu žalobkyně v její to
várně, a pak jimi měla býtí podle předem projednaných podmínek pro
vedena rekonstrukce cukrovaru žalované. Poněvadž v podstatě byla 
spornou smlouvou zadána žalobkyni rekonstrukce cukrovaru žalované, 
při níž stroje podle předcházející objednávky musily býti vyrobeny pro 
tuto rekonstrukci, tedy objednané dílo mělo býti výsledkem určité, po
žadavky rekonstrukce určitého závodu díktované a smluvně objednané 
práce, dostalo se tím i vyrobeným Sl rojům takové individualisace, že 
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není pochybnosti (§ 1166 obč. zák.), že šlo o smlouvu o dílo, čemuž 
nasvědčuje kromě jiného i úmysl stran, zjevný z doslovu závěrečného a 
protizávěrečného listu, podle něhož šlo O provedeni rekonstrukce k cíli 
»zvětšení zpracování ze 30 na 50 vagonů řepy denně pro cukrovar«, 
a podle něhož žalobkyně měla ručiti za zařízení jí dodané s povinností, 
vady na strojích napraviti nebo stroje jí vyhotovené, kdyby nevyhovo
valy smluvenému účelu, i bez náhrady vzíti zpět, nikoli však za zaří
zení jiného původu koupené odjinuá, při nichž opravy vad měly jíti na 
účet cukrovaru, a také měla ručiti za dosažení zaručeného zpracovánÍ. 
poněvadž jde o smlouvu o dílo, musí býti důvodnost žalobního žádání 
posuzována podle ustanovení všeobecného zákona občanského a nemají 
tu místa specielní ustanovení obchodního zákona, jichž odvolací soud 
použil na souzený případ. Bude tu tedy dopadati v prvé řadě předpis 
§ 1295 obč. zák., podle něhož jest každý oprávněn požadovati na škůdci 
náhradu škody, kterou mu zaviněně zpu-sobil - a to v tomto případě -
porušením smluvni povinnosti, pročež bude odvolacímu soudu nejprve 
se obírati právní otázkou, zdali tvrzená smlouva byla uzavřena hotovi', 
čímž se vůbec neobiral a v dalším bude se mu obirati ostatními odvo
lacími důvody, k jichž řešení nedošlo z dúvodu právního názoru, proje-· 
veného v napadeném rozsudku. 

čís. 7887. 

Dopravní řád železniční. 
Předpisy o směřování zboží jsou jen tehdy částí nákladní smlouvy 

a závazny pro dráhu, byly-Ii uveřejněny způsobem předepsaným pro 
uveřejněni tarifů (§ 6 žel. dopr. ř., min. nař. ze dne 10. února 1905, 
čís. 14 ř. zák., 29. března 1911, čís. 56 ř. zák., 30. prosince 1918, čís. 4 
sb. z. a n. na rok 1919). ' 

Počítá-Ii dráha u obyčejného nákladního zboží dovozné podle kratší 
a proto lacinější přepravní cesty, platí dodací lhůta platná pro tuto cestu, 
bez ohledu na to, kterou cestou zboží skutečně šlo, a bez ohledu na 
směřovací předpisy, které nebyly uveřejněny způsobem předep'saným 
pro tarifní vyhlášky. 

(Rozh. ze dne 17. března 1928, Rv I 945/27.) 

Žalující firma zaslala dne 10. března 1925 ze stanice Bakov vagon 
s kmenovým dřívím ve váze 15.200 kg na adresu firmy Sch. do stanice 
Reitzenhain. Za tuto zásilku bylo na dovozném zaplaceno Kč 1.125·40 
jako dovozné dle sazby specielního tarifu II., kterážto sazba činí v relaci 
Bakov--Reitzenhain 215 km 741 haL od 100 kg. Přepravní cesta v ná
klad-ním listě předepsána nebyla. Zásilka došla do stanice Reitzenhain 
dne 20. března 1925 o 10. hod., přeprava trvala tedy 9 dnů. žalující 
firma, tvrdíc, že dodací lhůta byla překročena o dva dny, domáhala se 
na dráze vrácení '/'0 dovozného pro překročení dodací lhůty a dovo
lávala se směrovacích předpislt jdoucích z Bakova před Všetaty, Nera-
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tovice, Kralupy, Dubí, Chomutov, Reitzenhain. Pro c e sní s o u 
p r v é s t o I i c e žalobu zamítl. D II vod y: Znaleckým 
jest zjištěno, že nejlevnější sazbou pro kmenové dříví v Bakov_ 
Reitzenhain jest sazba speciel. tarifu ll. 2. 741 haléřů od 100 kg, 
hOžto tarifu dráha také použila. Posudkem znalce jest dále zjištěno, 
sazba za použitou vzdálenost činí 215 km, totiž přes Podmokly, Ústí 
n. Lab., Most a Chomutova že i další trati přes Podmokly, Chomutov 
a přes Podmokly, Horní Litvínov činí rovněž 215 km. Dále bylo zjištěno 
znalcem, že podle § 67 žel. dopr. ř. vydané směrovací předpisy pro 
přepravu zboží pro trať Bakov-Reitzenhain, vedou po trati Bakov_ 
Ml. Boleslav-Všetaty-Neratovice-Kralupy-Kladno-Chomutov hl. nádraží
Reitzenhain, že pro tuto trať jest stanoven pouze jako přirážka pro sta~ 
nici Chomutov jeden den a že tudíž přepravní lhůta po této trati činí 
5 dnů. Podle kilometrovníku platného v mezích železničního dopravního 
řádu činí vzdálenost přes stanice Neratovice-Kladno (str. 179) 93 km, 
stránka 189 Kladno-Reitzenhain 144 km, tudíž úhrnem z Bakova do 
Reitzenhainu přes Kladno 237 km. Vzhledem k tomu jest trať přes 
Kladno o 22 km delší. Podle § 67 (2) žel. dopr. ř. má železnice použíli 
II nákladního zboží tarifu, není-li předepsána přepravní cesta nebo před
pis tarifu, onoho tarifu, který poskytuje nejlevnější sazbu dovozného 
a při stejných sazbách po různých cestách tarifu, který poskytuje nej
kratší lhůty dodací. Jest rozhodnouti otázku, zda v tomto případě měla 
dráha vzíti zřetel na to, že na Ira ti přes Kladno jest pouze jeden den 
přirážky k dodací lhůtě, kdežto na trati, kteroUi bylo skutečně dopra
vováno a dle které bylo také účtováno, bez těchto přirážek k dodacím 
lhůtám, celkem šest dnů. A tu soud s ohledem na to, že směrovací před
pisy jsou vydány pouze, jak soudu jest všeobecně známo, pro interní 
službu a ku dirigováni zásilek po určitých tratích, by se vyhnulo na
hromadění zboží na jedné trati, dospěl k názoru, že i dodací přirážky 
jsou na prospěch dráhy i při tom, když zboží bylo dopravováno sice 
po kratší cestě, leč takovými stanicemi, pro něž tyto přirážky platí. Usta
novení § 67 žel. dopr. ř. (3), pokud se tkne přepravy nákladního zboží, 
velí, že v případě, není-li předepsána odesílatelem cesta přepravní, 
že jest použíti nejlevnější sazby dovozného a při stejných sazbách po 
různých cestách tarifu. který poskytuje nejkratší cesty dodací. Usta
novení, jak z jeho do-slovu jest patrno, má na zřeteli dva případy, které 
se od sebe podstatně liší a nelze druhou možnost vzíti v úvahu, bylo-li 
zboží dopravo-váno po cestě kratší, i než byla předepsána směrovacími 
předpisy. O d vol a c í s o u d uznal podle žaloby. 

N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu. 
,I / 

. ·1 

D ů vod y: 

Spor jest o to, zda dodací lhůta pro nákladní zásilku z Bakova do 
Reitzenhainu, jež mohla jíti buď přes Mladou Boleslav, Všetaty, Nera
tovice, Dubí, Kladno a Chomutov nebo přes českou Lípu, Podmokly, 
Ústí n. L., Most a Chomutov, má se počítati podle první přepravní cesty, 
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. v kterémž případě by činila pet dní, či podle d~u~é cesty, u I;íž by trvala 
deset dnů. Po které cestě zásilka byla ,skutec,ne Jnstrado_vana, ~a tom 

·leží Podle § 67 (2) žel. dopr. ř. muže draha vohl! preprav11l cestu 
neza . _ . h - o • t hd 

dle vlastní potřeby a podle okamžitých prepravl1lc pomeru 1 e_, y, 
k~yž strana určitou cestu v nákladním listu bud' přímo nebo nepnmo 
volbou tarifu pla'tného jenom p;o určHé trati předepsala, .arcI pod pod~ 

ínkou že nezmění stranou urcené mlsto pro celnl, berm neb pohcejl:~ 
~dbave~í, nebude požadovati od odesilatel~. vyšší d?vozné_ a nepr?dlouzl 
dodací lhůtu. Tím spíše smí draha sama urcIl! skut~cn.?u prepravn; ces~~, 
když ji strana v nákladním listu nepředepsala, snll vsak v takoven; pn
padě podle § 67 (3) žel. dopr; ř. při. obyčejnén; nákla~ním ~boŽl po= 
čítati straně jenom ono dovozne, ktere ?y ?dpOVld~lo preprave pO,I:el 
lacinější trati, při týchž sazbách na ruznych tral!ch. Jest pak va_z_~na 
nejkratší lhůtou dodací. Má-li dráha volbu I'.'ezl d~OII ces!?u, draZSI a 
lacinější, jest povinna zvoliti u obyčejného na~ladnlho ~boz~ cestu laCI
nější třebas byla spojena s delší lhůtou dodacl, strana vsak Jest povmna 
spok~jiti se s touto delší dodací lhůtóu bez ohledu na to, kte;ou cestou 
zásilka skutečně šla. Zřejmě nemá právního významu,. zd.a dr:ha l~~tr.a
duje odchylně od předpisu odesílatele neb pravIdla o·aneho ze~e;11lC11l:11 
dopravním řádem jenom jednotlivé zásilky, či vydá pro o~akuJl~lse _ za·
silky svým zaměstnancům všeobecné příkazy, tedy zda mternl sn:~ro
vací předpisy se srovnávají s předpisy železničního dopravní~o radu; 
či se od nich uchylují. Jelikož v souzeném_případě ?,eb~la pr~pravl1l 
cesta odesílatelem ·předepsána a šlo o oby'ce!ne_ zbo;l nakladnr, ?yla 

. dráha povinna účtovati bez ohledu na skutecny beh zasllky dovo;:ne po 
lacinější přepravní cestě. Tou byl směr přes Ústí n. L., neboť nen} sporu 
o tom, že použitá sazba speciálniho tarifu 2 plal!l~ pro oba;;mery, ale 
cesta přes Ústí n. 1.. jest dlouhá jenom 215 km, kdezto cesta pr,es KI:d!lO 
měří jak žalovaná strana tvrdila již v řízení před první stolICI, a~lz z~
lobkyně tomu odporovala, a jak žalující strana v dovolací odpovedl :y
slovně připouští, 237 km. Kdyby povinn?sy _drá~y byly po~~zovany 
podle této přepravní cesty, musilo by jí bylI pnz.,nano pravo, cltah ~o.
vozné za 237 km, což by ovšem odporovalo yredplsu § 67 (3) ze!. 
dopr. ř. Ve skutečnosti počítá dráha dovozné Jenom za ?15, k~ a vy~ 
hověla tím pravidlu dopravního řádu. Když t01'.'u !ak, mUSI byh ,1 dodacl 
lhůta posouzena podle přepravní cesty přes~ U~h n. L. a ~znana t~dy 
za lotídenní. Znalec a na jeho posudku zalozene rozhodnu~l odvolaclho 
soudu opírají opačný názor o tarifní prováděcí ~stanovel1l_ 111. ,k § 67 
žel. dopr. ř., že »tarify platí jenom propřepravllJ ces~y, le~_ dra}'a_ sta
novila v uveřejněnýcb předpisech pro směrování zbožl«. ZJISťUJI, ze ve 
směrovacích předpisech v čase zásilky byla pro přepravu z B,ak.?va do 
Reizenheinu nařízena přepravní cesta přes Kladno, a dovozuJ~, ze byl~ 
povinností dráhy použíti této přep}avní cesty, pro ~te!ou plahl a doda~~ 
lhůta pěti dní. Přehlížejí při tom, ze cltovany tan!~l pre.~P2s .se v2.tahuJe 
jenom na uveřejněné předpisy o směrovál1l zbozl. Zysten~ pov:nno~t 
dráhy, poskytovati stranám informace o pl~t~y~h. sn;erovacl~h. predp.r
sech, nečiní je předpisy uveřejněnými. UvereJIlel1l predpoklada vyhla-
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šeni podle § 6 žel. dopl'. ř., min. nař. z 10. února 1905 čis. 14 ř. zák 29 
března 1911, čis. 56 ř. zák. a 30. prosince 1918, čís.' 4/1919 sb. z." ce 
K~u~eřejnění přE;dpisu nedostačuje možnost nahlédnouti' do něho U ~t~~ 
n~cnIho úřadu, treba k němu také ještě vyhlášky ve Věstníku pro želez_ 
n~ce a pl,avbu a možnosti .opatřiti si jeJ, koupí; Kdyby směrovací před_ 
pIS, Jeho,: se znalec dov~lava, byl ,takovym zpusobem uveřejněn, byl 
ovsem predplsem 13nI11lm, nasleokem. toho částí nákladní smlouvy a 
rozhodným pro ž,alobni nárok" není vš~k sporu o tom, že, jak i znalec 
~?tv,:zuJe; lze vedomostl, o nem nabytI Jenom dotazem u staničních 
uradu. Predpls § 67 (3) zel. dopl'. ř. nebyl jím tedy doplněn tim méně 
zl~ěněn. Jelikož podle ~elezničniho, dopr~vn!ho řádu bylo použíti pro 
preera~u cest~ pn;s UsÍl ~ll. L., Jest zalo~11I narok na odškodnění za pře
kroce11l dodacl Ihuty o ctyry dny bezduvodný. 

čís. 7888. 

Náhradnictví svěřenské zahrnuje v sobě též náhradnictví obecné 
(§ 608, poslední věta, obč. zák.), leč že by tomu odporovala vůle zůsta
vitelova. 

(Rozh. ze dne 17. března 1928, Rv 11150/27.) 

Závětí z roku 1911 ustanovil Josef Ž. universální dědičkou Alžbětu 
~-OV?U s~ tím, že .»vevškevrév)rněn~ moje, které ona má děditi, po jejíii1 
umrÍl, o,vsem paklI n;e prezlJ: a pk da,le:e p!i jejím úmrtí ještě stávati 
bude, pnpadnouÍl ma Josefu S-OVI«. Alzbeta Z-ová zemřela v roce 1912 
a jejím universálním dědicem se stal Josef Ž. Po smrti Josefa Ž-a v roce 
1926 domáhala se jeho sestra na Josefu š-ovi, že fídejkomisární substi
tuce ~st~~ovená ohledně pozůstalostniho jměni Josefa Ž-a, v jeho po
sledlll V~II, ze dne 24. ledna 1911 ve prospěch žalovaného Josefa Š-a 
Jest proh zalo~bkYlll neplatnou a bezúčinnou, takže nastupuje zákonná 
posloupnost. Zaloba byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s t o I i c 
Ne j vy Š š í m s o ude m z těchto ' 

důvodů: 
o ,~~;t~S2~~;:,_;~;t:t::·_,~ ~~f~ť~mt~~;~i~ "'" // '~:~:- -:<~~~~ 1 -

Nesporno jest, že zůstavitel Josef ~Ž. ustanovil poslední vůlí ze ~d~;;e 
24. ledna 1911 svou manželku Alžbětu Ž-ovou universální dědičkou 
s tím, že veškeré jeho jmění, které ona má děditi, po jejím úmrtí, Ovšem 
paklI ho přeŽIJe, a jak dalece při jejím úmrtí ještě bude, připadnouti má 
ža!ovanému., J~st .zřejmým, že }u jde o opatřeni zll stavitele, jímž před
urc~~ os~d dedl,cky pr? dobu" az prvni jeho nabývatel zemře, a jímž určil 
tudlz dedlel nahrad11lka, Jenz měl po něm nastoupiti. Takové opatření 
nazývá zákon (§ 608 obč. zák.) náhradnictvím svěřenským. Podle to
~oto ~st~n?ve;lÍ zákona měla universální dědička, ° niž jde, jako svě
r~nsky dedlc up!nou volnost po dobu života nakládati se jměním svěře
nym, nemohla vsak posledmm pořízením porušiti náhradnická práva ža-
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lovaného. Jest však dále nesporno, že Alžběta ž-ová, určená zůstaviL:
lem za jeho universálni dědičku, nepřežila svého manžela (zůstavitele), 
zemřevši již dne 17, dubna 1912. Otázkou je, jaký účinek mělo toto 
před úmrtí povolaného dědice na dědický nárok žalovaného založený 
poslední vůlí zůstavitelovou, zda zanikl tento nárok, jak tvrdí žalujicí 
strana, když prý žalovaný měl děditi jedině pod tou podmínkou, pře
žije-Ii Alžběta ž-ová Josefa ž-a, či zda trval dále, jak namítá žalovaný, 
ježto jde o náhradnictví obecné. Přisvědčiti jest názoru žalovaného, 
který hájí také oba nižší soudy. Podle doslovu § 608 obč. zák. jest v ná
hradnictví svěřenském mlčky obsaženonáhradnictví obecné. Tento do
slov zákona opírá se o tušenou vůli zůstavitele, že by byl bezpochyby 
také přímo povolal náhradníka k dědictvi, kdyby byl přední dědic již 
dříve jako takový odpadl (Stubenrauch l. 811). Zásada vyslovená v do
slovu § 608 obč. zák. platí tudíž, neodporuje-Ii jí vůle zůstavitele, kte
rou zákon přdpokládá ve smyslu zásady jím vyslovené. Avšak tu právě 
namítá žalující strana, že zněni poslední vůle, zejména slova »po jejím 
úmrtí, ovšem pakli mne přežíje« nasvědčují prý tomu, že zůstavitel vy
loučil obecné náhrad nic tví, čimž jest i žalovaný z dědictví vyloučen. 
Nižší soudy, zejména odvolaci soud z té okolnosti, že oba manželé Jo
sef a Alžběta ž-ovi zřídili úplně stejné závěti, podle nichž se ustanovili 
navzájem universálními dědici, uloživše si také navzájem, že to, co zbudl'! 

'Z jejich jmění, při úmrtí dědice, obdrží žalovaný - usoudily, že byla na 
jejich straně souhlasná vůle, aby dědil jeden po druhém a by po smrti 
obou, to, co zbude, připadlo žalovanému. Nelze řici, že tento závěr od
volacího soudu jest s právního hlediska nesprávný, vyplývá naopak lo
gicky z obsahu obou závětí manželů ž-ových, kterým lze jen tak roz
uměti. Jest proto se závěrem tim souhlasiti. Neprokázala-Ii žalující 
strana, že ustanovení obsažené v doslovu § 608 obč. zák. neplatí podle 
vůle zůstavitelovy, pokud jde ° posleání pořízení zůstavitelovo, nemá ani 
její námitka, že jest žalovaný z dědictví vyloučen, opory v zákoně. 

čís. 7889. 

Jest zmatkem podle § 477 čís. 4 a 5 c. ř. s., nebyl-li o odročení od
volacího roku vyrozuměn právní zástupce strany. 

(Rozh. ze dne 17. března 1928, Rv 11308/:27.) 

O b a niž š i s o u d y žalobu zamítly. 
N e j vy Š š í s o u d zrušil rozsudek odvolacího soudu i odvolací 

řízení pro zmatečnost a vrátil věc odvolacímu soudu, by o ní .dále jeú
nal a rozhodl. 

Důvody: 

Pod dovolacím důvodem § 503 čís. 1 c. ř. s. vytýká žalobkyně roz
sudku odvolacího soudu zmatečnost podle § 477 čí-s. 4 a 5 c. ř. s. z toho 
důvodu, že prý jí byla odňata možnost před soudem projednávati nezá-
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konným poslupem, zejména opomenutým doručením a že nebyla proto 
v řízení odvolacím zastoupena a vedení rozepře nebylo jí dodatečně 
schváleno. Výtka jest odůvodněna. žalobkyně navrhla podáním ze. dne 
21. února 1927 u krajského soudu v Ch., by jí byl ustanoven k odvola_ 
címu líčení na den 1. března 1927 zástupce chudých. Žádost tuto, do
šlou soudu dne 23. února 1927, postoupil tento usnesením ze dne 24. 
února 1927 k příslušnému jednání okresnímu soudu v K. (§ 66 c. ř. s.), 
kamž došla dne 27. února 1927. Tento jí vrátil krajskému soudu v Ch. 
usnesením ze dne 28. února 1927 s tím, že ustanovení zástupce chudých 
není již možno pro krátkost lhůty. Tomuto soudu došel návrh zpět dne 
1. března 1927. Dal-li odvolací soud při odvolacím líčení téhož dne ko
naném, k nčmuž se za žalobkyni nikdo nedostavil, přečísti její odvolad 
spis, postupoval jen podle její žádosti, když žalobkyně v podání, jímž 
se domáhala ustanovení zástupce chudých, výslovně uvedla, že žádá, 
nebyl-li by její návrh až do dne 1. března 1927 vyřízen, by byla pře
čtena při odvolacím líčení její podání, jimiž se musil podle stavu věcí 
rOZUměti přece také odvolací spís. Postup tento odpovídal také usta-, 
novení § 491 c. ř. s.Avšak ústní líčení odvolací ze dne 1. března 1927 
bylo odvolacím soudem odročeno na den 1. dubna 1927 a, jak dovoláuí . 
správně vytýká, nebylo tomto odročení uvědoměn právní zástupce ža
lobkyně, nehledíc k tomu, že nebyl v tomto mezidobí ani ustanoven ža-

. lobkyni pro odvolací řízení zástupce chudých. Jelikož zde šlo o jednání 
u odvolacího soudu (§ 463 c. ř. s), tudíž o advokátský spor podle § 27 
prvý odstavec c. ř. s., kde strana musí se dáti zastupovati advokátem, 
byla tím, že právní zástupce žalobkyně nebylo odročení odvolacího roku 
vyrozuměn, porušena zásada § 27 prvý odstavec c. ř. s. a založena zma
tečnost podle § 477 čfs. 4 a " c. ř. s., neboť straně byl1ll tímto nezákon
ným postupem odňata možnost projednávati před soudem a vedení ro
zepře nebylo jejím právním zástupcem dodatečně schváleno. 

čís, 7890, 

c' ' 
.- V pouhém požádání vodného a jiných poplatků od toho, jemuž jeden 

spoluvlastník pronaja! byt, druhým spoluvlastn&em, nelze spatřovati 
beze všech pochybností souhlas s tím, že druhý spoluv1astnik uznal ná
jem za sjednaný za něho a vstoupil tím do nájemni smlouvy ujednané 
druhým spoluvlastníkem, 

Spoluvlastník, jenž byl ostatnimi spoluvlastníky oprávněn užívati 
bytu a jím nakládati, byl oprávněn též byt pronajati. Ten, kdo nabyl na· 
.potom podilu spoluvlastníka pronajavšího byt, může se domáhati vy
klizení nájemníka jen řádnou výpovědí. 

(Rozh. ze dne 17. března 1928, Rv 1 306/28.) 

Julie H-ová byla spoluvlastnicí Vs domu a příslušelo jí bezplatné 
užívací právo k bytu ve společném domě. Julie H-ová pronajala byt Ar
noštu E-ovi a svůj spoluvlastnický podíl prodala napotom Františku 
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T _o_vi, zavázavši se, že byt vyklídí do 25. března 1927, Ježto ~e tak ne~ 
stalo domáhal se František T. na Julii H-ově a Arnoštu E-ovl vykhze11l 
bvtu.' Pro c e sní s o udp r v é s tol i c e u:::nal podle žaloby, o d
v'o 1 a c í s o u d žalobu zamítl. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovoláni. 

O Ů vod y: 

Není o tom sporu, že prvá žalovaná Julie H-ová měla jako s~oluvl~st
niee bezplatné právo užívací ke spornému bytu, že nepl,atrla naJe~r;e~?, 
že jí toto právo byl? ostatními spoluvl~.stn,lky ponech~no na .mlste CI
stého zisku z domu ze tento byl bez zvlastmho dovolel11 ostatl11ch spolu
vlastníků již dříve 'pronajímá vala, že se to stalo obvyklým a že prona
jala tento byt konečně žalovanému Arnoštu ~-ovi. Sporno)est, zda po
minul nájem žalovaného tím, že Juhe H-ova prodala svuJ spoluvlast~ 
nický podíl žalobci a zavázala se byt vykliditi do 25. března 1927. Prvm 
soud vyhověl žalobě o vyklizení proto, že Julie H-ová pronapla byt b~z 
svolení ostatních spoluvlastníků. Odvolací soud pokládá však za to, ze 
spoluvlastník Josef T. dai takové svolení jako vlastník 'I, domu, tedy 
většiny podílů, že měl také právo spravovati dům ve smyslu § 833 obc; 
zák. a svolení jeho tedy váže ostatní sp?luvlastníky. Od~olac~ so~d m~:11 
dále, že svolení k pronájmu se strany zalobc?vy Jest dano hm, z.e Ja-w 
správce domu žádal od žalovaného zaplace11l poplatku na vodnem, za 
kominíka a popel a tím nájem mlčky schválil. Dovolalel vytýká, ~e ke 
zjištění souhlasu Josefa T -a dochází odvolací soud v rozporu s opacnym 
zjištěním prvého soudu bez opakování důkazů a že nespr~vným ~~sou
zením právním dochází k úsudku, že v tom, co Josef T. rek 1 na zado,t 
o svolení k pronájmu, jest jeho souhlas jménem ostatních sp?luvlaSol-· 
niků jako správce domu. Dále. vytýká dovolatel, že sOllhlas zalobcuv 
nelze vyvozovati z požádání uvedených poplatků po žalovaném. Dovo
lací soud nesouhlasí s názorem odvolacího soudu, že Josef T. a FranlI .. 
šek T. dali souhlas k pronájmu sporného bytu Julií H-ovou jm.én,em 
všech ostatních spoluvlastníků. V pouhém požádání vodného a J1~ych 
poplatků od nájemníka jedné spoluvlastlllce nelze shledatI beze vs~ch 
poéhybností souhlas s tím, že žalobce uznal nájem za sjednaný :~ neho 
a vstoupil tím do nájemní smlouvy ujednané Julií H-ovou. Rovnez nelze 
ve slovech Josefa T -a pronesených v rozhořčení, v němž Josef T; od
mítal svolení k pronájmu a konečně řekl, "že si Julie H-ová pro neho .a 
za něho může dělati co chce«, shledávati jeho svoleni k pronájmu Jme
nem jeho jako správce domu, tedy jménem ostatních spoluvlast~íků tak, 
že pronájem bude účinkovati i pro ně všechny jako pro smluvlll stranu: 
Ve slovech Josefa l' -a lze shledati pouze jeho souhlas, by SI JulIe H-ova 
naložila s užitky svého spoluvlastnického podílu, jak jí bude libo a Jak 
jí též po zákonu podle § 829 obč. zák. právo to náleželo,když spolu
vlastníci jí dohodou ponechali užívání bytu právě z důvodu jejího spolu
vlastnictví. Dovolací soud tedy neshledává. že Julie H-ová ujednala pro
nájem jménem všech spoluvlastníků domu a s jejich souhlasem proJe-

Civilni rozhodnuti X. " 
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veným správcem Josefem T-em, nýbrž soudí, že Julie H-ová ta'kk~t~~~]~i 
toliko jménem vlastnim, jako spoluvlastnice domu oprávněná o 
spoluvlastníky k volnél1,]u nakládání se sporným bytem, Julie H-ová 
tedy podle toho oprávněna uživati bytu podle § 829 obč, zák, a ua'Md_, 

dati s ním, ovšem pokud se nedotýkala práv ostatních 
To se pron~jmem bytu žalovanému Arnoštu E-ovi nestalo a proto ostatní 
spoluvlast,mcl ,~,emohh odpo,:ov~tr, tomuto pronájmu z důvodu spolu_ 
vlastmctvl a zad~Í! jeh? zr~sem; zalovaný E, mohl se opříti jako od
vodce ~uhe H-o~e ? )ej' pravo spolu~lastnic~é a o právo propůjčené jí 
k volnemu nakladam s bytem, Juhe H-ova nemohla ovšem nájemní 
smlouvou se žalovaným sjednanou zavázati všechny spoluvlastníkv 
smluvně, nýbrž zavázala jen sebe a jen ona jest smluvní stranou žalova~ 
ného" Tím, že ž,alobce k~upi1 její spoluvlastnický podíl, nevstoupil ještě 
d? najmu od 11l sjednaneho, Kupem se nájem ruší a v kupni smlouvě 
Ujednal také žalobce s Julií !-I-ov ou, že ona sporný byt do 25, března 
192: od,:vzdá, Podle,zásady § 1120 obč, zák. musí nájemník, jehož právo' 
n:m vl?,zeno ,v knrh~:h, ustOUI;!h novému nabyvateli po náležité výpO" 
vedl. N~Jemnrk n,emuze podle S 1102 obč, zák, novému nabyvateli na
mltah" ze zaplatu před<;m více ~ež jednu nájemni lhůtu, leč by to bylo 
vyznaceno v pozemkove km ze, zalobce mohl by se tedy jako nabyvatel 
spoluvlastni<;kého podílu Julie H-ov,é, jež s~é právo užívací podle § 829 
?~Č, zak pre,ne,chala pro~ajmem zalo~a?emu; doomáhati vyklizení jen 
rad-nou, vyp~vedl_ se ~volel1lm soud~, poolehal-h dum ochraně nájemník1,_ 
Takoveto vypovedl zalobce netvrdl a proto jeho žaloba o vyklizení neni 
opodstatněna, Dohoda Julie H-ové se žalobcem o vyklizení bytu se ža
lovaného netýče, ježto on přímou smluvní shanou nebyL Mylně se do
mnív~ do,:olatel, ~e nájemní právo propůjčené' spoluvlastnicí Julii H-ovou 
d;uhemu zalo~ane~u E-?vi zal~iklo)iž thn, že svůj spoluvlastnický po
drl,zclzIla, !,ravo najem~1 zamka ovsem zanikem věci (§ 1112 obč, zák,), 
avs~k podll JUlIe H-ovc nezamkl prodejem, nýbrž byl pouze převeden 
na zalobce, ,Proto t~ké n~zal!ikl nájem s!ed~laný Ju-lií !-I-ovou pouhým 
p;odejem jCJIho POdllu, nybrz k Jeho zrusem bylo zapotřebí zákonného 
duvodu, na př, výpovědi. 

čís. 7891. 

, Dal-li p~íjemce vě~i~~1i ~!1ěnku na část~čnou úhradu dluhu s výslov
nym zmo~nenim, by Sl Jl verltel sam vyplllll aniž byla uIednána výplata 
valuty, nejde o protismluvní vyplnění směnky dodal-li věřitel ve směnce 
)}bodnota ve súčtováni«. ' 

(Rozh, ze dne 17, března 1928, Rv I 452/28.) 

, K námitkám žalovaného ponechal pro C e sní S o udp r v é s t o
II c e směnečný platebni příkaz v platnosti. O d vol a c í s o u d na
pad~ný rozsudek r:otvrdiL D ů vod y: Pokud se vytýká neúplnost ří
zem v tom směru, ze není svědecky zjištěno, že dodatek na směnce »den 
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W' ft in Verrechnun u « vepsal vlastnoručně žalovan)l, je to sice pravda. 

l
e 'e to nerozhoc!n~, když jednak oba slyšeni svědkové seznali a soud 

a e j b' , k -- , č 'h aclu " til že žalovaný akceptant dal žalo kym a cept na caSle nou u r 
zJls ,- b" I 'I ' tal o 'ho dluhu s vy' slovným zmocněním, y sí jl sama vyp m a, coz se s , : 
sVť , . v b t' lTIel1 P 

. dnak důvod smčnečného závazku nel11 am vseO eenou, 1m '-
j~láštní náležitostí směnky ve smyslu čL 4 sm, ř, 
z N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

Dodatek na směnce »Wert in Verrechn.ung« nemá pro platnost 
směnky významu (čL 4 a 7 sm, ř,), Námitka nevyplacené ~aluty, ~terou 
žalovaný vznesl z důvodu, že onen dodatek neodpovlda s~utecno~tr, 
může býti opřena jenom o to, že vý~lata valuty byla sml~vne, Ujednall~ 
a že námitku tuto lze vznésti proti zalabcl. Vyplmla-h v~ak zal?bkyn,; 
směnku slovy »hodnota v súčtování«, nejde o protrsmluvlll vyplnen!, jez 
by mohlo bránit uplatnění směnky, když žalovaný, an~ l~etvrc!ll, z; 3e 
stala opačná úmluva, an se dodatek netýká podstatn~ nalezltostl smenky 
a žalovaný ani nepopírá dluh, který směnka měla krytI. 

čís, 78920 

Zcizitel obchodního závodu není, otálí-Ii nabyvatel závod převzíti, 
ani podle § 968 ani podle § 1425 obč. zák. oprávněn k návrhu, by byl 
pro závod zřízen soudem sekvestr_ 

(Rozh, ze dne 22, března 1928, R I 50/28,) 

Návrhu, by byl zřízen sp.rávce pro z~vod F., rS o II do p r v é . s t o
I i c e vyhověl, rek u r s n I s o u d navrh zan;ltL D II V ? ~ y, Na-
vrhovate! opřel návrh na zřízeni sekvestra pro zavod f, jed-I!'", o ~sta: 
novení § 958 obč, zák" ačkoliv podle žádosti nejde o uschovam, jez ma 
na zřeteli § 958 obč, zák" nýbrž o vedení závod,u, kterÝo~avr~ovatel pro 
naprostý nedostatek provozovaciho kapltalu dale nť;mu~e v:~tr" Tak,:
vého sekvestra nelze na základě ustanoveni § 958 obc, zak, zndlÍ! a mel 
prvý soudce návrh zamítnouti, 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu, 

Důvody: 

Navrhovatel tvrdí, že se zavázal odevzdati odpůrkyni svúj závod ~e 
všemi aktivy a pasivy a že se odpůrkyně zdr!h~převzíti ~ávod,o takz: 
byl nucen podati na ni žalobu, Podle nepopreneho tvr~em odpur~yn<: 
projednává se spor u krajského soudu v Ch, Rekursm soud spravne 
uznal že obchodní závod nelze odevzdati v úschovu ve smyslu § 9,68 
obč, ~ák, Nelze ho však ani »složiti na soudě« podle §, 1425 . .o~č, ,zak, 
§ 968 obč, zák, stanoví, že, dá-Ii se věc, na kterou SI nekdo ČIl11 narok, .. " 
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stranami nebo soudem několHu v úschovu sluj>e schovatel sek .t 
v, > > ' , ves rem 

a .ze prava a povInnosti sekvestra se posuzují podle zásad občansk'h ' 
zakona. Jest ted!. ~ys~~vena jen všeobecná zásada, z níž nelze nic ~o~ 
vozovatI pro urclty pnpad. Mohl by tu snad přijítI v úvahu před . 
§\1425 obč .. zák., podle něhož jest dlužník oprávněn složíti dluhovarfc:,~ 
vec n,a .soude ,nebo, nehodl-II se k tomu, žádati, by soud učinil opatření 
k jejl uschove, nelze-Ir dluh zaplatiti proto, že věřitel není spok . 
s .hm, co se mu nabízí nebo z jinakých důležitých důvodů. Leč obch~be~ 
zav?d jako tak?,:ý, :ed~ nejen určité věci, nýbrž také práva a závaz~~ 
k nemu se pOjlCI, ruzne vztahy, podmíněné vedením závodu ustálen~ 
kmen zákaz~íků a pod., nehledíc ani k individuálnímu rázu závodu po
dle obchodm zdatnostI podnIkatele, nelze pokládati za věc o sobě kt ,.' 
by, se hodila »k Us~llOvání« ve smyslu § 1425 obč. zák. a to ani v f~~ 
ZP~~ob, ab~ soud uClnIl opatření,k jeho dalšímu vedení, k čemuž vlastně 
smeroval navrh rekurentuv, 10tIz »by pro závod F. byl zřízen soudní 
se,~vestr ve smy~lu § 96~ obč. zák,«. Zmiňuje-li se rekurent v dovolací 
stlznOS!1 o tom, ze mu nes~~ o ve~ení,závodu, nýbrž že ponechal na roz- ~ 
hodnutI sekvest:~, bo:: rlalozll s~ zavouem, jak uzná za dobré, tedy patrně 
tak,e, ab~ po pn~ade, zCIZIl zavod, jest navrhované opatření tím méně 
oduvOd!,enO, ponevadz, by pak pozbylo všeho významu »uschování« zá
~~~u az do rozhodnutI sporu, kterýžto účel sleduje právě § 1425 obč. 

čís, 7893. 

Pro posouzení nezabavitelnosti předmětů potřebných k dalšímu osob
nímu vý~onu výdě}ečné činnosti řemeslníků a drobných živnostníkil 
~§ 25,1 cls •. 6 ,ex; r.) je~t .Sic~ ~<:~hodn~u ~oba zabavení, podstatným 
jes;t vs~ skutecny stav vydelecne cmnosÍl, mkoHv ustanoveni živnosten
skeho řadu. 

(Rozh, ze dne 22. března 1928, R I 141í28.) 

Návrhu dlužní~a, by byl z ex;kuce vyloučen motocykl, s o udp r v é 
s t o II c e vyhovel, rek u r s n I s o u d návrh zamítl. 

:.r e j vy Š š í s o II d zrušil usnesení obOL! nižších soudů a uložil 
prvemu soudu, by o návrhu dále jednal a znovu rozhodl. 

Důvody: 

V exekuci Rudolfa M. proti stěžovateli byl dne 27 za"r' 19°7 b 1 v > > 'h ' . 1 .(" za aveH 
GOme jme o !ak~, n:ot~cykl s ~řívěsným vozíkem, určeným pro dopravu 
o~ob. Ohle;lnc,pnves~~110 vozlku byla exekuce dne 29, října 1927 na 
navrh vymahajlclho ventele zrušena. Dne 4. října 1927 navrhl dlu' 'k 
by motorové kolo i vozík byly podle § 251 ex ř z exekuce 10 ..znl , 
poněvaď . '.. - d • .. . . vy uceny, 

,.. . z provozuje JImI rozk~rsk?l! ž!~nost, jež jest jediným zdroje111 
vyzlvy jeho a jeho lod1l1y. VymahajlcI ventel vyslovil se záporně, popřel, 
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že dlužník provozuje clrožkářskou živnost, a nabídl důkazy o tom, Že 

jezdí jen ze sportu. Přes to bylo prvním soudem po ústním jednání a na 
základě důkazů provedených v jiné exekuční věci uznáno, že se exekuce 
ohledně motorového kola s vozíkem zrušuje s platností také pro exe
kuční věc Rudolfa M-a. Z postižených vymáhajících věřitelů podal 
stížnost toliko Rudolf lv\. Rekursní soud jí vyhověl, zjistiv, že dluž
ník ohlá,sil provozování autodrožkářské živnosti sice již 22, června 
1927, ale koncesi obdržel teprve 2. prosince 1927, podle §§ 15 čís. 4 

. a 22 živn. řádu dlužník nesměl živnost provozovati před udělením kon
cese, a zabavítelnost podle § 250 ex. ř. dlužno posuzovati podle doby, 
kdy zabavení bylo provedeno. Dovolacímu rekursu dlužníka nelze upřiii 
oprávnění. Pro posouzení nezabavitelnosti předmětů potřebných lm 
osobnímu dalšímu výkonu výdělečné činnosti řemeslníků a drobných 
živnostníků podle § 251 čís. 6 ex. ř. jest sice rozhodnou doba zabavení, 
neboť jiná doba nemůže vůbec přijíti v úvahu, pro rozhodnuti podstat
ným jest však skutečný stav výdělečné činnosti, nikoliv ustanovení živ
nostenského řádu. Nebyl-Ii dlužník oprávněn před 2. prosincem 1927 
počíti s provozováním autodrožkářské živnosti, ač ji ohlásil k provozo
vání již v Červnu 1927, a přece ji, jak tvrdí, již od června pro.vozoval, 
dopustil se přestupku proti živnostenskému řádu a podléhá případnému 
potrestání ži\(nostenským úřadem, nemůže však býti zbaven ochrany, 
zaručené exekučním řádem jeho výživě a zachOvání hospodářské samo
statnosti. Právní důvod, z něhož rekursní soud zamítl návrh dlužníkův, 
proto nedostačuje. Ale ani usnesení prvního soudu neobstoji. Má-Ii po
dle § 45 třetí odstavec ex. ř. každému rozhodnuti o návrhu na zrušení 
exekuce, jenž nebyl podán samým vymáhajícím věřitelem, předcházeti 
ústní jednání, rozumí se samo sebou, že musí býti poskytnuta možnost 
súčastniti se ústního jednání všem osobám, které mají na zrušení exe
kuce zájem, tedy zvláště všem vymáhajícím věřitelům. An v souzeném 
případě první soud rozhodl v exekuční věci okresní nemocenské poji
šťovny, že motorové kolo není zabavitelno, a rozšířil tento výrok na 
eXekuční věc Rudolfa M-a, neposkytnuv mu možnost, bráti podil na 
ústním jednání, aniž uvážil a provedl důkazy Rudolfe111 M-em nabídnuté 
o tom, že dlužník neprovozuje drožkářskou živnost, příčí se jeho postup 
předpisúm §§ 45 a 56 ex. ř. a činí usnesení prvního, soudu zm1ťtečným 
podle § 477 čís. 4 c. ř. s. Musila proto býti usnesení obou nižších soudů 
zrušena, a uloženo prvnímu soudu, by jednání doplnil a znovu rozhodl. 

čís. 7894. 

Ve vyrovnacím řízení nelze odepříti hlasovací právo pro pohledávku, 
osvědčenou výtahem z obchodních knih, jedině proto, že dlužtúk ve 
sporu o její zaplacení beze všeho osvědčen, namítl vzájemné pohledávky 
ve výši přihlášené pohledávky, 

(Rozh. ze dne 22. března 1928, R I 152/28.) 
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yyrovnací komisař bance Z. hlasovací právo ve vyrovnacím říze' 
nepnznal, rek u r sní s o u d jí je příznal. D ů vod y' Z . ".1 
Ck I 86/27' t " , k . e SpiSU , jes zrc]lno,. ze re urentka k své žalobě na doklad 'I 
va~é pohle~ávky 30.557 Kč 35 h předložila výtah z knih, z něťoa{~ o~ 
chazl pr~voe uvede~a, poh:ed.ávka. Tím jest tato pohledávka co do 
3~557, Kc ~5 h?alezlte. osvedcena a ,činí celkem tato pohledávka podle 
pnhlasky, vČltajlc v :o.uroky 2.750 Kc 15 h a útraty 505 Kč 50 h celkem 
33.812. Kč 98 h. Dluzmk sice navrhl při vyrovnacím roku, by rekurentce 
~duznano bylo, pravo hlasov~cl pro tuto pohledávku, protože proti ní' 

e. ~po;u uplatn.oval vzajemne pohledávky, rovnající se co do výše ři
hlase~e pohledavce; Jest sice správné, že dlužník v žalobní Odpo!ěC!i 
uplat?oval vZ~jel11ne pOhle,dávky, leč rekursnÍ soud nepokládá tím vzá
jemne pohledavky za osvedčené proto, že rekurentka předložil d . 

P
ro 'h dl"k ' a OpiS aVnl o, uzn~ ova zastupce ze dne 25, srpna 1927, v němž se dota· 

ZUJ':, }akym zpu~obem ~y spornou věc vyrovnala. Z toho následuje, že 
dluzlllk jest SI vedom, ze jest dlužníkem rekurentky neboť kdyb," '0 

nedluhoval, z,ajisté by se nedotazoval, jakým peníz~111 by se rek~r!lnf~; , 
vyrovnala. Tml stav~ se uplatnění vzájemných pohledávek pochybným 
a nelze Je proto pokla?aÍl za osvědčené. Důsledkem toho všeho pokládá 
s?ud rek,urslll pohledavku rekurentky v uvedené výši za osvědčenou a 
PfJ:~al JI proto právo hlasovací pro tuto pohledávku., čimž ovšem není 
ZJIst~.na pohledavka sama, neboť vyrovnací řízerií nezná zj'išťování po
hledavek. 

~ e j vy Š s i s o u d nevyhověl dovolaCÍmu rekursu, poukázav k dÍ!
vodum rekursQlho soudu. 

čís. 7895. 

Ne~e vyhověti ?~vrhu na zrušení exelmce podle § 40 ex. ř., byl--Ii 
~ do?e, kdy ~x~ku:nt s~lUd r?zh0ct:0va:l ° návrhu, sporným předpoklad 
uplneho splnemveskerych zavazku dlužníkových. Není úkolem soudu 
by prováděl šetření o tom, zda a kolii, dlužník ještě dluhuje. ' 

(Rozh. ze dne 22. března 1928, R I 188/28.) 

. N~vrhu dlužnÍ~a, by by1~ ~rušena exekuce vnuceným vkladem zá
stavn;ho prava, jezto pry dluzmk zaplatil vymáhané pohledávky, s o ud 
p rve s t o II c e vyhověl, rek u r sní s o u d návrh zamítl. D ll
v o. d y: Podle ~ 16 knih, zák. a posledního odstavce § 216 ex. ř. vzta.· 
~uJe se. e::ekucm pravo zastavnÍ též na veškeré procesní a exekuční 
utr!'ty, Jez vznikly vymáháním pohledávky. Povinná strana zaplatila 
ovsem j;shnu a uroI;y, a,;šak tím vymáhajíCÍ věřitelka nebyla uspoko
je?a, jezto nebylo jl zap,aceno vkladné ze všech vymáhaných pohle
?avek.,Z ~stanovenÍ § 27 dr~hý odstavec a § 200 čís. 4 ex. ř. jest zřejmo, 
ze zmsen:,exek~ce pro ventelovo uspokOjení předpokládá, že dlužník 
z~plahl venteh pstmu se vším příslušenstvím. Zrušení exekuce jest tedy 
pnpustno pouze tehdy, když dlužník zaplatil veškeré exekuční útraty, 
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'ež -byly soudu známy a jím určeny v c\obť vydání ~ruš()~acíh~ usne,sen,í. 
~a vyrozumění povinného o výši těchto exekučl11ch nakladu nem za
vish'm vznik věřitelova nároku na jich zaplacení a věřitele možno po
važ~vati za uspokojena ve smyslu § 40 ex. ř. prvý odstavec teprve 
tehcly, když zapraveny byly i vešk~l,é v,:dlejši pohledávky .. ~ }oho, ~e 
vkladné, jehož výši lze v tomto pnpade snadno zjlsÍltJ, jeste neby,Q 
vyměřeno, nelze dovozovati, že ve smyslu § 40 ex. ř. vymáhající věři
telka byla uspokojena. Bylo na straně povinné, by aspoň nabídla po 
případě složila ve prospěch vymáhajíci věřitelky přiměřenou jistotu za 
vkladné chtěla-li s úspěchem 'navrhnouti zrušení exekuce pro uspoko
jení vy~,áhajicí ~ěřite!ky. Jclik~ž v době, r?zhodnutí o zr~šenÍ návrh,; 
povinná strana clluhovala strane vymaha]lcl vklaclne, nemel soucl prvy 
exekuci podle § 40 ex. ř. zrušiti (srov. čís. 2554 sb. n. s.). 

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

Důvody: 

Stěžovatel domáhal se zrušení exekucí podle § 40 ex. ř., opíraje 
návrh o skutkovou okolnost, že čtyři exekučně vymáhané pohledávky 
vymáhající věřitelky byly jí úplni' zaplaceny. Než vymáh~jíc~věřitel~a 
tento skutkový předpoklad použití § 40 ex. ř. popřela, prohlaslvsl, ve s~en: 
vyjádření, že povinný jí dosud dluhuje poplatek za vklaclne ze vsech ctyr 
exekucí, dosud nevyměřený. V době, kdy exekuční sou,d, roz~odo,val 
o návrhu povinného, byl tudíž předpoklad úplného spInem veskerych 
závazků dlužníkových z titulů exekučních sporným a nebylo úkolem 
prvého soudu, by prováděl šetření o tom, zda a, kolik povinný ještě dlu
huje vymáhající věřitelce na vymáhaných pohledávkách, nýbrž by~o jeh? 
návrh jako nevyhovující zákonnému předpokladu § 40 ex. ř. zamltnouÍl: 
jak se stalo napadeným usnesením, zvláště, když případné obm;zelll 
exekuce nebylo navrhováno a nebylo v dobe, kdy prvy soud o navrhu 
rozhodoval, pro takové omezení potřebného skutkového podkladu. 

čís. 7896. 

K povolení prozatimního opatření podle § 379 ex. ř. nestačí pouhá 
možnost škodlivého jednání dlužnlkova, nýbrž dlužno osvědčiti jeho 
pravděpodobnost. K osvědčení pravděpodobnosti nestačí o sobě ootnost 
vykonání rozsudku v cizině. 

(Rozh. ze dne 22. března 1928, R I 192;'28.) 

Manželka domáhala se na manželi placení výživného a itčinHa návrh 
na dvojí p-rozatímní opatření, jednak placením výživného za sporu, jedil1a~ 
zákazem manželi, by nenakládal jednotlivými svými svršky, ul~žeonýl11l 
v tuzemsku u různých osob, a zákazem schovatelům těchto svrsku, by 
je nevydali manželi. Toto druhé prozatímní ol;atřenÍ s o ud, p r v é 
s t o I i c e povolil, rek u r s n i s o II cl zamltl navrh na vydam proza
tímního opatřenÍ. Ne j v y Š š Í s o li d nevyhověl dovolaCllllu rekursu. 



-- Čís. 7897 -
456 

Dúvody: 

V žalobě, vznesené 6. února 1927 současně se -žalobou o rozvod 
stolu a lože, domáhá se stěžovatelka na svém manželu placení 
ného 400 Kč měsičně, a učinila návrh na dvojí prozatímní 
Opatření ta byla již prvním soudem správně od sebe rozlišena 
povolení každého z nich jest vázáno zákonem na jiné podmi;ky. 
prvním místě navrženým prozatímním opatřením mělo. býti S<eL.UV""'lo.' 
za sporu o výživu přiřknuto prozatímní výživnéAOO Kč měsíčně. Jest 
tedy prozatímní opatření podle § 382 čís. 8 ex. ř., a povolení jeho· 
vázáno na podmínky § 381 ex. ř. O tomto návrhu bylo rozhodnuto 
po provedeném šetření, rozhodnutí nevešlo ještě v moc práva a nelze· 
nyní přezkoumávati. Ihned po podáni návrhu bylo povoleno 
soudem jenom druhé prozatímní opatřeni, a sice bylo ku zajištění 
roku žalobkyně na výživu zakázáno žalovanému, by nenakládal 
notlivými svými svršky, uloženými v tuzemsku u rúzných osob, a 
vatelům těchto svrškú bylo zakázáno, by je vydali žalovanému. 
o prozatímní opatření k zajištěni peněžité pohledávky podle 
odstavce § 379, čís. 2 a 3 ex. ř., povolení jeho jest vázáno na ~~"_ ..•.. , . 
druhého odstavce § 379 ex. ř. Nehledíc k tO'mu, že podle § ex. 
musí již navrhovatelem býti udána výše pohledávky, jež má býti za
jištěna, že tedy nemůže býti povoleno prozatímní opatření, jak stěžo
vatelka navrhla a první soud povolil, všeobecně k zajištění nároku na 
výživné, vyžaduje se v § 379 ex. ř., by byla osvědčena pravděpodobnost, 
že odpůrce bez povolení prozatímního opatření poškozením zničením 

za!aje~ím" ~eb z,~v:e~ením, z~ize.~ín; ~eb jinýl~ nakládáním' předměty 
sveho j1nenI, zvIaste umluvamI s j1l1yml osobami, zmaří l1eb značně stíží 
dobytí nároku. Nedostačuje pouhá možnost takového jednání dlužní
kova, osvědčena musí býti pravděpodobnost. Ze srovnání doslovu § 379 
ex. ř. s §§ 370 a 381 čis. 1 ex. ř. plyne dále, že k osvědčení pravdě
podobnosti nestačí pouhá nutnost vykonání rozsudku v cizině. Stěžo
vatelka neodůvodnila ve svém návrhu nebezpečí, jež jí prý hrozí bez 
prozatímníhO' opatření, ničím jiným, než že žalovaný bydlí v Holandsku, 
kde by také rozsudek musil býti vykonán. Pokud je v dovolacím rekursu 
odůvodňuje také ještě v)'roky žalovaného, že exekuce zmaří vystěho
váním se do Anglie nebo do zámoří, nelze k tomuto novému odůvod .. · 
něn! ~řihlížeti, poněvadž jest nepřípustnou a mimo to i naprosto ne
osvedcenou novotou. Pro nedostatek osvědčení nebezpečí podle § 37;) 
ex. ř. byl návrh na druhé prozatímní opatření rekursním soudem právem 
ZaITIltnut, dovolací rekurs musil se minouti s úspěchem. 

čís. 7897. 

§ 179 not. řádu nevztahuje se na případy, kde jest popírána pla
tební povinnost. 

(Rozh. ze dne 22. března 1928, R I 193/28.) 
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žalující notář domáhal se na žalovan~111 z~p.JaceníJ t~~d?J že na pří
• I ého na valné hromadě spolecnostl pko notar mtervenoval, 

kaz za ovan • ·1 . • d zal a vyhotovení učinil, ověření uskutecnI
v

' potvr,zem pre, sev , 
tové výlohy učinil, z čehož mu vznikla zazalov~na pohledavb. Na

hO
Hku 

nepřípustnosti pořadu práva ~ o u d. P rve s t.o 1I C e, Za!l1I:~, 
nIe k u r sní s o u d námitce vyhovel a zalobu ~,dmltl:. D ~ vod, . 
r I hlava notářského řádu ze dne 25. červen~e 187 I. CIS. 7'J r; zak. Upl a
X.. poplatky notářů. V těchto ustanovel11ch neJsou obsazena jenon~ 
tj~álníustanovení o určení (§ 179 not. ř.), o vybrání těchto poplatkL: (§\ 80 not. ř.), nýbrž též věcná ustanovení o tom, kdo .. ručí za :aplace:'J 
těchto poplatků, nebylo-Ii nic jiného .ujednáno (§ 115, not. r.) .• Ta~~ 

stanovení nutno posuzovatr Jednotne a nelze je vyklad~tl . oddelen.~. 
~dyž tudíž, aby se soud zabýval nejjasnějším případem, urcel11 poplatku 
notářů podíe § 180 not. ř., notářský řád urču~~ sborovy soud prve st~~ 
lice v sídle komory, by určil poplatky, tak urcll hm be~pochy?y SOUd:l: 
dvůr jak k určení výše útrat, tak i určení oso.by, k:er~)e, ma zaplaht; 
(§ 175 not. ř.). Podle § 184 1I0t. ř. nutno p.OUZlh, pr!hhzejlc k ~e~akč!11 
chybě" těchto ustanovení též ohledně odmeny not~re za seps,am sou· 
kromých listin; z tohoto důvodu je tudíž sborovy s~ud, prve stohc: 
v sídle komory příslušný k určení vý~e út~at a k urc~m osoby, kte," 
.est povinna tyto útraty zaplaht!. jezto .~yrok so~d,l1lhO dvor~ po?~e t 179 not. ř. jest exekučním t~~ulel:' (§ I CIS. I,;x: r.l, nelze ,o utratach. 
notáře rozhodovati sporným nzemm. Bylo tudlz zalobu odmltnoull plO 

nepřípustnost pořadu práva. . 
.N e j v y Š š í -s o II cl obnovil usnesení prvého soudu. 

Důvody: 

Dovolací rekurs jest opodstatněn. Rekursní so:rd vyhověl I,lámitce 
.. nepřípustnosti pořadu prá,va, vycházeje z nazoru, ze ustanovem § 179 

not. ř., podle něhož, byl-Ii vznesen odpor proti vyúčtování notářskych 
poplatků, jest sborovému soudu v sídle notářské kom.ory na za~:ocel:1 
notáře nebo strany poplatky určiti (§§ 171c 174), plall I v tom pnpade, 
když je sporna, pokud se týče stranou poprena pov1l1nost k place~1 p,)~ 
platkú (§ 175 not. L). Tento názor rekurs ní ho s?udu jest mylny. Am 
v doslovu ani ve smyslu ustanoveni § 179 not. r. nem pro nazor ten 
opory. Ustanovení § 179 not. ř. platí zjevně jen pro případy, kde o,d~o~ 
rováno jest vyúčtování poplatků, to jest jejich výši nebo započítav,a:u 
jednotlivých položek a pod., nedopadá však na případy" kde odporo~an0 
jest platební povínnosti (§ 175 not. ř.), neboť tato ?tazka nespada do, 
vyúčtování a jest otázkou pro sebe ~srovnej rozhodn~lI sb.,n. s. Čl~. 5139; 
5140, 5582). Vycházeje z uvedeneho, avsak mylneho nazo,lu, le~urs111 
soud neprávem uznal na nepřípustnost pořadu prava a ~,eprave,m zalo.b~ 
z toho důvodu odmitl. Na tom, že pořad práva jest pnpustny, nemenl 
nic okolnost, že žalovaný, pokud žaloba zní na zaplacení částky 4695 ~č 
10 h (púvodní žalobní nárok), odporoval tomuto nároku, I co do vys" 
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zažalovaného peníze. Žalubce nárok na zaplacení tohoto peníze opící. 
o uznání jeho výše, V prípadě uznání nemá určovánípoplatkll podle 
§ ,: 79 not.,!' místa" žalobě není tedy ustanov,ení § 179 not, ř, na pře
kazku, l!kaze-lI, se tVrZe!'1 o llZnal1l nesprávnym, bude žaloba o zapl a
ce111 zazalovaneho pemze pro nedostatek Jeho určení předčasnou a 
podle toho bude s ní naložiti, Odmítnouti žalobu pro nepřípustnost po
řadu práva i pokud se v ní domáhá no určení povinnosti žalovaného 
k placení (žádání eventuelní), nelze. 

Čís. 7898. 

Odměny podnikatelů poštovních jízd jsou zcela vyloučeny z exekuce. 

(Rozh, ze dne 22, března 1928, R I 199/28,) 

s o udp r v é s t o I i c e povolil ku zajištění peněžité pohledávky 
proti majiteli poštovního pojezdného úřadu exekuci zabavením dlužní
kovy pohledávky za československým poštovním erárem ze smlouv" 
,o vedení poštovního úřadu pojezdného, 1< e k u r sní s o u d exekuč~í 
návrh zamítl, ježto podle patentu ze dne 5, listopadu 1837, čís, 240 sb, 
z, s, podle čl. VIII. čís, 7 uv, zák, k ex, ř, v platnosti nedotčeného, dů
chody poštmistrll z oprávnění vztahujících se ke službě poštovské ne,
mohou býti ani obstaveny, aniž. může na ně dobyto b}'ti právo zástavnÍ. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu, 

D ů vod y: 

Exekuční návrh směřuje k zabavení pohledávek povinného za erárem 
z vedení poštovního úřadu pojezdného v K. Podle § 29 patentu ze dne 
.5. listopadu 1837, čÍs, 240 sb. z, s" jenž byl výslovně zachován v plat
nosti čl. VIII čís, 7 uvoz, zák_ k ex, ř, nelze nabýti ani obstávky ani zá
stavního práva na oprávnění poštmistrů, vztahující se k poštovské 
službě a na jich požitky z ní plynoucí, dále na peníze jími vybrané pro 
účet státní pokladny, jakož i na dopravni prostředky, zařízení a nářadí 
ke službě určené, Jest otázkou, zda pohledávky povinného za erárem 
z: vedení poštovního úřadu pojezdného lze zařaditi mezi požitky pošt
mistrů z poštovské služby, Rekursní soud zodpověděl otázku tuto kladně 
a to právem, Poštmistrem dlužno po rOZl1mu patentu ze dne 5. listopadu 
1837, čís, 240 sb, z_ s, rozuměti soukromého podnikatele, jenž provozuje 
poštovní přepravu za úplatu, poskytovanou mu státem, a úplatou jsoll 
příjmy plynoucí mu právě z tohoto jeho oprávnění. Řečený patent dává 
na jevo výpočtem věcí z exekuce vyjmutých (oprávnění týkající se po
štovní služby, příjmy z ni plynoucí poštmistrům atd,) úmysl ochrániií 
poštovní službu před exekucí. Jakoby nebylo možno podle tohoto pa
tentu vésti exekuci na vozidlo,.používané k poštovním jízdám, bez ohledu 
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_ to že]" est ma]· etkem soukromého podnikatele, nelze vésti exekuci an.i 
j,a , ' d 'k tl" le 1 na odměnu, smluvenou mezi poštovní spr~vou. a po nt a e em za uce~ ll, 

rovozování těchto jízd, neboť i tato odmena lest ur~ena ku zahezpoecelll 
~erušeného chodu poštovní služby, JSou tedy odmeny podl1lkatelu p~
-t vních jízd z exekuce zcela vyioučeny podle § 29 patentu ze dne ~
:i~opadu 1837, čis, 240 sb, z, s, a čl. Vll~ čí~, 7 uv,_ zák, k ex, ř"ať JSou 
, 'ieh podnikatelé majiteli poštovních uradu s postovmml ,stal1lce~TIl t. 
Je] poštmistři či pouze majiteli poštovnich úřadú po]ezdl1lch, postov
~~~h stájí (Věstník pošt a telegrafních úřadl! z I'. 1901 čís, 13~), ,nebo,ť 

oclle § 29 cit. patentu neměla býti stanovena vysada pro urelty, dru" 
~sob, poštmistrů, nýbrž nedotknutelnost předmětů, potřebných k vyk~nú 
poštovní služby, Rekursní soud rozhodl tedy ve srovnal?stI s Cltovanyml 
zákonnými předpisy a bylo pralo nutno Jeho rozhodnuti potvldltI a bez-
důvodný dovolací rekurs zamítnouti, 

Čís. 7899. 

Náhrady výdělku, jenž ušel obchodnimu cestujicímu tí,?, že by~ př~ 
dopravě na dráze odcizen jeho kufr se vzorky, lze se na draze d~~tatt 
pouze tehdy, byla-Ii krádež zavazadla zaviněna hrubou nedbalost. drahy. 

(Rozh, ze dne 22, března 1928, Rv I 953/27,) 

žalobce obchodní zástupce, odevzdal dráze k dopravě dva kufry - Z~ 
dopravy se' ztratil kufr, v němž byly vzorky z~oží. Ježto výro?a vzorku 
toho druhu, jaké byly ve ztraceném kufrU, ~yza_dovala _3~_ dn~, nemoll~ 
žalobce po tu dobu cestovati, čímž mu vzesla skoda, ]epz nahrady s~ 
domáhal na dráze, O b a niž š i s o u d y žalobu zan:ítl~: o d vol ~ c! 
s o u d z těchto d II vod ů : Procesní soud bezva dne zpstIl aspravnc 
dolíčil, že tu nejde o ručení železnice za ztrátu :,:bo p~škození zavazadla 
po rozumu § 35 žel. dopl'. ř" nýbrž je"n o ru,čem. z;lezl1l~e ~?dle, § 37 (4 ) 
žel. dopl'. ř, K posouzení, jsou-Ii duvod~yml vytk~, ze .nzen~ ,lest .ne
úplným a že byly nesprávně hodnoceny dukazy, dluzn? predevsl;TI zkou~ 
mati dokázal-li žalobce, že jest tu předpoklad § 95 zel. dopl'. 1'., Jehoz 

se d~volává § 37 (4) žel. dopl'. ř" tedy byla-li škoda z'působena ze:e7-
nicí úmyslně nebo hrubou jejíned~alost:_ Zly umysl :,alobce netvld'!~ 
Hrubou nedbalostí jest odvolatelI pnznana skutečnos~, ze byl ~ufr ukra 
den, ježto prý železnice nedbala povmne opatrnostI. \tom smeru :ze n;d 
přisvědčiti jen potud, že tu jde o nedbalost, ale IlIkOilV I potud, ze tu~t) 
nedbalost lze kvalifikovati jako hrubou, Nestač!ť, aby bedhvostplo vza
jemný styk v § 1297 obč, zák" ač;, 282 obch;_z~k,_př~dep;aná byla P?~ 
rušena) nýbrž musí se tak stah zpusobem zvlask tezk~m. zalo~ce) k~~l \ 
v té příčině má břirně dlikazní, neuvec~l nic konkret11lh,o. Dlu~no lPlO~~ 
souhlasiti s právním názorem procesOlho soudu a ~ J:ho ,?U~O(:y, vL'C 
hrubé zavinčnÍ dráhy není dokázáno. Odvolatel nesl:ll preh:lzetl) :e ze-,-~ 
leznice dopravují zboží hromadně, že při tom mUSl presne dodrzovad 
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č~s a že jsou l?rot~ l1L:ceny pr~covati ve stálém chvatu. Z tohoto 
vI,ska posuzova,no Je sIce prokazané opomenuti dráhy porušením povin 
pece, ~Ikohv vsak hruboun~dbalostí. Předpokladu §§ 37 (4) a 95 
dopr. r. zde tedy nem a Jll1ych zákonných ustanovení se dovol' , 
vola tel neprávem. Železníčni dopravní řád ze dne 13. květ 19

a
2vla 

203 b . t .. , na 
s . z. ~ n. Jes nanzemm vlády, které však bylo vydáno k ' 

§§ 2 a 4 zakona ze dne 27. října 1892, čís. 187 ř. zák. a zálconnéllO 
XXV: 1892 o ,pro~edení mezinár,odní úmluvy ze dne 14. října 1890. 
tedy toto nanzelll platnost a uemek zákona což platí též o tanloven' 
§§ 37 (42 a 95 žel. dopr. ř. Jísto jest, že se' žalobce žalobou uSeoc)n"," 
nahradr skody za ,pošk;:>ze,ní zavazadla podle § 35 žel. dopr. ř. ani 
hrady skody za prekrocelll dodací lhůty podle § 37 (I) žel dop' 
ž~ ::avazadlo ztraceno nebylo. Žalobce se domáhá je'n náhr'ad 1. 

vy,delku, pokud, se týče mzdy za 30 dnů, kterýž nárok mu nelze Ynři7n"" 
Jezlo tu nenl, ~r~dpokladu § 95 žel. dopr. ř. 

N e J v y s S I S o u cl nevyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

Po stránce právní jest podstatným omylem dovolatele že spor dlu' 
roz~odn?utr podle pravidel všeobecného občanského zákonníka. Po~~~ 
vadz,draha Jest P.ovozlllk~m a doprava zavazadel obchodem podle čl. 
2!2 CIS. 3 ?bch. zak., plat~ pOdl,e čl. 1 a 277 obch. zák. pro poměr stran 
predplsy vseo,b,:cn;ho obcal~skeho práva jenom podpůrně, totiž potuc, 
pokud obchool1l za~onlllk ~am o nem lllC neustanovuje. Obchodní zá
konnrk us~anov~J: vsak. ve cl. 396, kdy a jakou náhradou jest povozník 
p~vl~c:n pn z~rate ZbOZI: a sIce pravl se v 110m, že se má pravidelně l1a
hladlÍ! obecna obchodnrcena ztraceného předmětu a J'eno111 kd ' 10 I 
Povozn'k d k" I I" I ' , yz y o .' I U o azan~ z ?:,o ne Je, I;ání, plná škoda. Než ani tyto předpisy 
~eplatr,p:o.'ouze~y pn pad, ponevadž povinnost k náhradě škody oři 
z.:leznlcl1J pr:pr~ve Jest r:praven,a .specielními předpisy, na něž odkaz~je 
JIZ § 1~17 obc. zak., a to zeleZ11JClllm dopravním řádem ze dne 13. května 
1921, CIS. 2,03 sb. z. a n. Tý.ž byl vydán na základě zákonného zmocně;lí 
~ed~e 27',nJna 1892, ČíS.1S7 ř. zák. a má podle něho moc zákona, zru
sUJIclho" v,sechna o~chylna ,usta~ovenl, obchodního práva, Podle §§ 37 
(.4) -",!Cla :~L dopr. ,r. nahraZUje zelez11Jce plnou škodu jenom, byla-Ii že
~ezl1JcI .zpusobena umyslně, nebo hrubou nedbalostí, jinak musí se po
skozeny podle §~ 35, (1) a "88 .zel. dopr. ř. spokojiti s náhradon obecné 
obchod~1 c~.nY,Jlz melo zbon tehož druhu a téže jakosti v místě odeslání 
a ~ d~be pnJe~! ~u přepra~ě. Náh!'adu této ceny žalobce nepožaduje, ný
brz nahradu ,vydelku, ~tery mu us:1 pro ztrátu vzorkového kulru. Žalobě 
by bylo mozno vyho,vetl Jenom, Kdyby byl proveden důkaz, že krádež 
zavazadla byla zaVInena hrubou nedbalostí dráhy. O tento důkaz se ža
lobce an! nepokusIl. J;ho tvrze,ní, že krádež by při sebe menší pozor
nost~ dr,ahy neb~la byv~b mo.znou, a podivení, v čem by mohlo býti 
spatlovano hrube zavmel11 drahy, ne-li v umožnění krádeže, jsou ve 
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rozporu se zkušenostmi deí1ního života. Kradeny bývají přece 
věci chráněné před krádeží přemírou vší možné opatrnosti, a zlo

ději JSOU O,chotni využitkovati jak hrubé, tak sebe nepatrnější neopatr
, Hosti posttzeneho. , 

čís, 7900. 

Pojišťovací smlouva. 
Ustanovenim pojišťovacích podmínek, že »pojištěný jest zavazan 

podrobiti se lékařské prohlídce« dán prohlášení pojištěného, že uzavirá 
, pojišťovací smlouvu s lékařskou prohlídkou, pouze ten význam, že po, 
jišťovna má právo dáti pojištěného lékařsky prohlédnouti a pojištěný 
jest povinen podrobiti se této lékařské prohlídce. Pojištěný není však 
oprávněn žádati, by na základé .jeho prohlášení, že uzavírá pojištění 
s lékařskou prohlídkou, byl také skutečně lékařem prohlédnut. Netli 
proto na závadu hotovosti pojišťovací smlouvy, že pojištěný nebyl lé
kařem prohlédnut. 

(Rozh. ze dne 22. března 1928, Rv I 1089/27.) 

žalovany se pojistil u žalující pojišťovny na živo!. Ježto nezaplatil 
včas čtvrtletní pojistku, dOi1láhala se na něm žalobkyně zaplacení celo
roční pojistky. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl, 
o d vol a c í s o u d uznal podle žaloby. D ů vod y: Žalovaná strana 
tvrdila v řízení před soudem prvé stolice, že sice přihlášku k pojištění 
(pojišťovací návrh) ze dne 28. května 1926 skutečně podepsala, avšak 
s výslovnou podmínkou, že musí býti žalovaný lékařsky prohlédnut lé
kařem pojišťovny, jinak že pojištění nemá mista, jinými slovy, smlouva 
pojišťovací bez dřívější lékařské prohiídky žalovaného nemůže platně 
vzejíti. Soud odvolací zkqumal, zda také ujednání žalovanou stranou tvr
zené jest proti straně žalující platným, čili nic, a dospěl ze srovnání § 1 
a 11 smlouvy pojišťovací k přesvědčení, že za platné je pokládati nelze. 
Podle § 1 všeobecných pojišťovacích podmínek jest základem' pojišťo
vací smlouvy návrh pojištěncův v přihlášce. Při životním pojištění s lé
kařskou prohlídkou jest pojištěný zavázán podrobiti se lékařské pro
hlídce, která tvoří nerozlučnou součást pojistníkova návrhu pojišťovací 
smlouvy. Z tohoto ustanovení, zejména však z obratu, že »pojištěný jest 
zavázán podrobiti se lékařské prohlídce«, nutno souditi na to, že pro
hlášení pojištěného, že uzavírá pojišťovací smlouvu s lékařskou prohlíd
kou, má pouze ten význam, že pojišťovna má právo, pojištěného dáti 
prvé lékařsky prohlédnouti a že pojištěný jest povinen, se této lékařské 
prohlídce podrobiti. Nelze však ustanovení tomu rozuměti tak, že má po
jištěný právo žádati, by na základě jeho prohlášení, že uzavírá pojištění 
s lékařskou prohlídkou, hyl také lékařsky skutečně prohlédnut, a že 
by se smlouva stala nehotovou, kdyby nebyl lékařsky prohlédnut. Ne
boť, jak správně odvolatelka uvádi ve spise odvolacím, má pojišťovací 



- Čís. 7900-
462 

návrh s lékařskou prohlídkou ten v)!znal11, že při návrzích bez léka 
problídky jest risiko ústavu větší a premie pojišťovací jsou tedy vyšší 
kdežto při pojištěních s lékařskou prohlídkou jest naopak nebezpe"[ 
ústavu pojišťovacího s převzetím pojištění menší, což jeví důsledek 
v nižších sazbách pojistných. Smlouvou pojišťovací jest zjištěno, že 
lobkyně pojišťuje touto pojistkou žalovaného na život na základě při
hlášky, lékařsky vyšetřeného stavu zdravotního a pojišťovacích podmí
nek. Jestliže tedy pojišťovna vyhotovila žalovanému pojistku s lékařskou 
prohlídkou, vyhověla úplně návrhu žalovaného. Jedná se nyní o to, zda, 
jak shora uvedeno, mělo by platnost ujednání žalovaného s agentem 
pojišťovny, podle něhož bylo výslovně jako podmínka umluveno, že ža
lovaný musí býti dříve lékařem pojišťovny prohlédnut, jinak že pojištění 
nemá místa. Podle § 11 cit. všeobecných podmínek jsou všechna pro
hlášení, ujednání a oznámení, jež činí pojištěný proti pojišťovně na zá
kladě zákona nebo smlouvy, jen tenkráte platnými, stanou-Ii se písemn';. 
Že se ujednání shora uvedené, že žalovaný musí hýti dříve lékařsky pro
hlédnut, jinak že pojištění místa nemá, stalo písemně, žalovaný ani ne
tvrdil, tím méně dokázal. Ujednání to nemůže tedy proti pojišťovně býti 
platným, byť i s agentem pojišťovny bylo výslovně smluveno. Tomu ni
kterak nevadí slova v § 1 podmínek, odst. 2: »Iékařské prohlídce, která 
tvoří nerozlučnou součást pojistníkova návrhu smlouvy pojišťovací«, ne
boť, jak svrchu uvedeno, uzavření pojišfovací smlouvy s lékařskou pro
hlídkou zakládá pro pojišťovnu pouze právo za výkon prohlídky žádati 
a pro pojištěného ponze povinnost se této prohlídce podrobiti, když po- . 
jišťovna o ni žádá. Jestliže však pojišťovna vydala žalovanému pojistku 
podle lékařské prohlídky, vyhověla jeho návrhu, i když lékařská pro
hlídka provedena nebyla, nebof dostalo se mu na základě jeho návrhu 
všech výhod, jež spojeny jsou s pojišťovacími smlouvami, uzavřenými 
na základě vykonané lékařské prohlidky pojištěného. Mohlo by se snad 
namítnouti, že by žalobkyně mohla snad později, kdyby se po čaSe zji
stilo, že lékařská prohlídka provedena nebyla, .pojistku zrušiti. Než ani 
tato námitka nemůže obstáti vzhledem k ustanovení § 7 všeobecných 
podmínek, které výslovně uvádějí případy, kdy pojišťovna od smlouvy 
může ustoupiti, mezi nimiž však není případ odstoupení pro neprovedení 
lékařské prohlídky navržené pojištěným. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovoláni. 

Důvody: 

Po právní stránce posouzena byla sporná věc v napadeném rozsudku 
zcela správně a dovolaCÍm vývodům se nepodařilo, vyvrátiti správné, 
věci i zákonu vyhovující důvody napadeného rozsudku, k nimž tedy sluší 
dovolatele v prvé řadě odkázati. Míní-Ii dovolatel, že· by se pojišťovací 
smlouva nebyla mohla uskutečniti ani tenkráte, kdyby byl zástupce 
žalobkyně neučinil vůbec zvláštního opatření toho obsahu, že pojišťo
vací smlouva bez skutečně provedeného lékařského vyšetření je ne-
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platná. že bl' žalobkynČ' SJl1louvu tu kdykoliv mohla popříti pro tento 
nedostatek a že pro nesplnění výslovně. v návrhu vymíněné podmínky 
lékařské prohlídky pojišťovací smlouva se nestala hotovou, sluší uvésti, 
že se pojišťovací smlouva uskutečnila přijetím pojišťovacího návrhu a 
vydá nim pojistky, že podle § 1 všeobecných podmínek pojišťovacích lé
kařská prohlídka pojistníkova, byť i činila nerozlučnou část pojistníkova 
návrhu pojišťovací smlouvy, je jenom právem pojišťovny, jehož se, uza
vírajíc pojišťovací smlouvu přesně podle pojistníkova návrhu, může 
vzdáti a již se také vzdala, a že jako závaznost projev'llje se jenom u po
jistníka, jenž, přijav tuto závaznost v pojišťovacím návrhu podle jemu 
připojených všeobecných podmínek pojišťovacích, je zavázán, lékařské 
prohlídce se podrobiti. Správně odvozuje odvolací soud z pojistky, že 
se pojištění uskutečnilo na základě přihlášky, lékařsky vyšetřeného stavu 
zdravotního a pojišťovacích podminek v této pojistce obsažených, pokud 
nebyly psanými nebo tištěnými dodatky doplněny, změněny nebo zru
šeny. Vykonala-Ii žalobkyně, jak tvrdila, lékařskou prohlidku pojistní
kovu Dr. Vilémem V-cm a spokojila-Ii se vysvědčením, tímto lékařem 
vydaným a dovolatelem podepsaným, jednala právě jenom v mezích 
svého práva v § 1 všeobecných podmínek pojišťovacích jí daného, Cl 

dovolatel není oprávněn prohlašovati hotově uskutečněnou smlouvu po
jišťo'vací za bezúčinnou jenom z té příčiny, že snad považuje lékařské 
vysvědčení Dr. Viléma V-a, jež si pojišťovna opatřila a s nímž se spo
kojila, za nedostatečné. 

čís. 7901. 

Osmihodínná pracovní doha (zákon ze dne 19. prosince 1918, čís. 91 
sb. z. a n.). 

Předpisy zákona o osmihodinné pracovní době vztahují se na topiče 
a lázeňského zřízence v lázeňském podniku. 

Přijímal-li zaměstnanec smluvenou mzdu po delší dobu bez námitek 
a bez jakékoliv výhrady, dlužno míti za to, že tak činil u vědomí, že se 
mu ve smluvené mzdě dostává odměny za veškeré práce smluvně mu 
uložené, tedy i za práce vykonané mimo osmihodinovou pracovní dobu. 
Tím byla odměna za práce přes čas paušalována, což neni zákonem za
kázáno. 

(Rozh. ze dne 22. března 1928, Rv 11117/27.) 

Žalobce býval topičem v lázních žalovaného. Žalobě, jíž se domáhal 
na svém bývalém zaměstnavateli zaplacení odměny za práci přes čas. 
pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, o d vol a c í s o u li 
žalobu zamítl. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 



- čís. 7901 -
464 

Důvody: 

Žalobce se .domáhá fodle zákona ze dne 19. prosince 1918, čís. 91 
sb. z. a n. odmeny za prace ~ykonan.é ve .službách žalované strany mimo 
osmIllOdmnou dobu pracovlll a, ponevadz strana žalovaná hájí názor • 
služební výkony žalobcovy nespadají vůbec pod ustanovení tohoto 'z~= 
kona,)est nutno vyřešiti v prvé řadě tuto otázku. Podle smlouvy ze dne 
~9. brezn~ 1924 byl žalobce - pokud se týče i jeho manželka - pově
ren ~ytápe~!111 k?tIů, obs,ta;á:'áním celých lázní a všech s tím spojených 
pra';l p0 pnp~de ~ provadel~;I:' oprava n11mo to úkony domovnickými, 
clsteolllm a uklIz,en,m! kancelan, domovníh.o. v~hodu, schodů i jiných proc 
sto~u, a obst~ravallllll posIlek. Podle zJ1stelll prvého soudu, která v ří" 
zem odvolaclm aní nebyla napadena, obstarávala práce domovnické 
praní lázeňského prádla a dohled v lázních pro ženy manželka žalob~ 
c~v~, kdež!o .vytápěti a obsluhovati kotle, dozírati na ně po dobu kou
pa111, provadetI opravy a obsluhovatí mužské hosty lázeňské náleželo 
žalobci. Předpisy zákona čís. 91/18 vztahují se především na podnikv 
~Ivnostenskému řádu podroben~, plati však také pro podniky, závody;" 
ustavy provozovane .statem, vereJnyml nebo soukromými svazky, fondy, 
spolky, společnostmi, ať JSou rázu výdělečného, všeužitečného nebo do
bročin.ného l§ 1 odst. (.1) a (2) J. Podniky lázeňské nejsou sice podro
beny zlvnostenskému řádu (čl. V g) vyhlaš. pat. k živn. ř.), patří však 
nepochybně mezi podniky uvedené v § 1 odst. (2) zák. čís. 91/18 a 
ježto žalobce byl ne-li výhradně tedy aspoň ponejvíce zaměstnán v iá
z;ňském podniku strany žalované jednak jako topič, jinak jako lázeňský 
znzenec, nelze pochybovati o tom, že se předpisy o osmihodinné době 
pra~ovní :.ztahují také na něho (§ 7 (1) zák. čís. 91/,18), a že tu nelze 
pOUZ1l! vYJ1mky uvedené v § 12 čís, 2. Leč, i když tomu tak nelze ža
lobní nárok ,:znati z~ dů~odn1. Zák?n.em čís. 91/18, který byÍ vydán na 
ochr~n~ zames!nancu" m~ by}! zabraneno, by podnikatel nevyužíval pra
COVlll SIly zamestnancu l!m, ze by JI11I1 dal vykonávati práce mimo osmi
hodlllno~ dobu pracovní, kt.erá ~yla zákonem zásadně stanovena jako 
skute~na ~ob~ praco~m! ~mz by Jim za to poskytl zvláštní odměny. Zá
kon zreJme predpoklada, ze smluvená mzda byla stanovena zřetelem na 
nor~ál~í oSI:!ihodinnou . dobu pracovní. Domáhá-li se tedy žalobce 
zvlastm odmeny za hod111Y »přes čas«, nutno zkoumati zda uvedený 
předpoklad jest splněn. Podle smlouvy ze dne 29. břez~a 1924 v níž 
byla odměna za práci mimo volný byt, světlo a otop stanovena 700 Kč 
měsíčně, bylo výslovně uvedeno, že se určitá doba pracovní neustano
vUJe: Nebyla tedy tato doba omezena na 8 hodin denně po případě na 48 
h?dlll ,týdně. Podle lázeňs~é,ho řádu, b~la doba koupeli stanovena pro 
vsedlll dny - mimo pondeh, kdy lazne byly zavřeny - od 9. do 12. 
hodlll dopoledne a od, 2. do 8. hodin odpoledne, v neděli od Y29. do 
Yz12. hodmy dopoledne, a jest samozřejmo, že s vytápěním kotILI se 
muselo začíli. dříve,. by. teplá voda d? koupání byla již připravena včas. 
Musilo tedy zalobcl JIZ pn UZaVITalll smlouvy býti jasno, že jeho doba 
pracovní bude po případě přesahovati 8 hO'din denně. Žalobce se však 
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)okojil mzdou písemně ujednanou a přijímal ji bez nám~tek až do 
~~rvna 1924, kdy požádalo zvýšení peně~~í mzdy na 8~o.,Kc, kte;'e mu 
bylo povoleno od 1. srpna 1924. Tuto zvysenou mzdu pn]1mal 0eet bez 
výhrady až do 18. ledna 1926, kdy podal žádost, by mu byl~.pr!~nan~ 
tarifní mzda pro zkoušené topiče 4 Kč 50 h za hodlllU, kterez za,dosel 
žalovanou nebylo vyhověno. I po té přijímal žalobce mzdu 8~0 Kc bez 
námitek a teprve dopi-sem právního zástupce ze. dn; 10. ~v~tna !926 
vznesl nárok na 9.000 Kč jako mzdu za hod1l1Y pres cas, nacez ho zalo
vaná, davši mu výpověď, ze služeb propu~tila. Přijimal~li ~alobc~ smlu
venoU mzdu po dobu delší dvou let bez namltek a bez Ja~ekoh. vyhra?y: 
'est zřejmo, že tak činil u vědomí, že se mu ve smluvene mzde dostav~ 
~dměny za veškeré práce smluvně mu uložené, tedy i za práce vfkol)ane 
mimo osmihodinnou dobu pracovní. Na témž stanovisku stála I stran~ 
žalovaná a shodovala se tedy v tomto směru vůle obou stran (§ 863 prvy 
odstavec obč. zák.). Tím byla odměna~ za práce přes čas pa~šalována, 
neboť byla obsažena již ve smluvené odměně z.a vešk~rou p}a~l, kte~ou 
žalobce byl podle smlouvy povlllen konatI. Pausalova111 zvlastl11,odmeny 
za práce přes čas zákon čís. 91/18 nezakazuje. Tak nutno vykladatr po
dle skutečností ve sporu zjištěných vůli stran, zvláště pak vůli žalobcovu, 
neboť jinaký výklad by se příčil zásadě poctivosti ve vzájemuých sty~ 
cích, které mají dbáti obě smluvni strany steJno;, měrou (§ 863, druhy 
odstavec, § 914 obč. zák.). O tom neni sporu, ze smluvena mzda .byla 
žalobci řádně vyplacena, čímž byly jeho přislušné nároky ,:e sluz,eb~1 
smlouvy uspokojeny. Dalších nároků žalobce nemá a Je tedy zalob111 na
rok bezdůvodný. S názorem soudu odvolacího, že se žalobce náro.ku na 
odměnu za práce přes čas mlčky vzdal, nelze sice souhlásltl, lezto se 
žalobce nemohl vzdáti nároku, který, jak dolíčeno, byl obsažen ve smlu~ 
vené mzdě a jejím zaplacenim zanikl, přes to však obstoji rozhodnu? 
soudu odvolacího z důvodů tuto uvedených, které nejsou v rozporu s na
zarem rozhodnutí čís. 6485 n. s. Rozhodnutí v tomto sporu není zbudo
váno na předpokladu, že se žalobce nároku na odměnu za práci přes 
óas vzdal, a proto není třeba zabývati se vývody, jimiž dovolatel do-

ličuje opak. 

čis.7902. 

Důkaz o nesprávnosti obsahu notářského spisu jest sice přípustným, 
avšak nestači k němu že jeden s"ědek potvrdil notáři totožtrost osoby, 
ač ji sám spolehlivě ~eznlll, nýbrž musilo by býti p~okázátro, .~e osob~ 
jejiž totožnost svědek potvrdIl, byla ve skutecnostr osobou Jmou, nez 
za kterou se vydávala. 

(Rozh. ze dne 22. března 1928, Rv I 532/28.) 

žalobě o plnění z darovací smlouvy bylo vyhověno s o u d Y vše c II 

tří stolic. 
. N e j v y Š š í s o u d uvedl v otázce, o niž tu jde, v 

30 
Civilnl rozhodnuti X, 
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důvodech: 

Bez úspěchu musil zůstat1 pokus žalova . 
nost darování ze skutečnosti že svěcl k J . n~ strany, dovoditi neplat-
Sch-a tohk, by mohl jeho totožnost neot' .ooel .. " neznal zemřelého Josefa 
paná ~ této skutečnosti pozbyla všeho

an ~rc1te po~vrd1t1. N~mitka čec
lo~ana strana musIla uznat1, že se ři prav:'!h? vy~~a~u, Jakmile ža
toznostJ Josefa Sch-a nepřJhod'l p Sep1S0\ anI notarskeho spisu v to
byl, .ienž před notářem uJednai s:n~ať~~{I, ~n1 )OdvOd, že on sám to 
Jak ]~st notářským spisem osvedčena. F y~l ~m ouvu o" da~ování tak, 
vadny, obsah jeho tedy plny' m j o k ormalne Jest notarsky sprs bez-
st .. (U azem podle § 292 c ' d 
.. aViSl se notářským spisem podle 'k ' . Lv s. a arování, 
C1S. 76 ř. z. platné. Důkaz o nes . za ona ze dne 25. cervence 1871 
ovš~m podle druhého odstavce l~a;2nost~ o~sa~~ notářského spisu Jest 
k nemu, že jeden svědek potvrdil t~: L o. pr~pustnym, ale nedostačí 
lehh~ě sám neznal, nýbrž musilo n; a~o.~: totoz~o~t oS?by, ač ji spo
totoznost svědek potvrdil byla e kYt / prokazano, ze osoba, Jejíž 
rou se vydávala. ' v s II e nostl osobou jinou, než za kte-

čís. 7903. 

Ve sporu o zjištěni nemanželskéh t t· důkaz zkouškou krve z úřadu neb o o ~ovs VI. nelze provésti znalecký 
stranou skutkové nkolnosti. ' yly-Ir pro Jeho použiti předneseny 

'(Rozh. ze dne 22. března 1928, Hv II 623/27.) 

Žalobě o uznání nemanželského ot " . vyhověno s o u cl y V" ech t" t"0VSIV1 a o place111 výživného bvlo 
mimo jiné z těchto" rl s 011 C, Ne] vy š š ím s o u d ~ m 

důvodů: 

Dovolatel doličuje, že odvolací soud m"l .. 
krevní zkouškou z moci úředn' . kd' C ,provesh znalecký důkaz 
v?lával. Soud ovšem může zna';e~k' ~~ kse 

ho z~lovaný ~,e sporu nedo
predpokládá, že byly pro jeho p~ ,u/z l'0VeSh} z uradu, což však 
okolnosti, avšak v tomto sporu ' tZl 

',S ranou, predneseny skutkové 
které by potřebu znaleckého d" kza ovany ,takovych okolností netvrdil, 
není výtka vadnosti řízení v to~taozu z~ousdkoOU krve opodstatňovaly, a 

~ smeru uvadnou. 

čís. 7904. 

P~nsyní p.oŽitky zaměstnanců na velk'· " . ~alezela-h podle pensijních předpis" em ~ozeml<~lV~ ~aJ,etku. 
naru:1 pense ze stál'ch taru'u z ,?by predvalecne zaměst-
ji~ ,mimořádné ptkIav:, vÝV:~~:é km~~ r(~d~at~ dr~ht?~i ~řídavek a 
lecnymi poměry. o a nym. valecnyml a pová-
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Měla-li pense činiti určité procento i naturálních požitků a byly-li 
ceny z doby předválečné stanoveny toliko ku zjištění hodnoty naturál
ních požitků, nelze je bráti za základ pro stanovení ceny naturálních po
žitků vzhledem k nynějším mimořádně změněným poměrilm, nýbrž 
dlužno vzíti za základ cenu deputátních požitků v době, za niž jest po-

žadováno zvýšeni pense. 

(Rozh. ze dne 22. března 1928, Rv II 160/28.) 

žalobce, bývalý hajný na panství žalovaného, domáhal se na žalo
vaném zvýšení pense jednak z důvodů drahotního přidavku a jiných 
přídavků, jednak z důvodu vyšších cen naturálních požitků. Podle pen
sijního, normálu měla pense činiti 800/0 stálých ročních peněžních a na·, 
turálních požitků. O b a niž š í s on d y žalobu zamítly. Ne i v y š š í 
s o u d nevyhověl dovolání, pokud se týkalo nároku na zvýšení pense 
z důvodŮ drahotních a jiných přídavků, vyhověl mu však ohledně ná
roku na zvýšení pense z .důvodu vyšších cen naturálních požitků, na
padený rozsudek jakož i rozsudek prvého soudu v dotyčné části zrušil 
a vrátil věc prvému soudu, by o ní v mezích zrušení znovu jednal a 

rozhodl. 

D ů vod y: 

Pokud se žalobce cítí stížena tím, že mu nebylo přiznáno zvysení 
pense, požadované z důvodu drahotniho přídavku a z jiných přídavků, 
není dovolání, uplatňující ohledně této části napadeného rozsudku ne
správné právní posouzení věci (§ 503 čís. 4 c. ř. s.), opodstatněno. Nižší 
soudy, najmě soud odvolací nepřiznal žalobci zvýšení pense z uvede
ného důvodu, protože podle pensijních předpisů na velko'statku žalo
vané ze d'ne 22. září 1904, pokud se týče ze dne 9. srpna 1908, o něž 
se žalobcův nárok na pensi opírá, náleží zaměstnanci pense jen z platů 
stálých, drahotní přída:vek však a Jiné přídavky, podle nichž žalobce 
míní, že mu pense měla býti vyměřena, pokud se týče má býti zvýšena, 
k stálým platům nelze počítati. V tom jest odvolacímu soudu přisvěd
čiti. Drahotní a jiné mimořádné přídavky, o něž se jedná, vyvolané 
mimořádnými válečnými a poválečnými poměry, byly poskytovány jen 
dočasně, vedle služného a zaměstnavatel nebyl k udílení jich kromě 
případu zvláštního ujednání, které se však v tomto případě netvrdí, 
právně zavázán, aniž měl na ně zaměstnanec mimo uvedený případ 
právní nárok. Proto nelze počítati drahotní a jiné přídavky k stálým 
platům, z nichž bylo podle pensijního normálu pensi vyměřiti, a proto 
nárok žalobcův na zvýšení pense z důvodU přídavku neobstojí. Na uve
dené povaze přídavků nic nemení okolnost, že následkem trvání mimo
řádných poměrů bylY přídavky opětovně, po další řadu let povolo
vány. Odvolací soud,nepřiznav žalobci zvýšení pense z důvodu pří
davků, nepochybil a dovolání do této části napadeného rozsudku bylo 

zamítnouti. 30' 
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)inak tomu jest pokud jde o zvýšení pense požadované z dů I 
vys"'h t 'I'h "k' . VOlU SIC cel; na ura llIC "poZJt ll:. ~lžší soudy nepřiznaly zvýšení pense 
z toh~to duvodu proto, ze pensIJ11I normál ze dne 22. září 1904, pokud 
S? tyce ze,dn; 9. s.rpna 1908 stanoví, že pro vyšetření hodnoty natu
ral11Ich pozltku platJ ceny určené zřizovatelem pense v roce 1904 N" ,. 

d kl . d .. d t č . . 1"1 
:ou y po . a ap .0 y ne,ce?y ~ roku 1904 za rozhodné i nyní přes to, 
ze, sena natural11Ich pozltku nasledkem válečných a poválečných po
meru protI cená;" v roku 1904 I~ěkolikanásobně stoupla a že ceny z roku 
19?4 ~e]sou nez dostI nepatrnym zlomkem nynější hodnoty naturálních 
pOZ1tku. S tímto stanovi~k:r.n .nižších soudů souhlasiti nelze. Má-li pense, 
Jak se v nOlmalu stanoVl, C1111Í180o/c Inaturáil1ích požitků a jsou-Ii ceny 
z roku 19~4, z~kladatelem pensljmho normálu stanovené tolíko prostřed
kem k zpstem hodnoty naturálnich požitků, nelze bráti za základ pro 
st.an?~em ~e~y naturálníc,h požitků za nynějších mimořádně proti oče
kavam zn~enenych 'p'0měru, ceny z rokli 1904, stanovené patrně za před
pokladu, z,e tehele]sl pomery, I když se změní, se nezmění podstatně 
a to tak, z,;. ce,ny z r?k~ 1904 nebudou daleko vystihovati skutečnOll 
~~dl~otu pozltku. Oo.ty~ne ust!,:no~ení pensijního normálu, že co do zji
stem hodnoty n~t~ra:l11ch pozltku pro vyměření pense platí ceny roku 
1904 pro :el~ov~n: znz~vatelem normálu určené, dlužno vykládatí jako 
usta.no~ell1 uC1ll;ne s . vy~radou rebus sic stantibus a následkem toho 
op'r~vn~n~ ]e':.t.~aloblll zadost domáhající se zvýšení pense na míru od
pov.lda]1cl vyss:~l1 cenár:r deputátních požítků poskytovaných v natu~ 
r~hl~h (~ 503, CIS. 4 C. r. s.). Proto nlltno jednati o ceně, kterou natu
ral~! P?zltky zal,:bcovy započítatelné do pense v době, za kterou jest 
zvyse11l pe~se pozado·váno, měly a nutno tuto cenu zjístítí. Ježto se tak ~ 
an; v prvnI anr v dru~~. stolici 12estalo (§ 503 čís. 2 C. ř. s.), nezbylo, 
ne:.~ozsudky obou llIzslch soudu, pokud jde ° zvýšení pense z důvodu 
vysslch c:n naturálních požítků, zrušití a se lIsnésti jak se stalo 
(§ 510 C. r. s.). ' 

čís. 7905. 

. Byla-li proti žalobnímu nároku uplatněna námitkou započtení vzá
]emna pOhl~~~ka,~stává Hm (§ 232, druhý odstavec, c. ř. s.) vzhle
ru:~ ~ zapo.cltav~ne vzájemné pohledávce účinek zahájené rozepře do 
~se z~lobního I!?roku a nelze ~ tomto rozsahu později samostatně za
za~ovah tuto vzajemnou pohledavku, nebyla-Ii námitka započten, vzata 
zpet. 

Byla-Ii vzáje~!ná p:ohle~ávka již zažalována, brání zahájená rozepře 
tomu, by byla taz vzáJemna pohledávka namítána k započteni. 

(Plenární rozhodnutí ze dne 23. března 1928, Pres. ~ 760/;27.) 

. V rozhodn~tí čis. 2934 sb. n: s. bylo vysloveno, že přednesením 
naml~ky zap~ctenI nena~tav~ Jeste zahájenost rozepře ohledně vzá
Jemne pohledavky k ~apoctenI nanutané. V rozhodnutí čís. 4877 b o s . n . .." 
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. bylo vysloveno, že vzájemná pohledávka nemuze býti ke ~?mpensaci 
namítána, byla-li již před lím zažalovana. V rozhodnutIch CIS. 5205 ~ 
5611 sb. n. s. byla konečně vyslovena zásada, že námitkou kompensačm 
pohledávky nenastanou účinky zahájeni rozepře a že táž pohledávka 
může býti později zažalována. Při poradách senátu nejvyššího soudu 
vyskytly se rozpory jak v názoru, zda námitka vzájemné pohledávky 
k odpočtení zakládá litispendenci, tak v názorech, zda Jest co do htrs
pendence rozlišovati případ, kdy, byla pohl~.dávka zažalována a pak 
v jiném sporu ke kompensacl nanntana, od pnpadu, kdy tomu bylo na
opak. V zájmu jednotnosti nálezů nejvyššího soudu předložil první pre
sident tytospomé otázky sesílenému sboru soudců, jenž se usnesl na 
právních větách v čele uvedených. 

o ů vod y: 

Plenárni senát položil si nejprve otázku, zda jest co do zahájenosti 
rozepře různě posuzovati případ, kdy byla pohledávka dříve zažalo
vána a později v jiném sporu ke kompensaci namítána a různě případ, 
kdy tomu bylo naopak a dospěl k tomu, že oba případy nutno posuzQ
vati jed n o I i t ě, ať již rozhodnutí ve věci samé dopadne tak či onak, 
ať bude přiznán uplatňování námitky kompensace účinek zahájené ro
zepře, či jí přiznán nebude. Vždyť oba případy jsou podstatně stejné, 
jde tu o líc a rub téže právní otázky. Bude-Ii přiznán účinek zahájené 
rozepře dřívějšímu uplatňování pohledávky započtením, bude tím ře
čeno, že pohledávka j e s t pře d m ě tem s por u a že ji nelze na
potom uplatňovati zvláštní žalobou. Při tomto právním nazírání bude 
pak stejně posuzovati případ opačný, kdy vzájemná pohledávka byla 
dříve zažalována a pak uplatněna započtením. Zvítězíl-Ii by však názor, 
že uplatnění vzájemné pohledávky k započtení nezakládá zahájené 
rozepře, bylo by tím vysloveno, že vzájemná pohledávka n e n í pře d
mě tem s por u a nebylo by pak lze aní v tom případě, že byla po
hledávka dříve zažalována a pak uplatněna k započtení, dospěti k ná
zoru, že by se tímto uplatňováním slala pře d mě tem s por u, že 
by »0 ní byl a p r á v ni r o z e pře ve den a« (§ 233 C. ř. s.). 
Také literatura posuzuje oba případy se stejného .hlediska (víz Dr. 
Rudolf Pollak: System des Ďsterreichischen Zivilprozessrechtes str. 3í5 
a 376, Olt: Soustavný úvod ve studium nového řízení soudního díl ll.· 
str. 48). Zodpověděv tuto předběžnou otázku, jak právě vyloženo, do
spěl plenární senát k právním větám uvedeným v záhlaví z těchto úvah: 
Otázka, o niž tu jde, jest spornou v nauce í v soudnictví. Názor, že ná
mitka započtení vzájemné pohledávky má účinek zahájené rozepře, hájí: 
Dr. Fr. Klein: Vorlesungen str. 216 až 218, Dr. Rudol! Pollak:. System 
des Ďsterreichischen Zivilprozessrechtes str. 373 až 375, Dr. Emíl Olt: 
Soustavný úvod ve studium nového soudního řízení díl lL str. 48, Dr. 
Václav Hora: čsL civilní právo procesní díl lL str. 168, Dr. Jose! Fried
lander: Zur Kasuistik des Zwischenantrages auf Feststellung (Allg. Osl. 
Gerichtszeitung z r. 1900 čís. 17) , Václav Cícha: Námitka kompensace 
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a uplatnění vzájemné pohledávky ve sporu (Soudcovské Listy z r. 1924, 
str. 176 a 191). S hlediska říšskoněmeckého civilního soudního řádu, 
zastávají tento názor zejména: Julius Wilhelm Planck: Lehrbuch des 
deutschen Zivilprozessrechtes str. 271, Schollmeyer: Kompensatious_ 
einrede str. 10 a násl., str. 96 a násl. V komentáři k uherskému pravo\
nemu poriadku háji tuto zásadu Dr. Marcel Kovacs sv. I. str. 240). 
Opačné stanovisko zaujímá Neumann v Komentáři k civilnímu řádu 

soudnímu k § 232 c. ř. S., Dr. Schrutka von Rechtenstamm: Die Richtig
kelt der Forderung als Voraussetzung der Kompensation str. 138, Flirstl: 
Zivillprozessgesetze str. 369 a pro obor říšsko-německého práva najme: 
Steín-Jonas: Die Zivílprozessordnung Hir clas deutsche Reich § 145 
str. 430, Otto Geib: Theorie der gerichtlichen Kompensation str. 115 
a 116. Co do spornosti této otázky v judikatuře nejvyššího soudu pouka
zuje se k tomu, co bylo uvedeno v úvodu tohoto rozhodnutí. Zodpově
dění sporné otázky z,;visi především na tom, z dar o z hod n ut í 
o nám i t c e z a poč ten í d I u ž n o poj a t i d o r o z s ude č
n é h o výr o k u čil i nic. V prvé době po vydání nového civilního, 
řádu soudního nebylo rozhodnutí o námitce započtení, nebyl-Ii učiněn' 
mezitímní určovaCÍ návrh, pojímáno do rozsudečné.ho výroku, nýbrž 
pouze do důvodů. (Týž názor hájí Krcha v Soudcovských Listech 1924 
str. 96.) Pll vodní názor došel výrazu i v odpovědi vídeňského nejvyš
šího soudu k § 232 c. ř. s., v níž vycházel vídeňský nejvyšší soud z ná
zoru, že při pouhé námitce započtení vzájemné pohledávky nemá býti 
v rozsudečném výroku vysloveno, zda vůbec, po případě pokud vzá
jemná pohledávka jest pO' právu, čili nic, nýbrž že se má soud jen v dú
vodech zabývati vzájemnou pohledávkou. Názor, zastávaný původně· 
praksí a vídeňským nejvyšším soudem změnil se vlivem Kleinovým, jenž 
ve svých Vorlesungen hájil názor krajně opačný. Učil (str. 214), že má 
o vzájemné pohledávce býti rozhodnuto vždy v rozsudečném výroku a 
to tak, že nevynesen-Ii rozsudek částečný, ať již proto, že nemohl býti 
vynese'11, nebo že ho soudce vynésti nechtčJ, rozhodne se v rozsudečném 
výroku nejprve o žalobním nároku a po té se vysloví, zda a v jaké výší 
přísluší žalovanému vzájemná pohledávka, načež teprve následuje v pří
padě započtení výrok, že obě pohledávky započtením zanikly nebo -
byla-li vzájemná pohledávka menší, - že jest žalovaný povinen, za
platiti nedoplatek žalob ní pohledávky, vybývající po započtení; bylo-ii 
však rozhodnuto o zažalované pohledávce částečným rozsudkem, že 
nutno v po'zdějším konečném rozsudku rozhodnouti vždy O jsoucnos\i 
vzájemné pohledávky a to i tehdy, byl-li žalobci částečným rozsudkem 
odepřen žalobní nárok. O vzájemné pohledávce, uplatněné námitkou, 
nemělo rozhodnuto býti rozsudkem jen tehdy, když byl bez předchozího 
částečného ro.zsudku ihned konečnýnf rozsudkem žalobnínárok ode
přen. Tento případ bude při zamítnutí žaloby pravidlem a proto netřeba 
se tu obírati názorem Kleinovým o případu, že by soud snad volil pro 
zamítnutí žaloby formu rozsudku částečného. Tolik jest jisto, že se ujala 
praxe, podle níž se rozhodnutí o namítané vzájemné pohledávce pojímá 
do rozsudkového nálezu (viz též rozh. nejv. soudu sb. čís. 2362, 3630, 
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387í, 4530). Jde nyní o to, zda tato praxe jest správná. To nutno ~zn~ti 
z této úvahy: Podle § 404 c. ř. s. má ro~su~ek vyneseny_ ve hla~n~ vecl 
,,'íditi všechny návrhy týkajicí se hlavlll ve Cl. § 417 c. r. s. uvadl ja~o 
\) r d - , N'I d - . est vy obsah rozsudku. pod čis. 3: nález ro~su e~ny. 'a e~_roz.su ccny j_. .-
rokem o tom, co má býti právem, cemllZ Jest t,Udl~ zak?nem pnzn~na 
Jrávní moc. Stěžejním předpisem pro rozsah pravDl mOCI }'ozsu~ku Je~t 
~ak § 411 c. ř. s., jenž v posledni větě p;vého odst~vce vy~lovne pravl, 
že »rozhodnutí o tom, je-li tu nebo nenl-Ir pohledavk~ v~ajemna, kte: 
rou žalovaný uplatnil ke kompensaci, jest účastno pravm. moc~ jen ~l 
do částky, kterou má bý:~ kon:~ensováno«. »Roz,hodnut,I«, ma-Ir byt! 
pravomoci schopno, nemuze ~ytr popto pn~m, nez do. vy roku. ?pačnc 
nínění to sice uznává, ale snaZl se dovoditI, ze poslednt veta plveho ~d.
~tavce § 411 c. ř. s. jest pouze zvláštním případem, který byl v~na~ 
z předcházející všeobecné věty a ohledně ~ěhož by_la obmezena pravn~ 
moc pouze do částky, kterou bylO zapoclta~o, a ze. proto rozhodnutr 
o námitce z,"počte"i jest pojatI do rozsudecneho vy roku a_ lest. t?to 
účastno právní moci pouze tehdy, byla-Ii uplatněna ve forme _m~zltrm
ního určovacího návrhu, nikoli však, nebyl-Ii takový navrh ucrnen. Na 
vyvrácení tohoto názoru budiž uvedena nejprve histO;IO .~z.l1lku Jl_ 411 

c. ř. s. Ve vládní osnově zněl § 427 c. ř. s. (odpovldajlcl nynejSllllU 
§ 411 c. ř. s.) takto: »Rozsudky, jimž nelze odporG'vatr. opravnym pro~ 
středkem, jsou účastny pravomocI potud, pokud bylo Jum rozhodnuto: 
o nároku uplatněném žalobou, ..... nebo. o jsouc~ostr Čl nejsoucn?st~ 
vzájemné pohledávky, uplatněné žalovaným k zapoctem«. MOÍlvy vladn~ 
osnovy str. 291 odůvoduily blíže ust~novení, to sl?vy: »Rozhod~ut~ 
soudu o přednesu stran, který byl učmen k oduvodnem n~bo kll' p.otre~1 
nároku, zejména o vlastních (pravých) námitkách, rephbch, ?en! .. zpu
sobilým, by dosáhlo pravomoci. Z toho p_~avld:a plaÍl zdanl~va vyJlmka 
při námitce započtení, neboť v tomto pnpade se v pravde rozh?duje 
o jsoucnosti n á r o k u žalo van é h 0« (nikoliv tedy pouze o _n~roku 
žalobním a o pouhé námitce žalovaného). Podle zpra~y, spolecne ko
mise obou sněmoven str. II a 12 obávala se permanencm kO~lse,pan
ské sněmovny, že by ustanovení o pravoplatnosti rozsu~ku, :ykaJl~; s~ 
cel é vzájemné pohledávky k započtení namítnuté, zpusob,llo_. sÍlzel1l 
započtení a komplikaci sporu a zdálo se jí, že tot? ustan?ven.1 pn uplat
ňování pouhé části pohledávky by přesahovalo 2mru potreb,neho a p;oto 
provedla změnu vládní osnovy v ten rozum, ze vzajemna pohled~v.!<a 
uplatněná započtením má se stá!i prav?platnou j _e ~ o m . d ~ v Y s e 
z a ž a lov a n é pohledávky. Nez tun, ze byla zmenena v ladm .osnov_a 
a pravoplatnost omezena zpŮSObe)l1 právě zmí~:ěnýn:: nebxl0 nIC z,m

1
e

něno na -íprávní zákonodárné zásadě, podle mz vza]emna poh.leda,vKa 
uplatněná k započtení zakládá, jakmile byla r.o5su9kem formaJr.so~ana, 
námitku věci pravoplatně rozsouzené do vyse zaloblll po~ledavkr 
Změna provedená permanenční komisí panské sněmov~y ne~ela v, za: 
pětí změnu právní zásady, vytÝ,č.ené v.§§ 411, 232 a,233 c. r. s., ny~~: 
toliko omezení této zásady na cast vzajemne pohleda':,k~, pok~d_n~pr, 
sahuje zažalovanou pohledávku. Neudržitelnost opacneho mqlem vy-
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plÝ,vá .též z výkladu § 411 c. ř. ~. v souvislosti s § 391 c. ř. S., podle je
hoz tretI~o odsta,vce lze, namI~al-1i žalov~ný vzájemnou pohledávku, 
ktera nem s vymahanou pohledavkou v pravní souvislosti rozhodnouti 
o ža!obnÍm nároku částečným rozsudkem, je-Ii líčení o ně~ zralé k roz
hod,nutí, a je~t pa,k be: přerušení v líčení o ~zájemné pohledávce po~ 
kracov~tl. Kazdy, cas,tecny rozsudek jest uplne samostatným ve příčině 
opravnych prostredku a exekuce (§ 392 c. ř. s.). Přisouzený nárok Iz<, 
exekučně vymáhati, nehledíc k dalšímu jednáni o vzájemné pohledávce. 
Teprve v konečném rozsudku se rozhodne o vzájemné pohledávce zda 
jest po právu, číy ~ic. Z uvedeného, plyne, že jak rozsudek částečný, tak 
I rozsude~ ko~ecny)sou r?zs:-,dky uplně samostatné a musí tudíž každý 
z mch mltI predmet, o nemz by rozhodl. Předmětem jest v rozsudku 
částečném zažalovaná pohledávka, v rozsudku konečném pohledávka 
namítaná k započtení a nutno proto rozhodnutí o tomto předmětu roz
sudk~ pojati d,o rozsudečného výroku. Nutno-Ii tedy v případě, že o vzá
jemne po~ledavce bylo rozh;'d;!Uto teprve rozsudkem konečným, pojati 
roz~?d'llu.t' o nI do rozsud~cneho, výroku, nemůže tomu býtí jinak ani' 
v pnpade, kdy se rozhodUje tymz rozsudkem jak o zažalované pohle
davce, tak I o pohledávce namítané k započtení. Tim pak, že rozhodnutí 
o námitce započtení se pojímá do rozsudečného výroku, stává se účast
ným právní moci a vadí napotom žalobě (neb žalobě navzájem) kterouž 
byla později táž pohledávka zažalována, překážka rozepře pr;voplatně 
rozs~uzené. Přiz!,á~a-Ii vša~z ,důvodů právě uvedených .výroku o po
h~~dav~e., ~platnene ~ z,apocteIJ1, pravomoc, nelze důsledně jinak, než-li 
pnzn~h jeJI,mu upla~nenI ve sporn účinek zahájené rozepře. Vždyť obrana 
rozepre ,pravoplatn: rozs?uzené S~llvísí J1~rozlučně s obranáu rozepře 
zahajene v ten zpusob, ze ona predpokladá nezbytně jsoucnost této. 
Opa~?é m~né~í,soudi o~šem" že nán;itka započtení vzájemné pohledávky 
nem~ze m:Ťl llcmek zanaJer.e 1."Ozepre proto, že ji I z e v z í t i kdy
k o II Z P e t b e. z s o u h I a s u ž a lob c e a že tudiž ne n i ani j i
s t o, z d a dOj dek r o z s u d k u o ní. Tato námitka neobstojí 
uváží-li se, že tentýž případ může nastati i při mezitímním určovaCÍ;]; 
návrhu a do jisté míry i při žalobě. Mezitímní určovací návrh podle 
§ 236 nebo 259 odstavec druhý c. ř. s. může žalobce (žalovaný) vziti 
kdykoliv zpět, právě tak jako námitku započtení a není tudíž ani u něho 
př:d~m ji~to, ,že pov,ed~ .. k fO;ll1aliso~ání to~sudkem. U žaloby pak na
~tava zaha!~nI r~ozepre JIz jeJIm ,dorucenim zalovanému a přece ji může 
zal obce VZIÍ! zpet bez souhlasu zalovaného až do počátku prvního roku 
nebo ještě ~ři n~m, ano i později za předpokladů uvedených v § 237 od~ 
stav,~c P!'VnI c. r. s. Mllno to může býti žaloba odmítnuta na příklad pro 
nepn~lusnost a nem tedy ani u žaloby předem jisto, že povede k pravo
platnemu rozsudku a přece nikdo neupírá a ovšem podle zákona nemůže 
upira~ ani žalobě, ani mezitimnímu určovacimu návrhu účinky zahájené 
!Ozepre. Neodvolatelnost navrhu nenI tedy povahovou známkou zahA
jené r~z~pře, stačíf k tomu již po.uhá m o Ž 11 o s t, že nárok ve spora 
uplatneny bude rozsudkem formalIsován. Lze tudíž dovoditi ze zákona 
že rozhod2utí o jsoucnosti nebo nejsoucnosti vzájemné pohledávky na:' 
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. 'l JUtě ku započteni nutno pojati do rozsudečného výroku, čímž up lat- . 
nH I " . (' u do 'ní vzájemné pohledávky jest účastno pravl1l moC! ovsem po ·ze , 
~~'e zažalo'vané pohledávky) a důsledkem toho má uplatnění námitky 
\ ys J ' k . 't~ "d t' d I započtení účinek zahájené rozepře. est se ~sa jes e vypora ! ! s a,-
šÍmi námitkami, jež činí názoru tuto

v 

háJenemu zavsta~cI opac,n~ho ml~ 
ěnÍ. Především jest to námitka, ze u p I a tne nIm v z a J e m n ~ 

n hle d á v k Y ves por II v zná š í s e p o u z e obr a n a p rD t I 
po . 'd'" .. t' z a ž a lov a 11 é 111 U n á r o k u. J;st Sl tu pre e,~Slt;I po~:n~:nou I, ze 
zákon sám dává námitce započtem postavem zvl3lStm, odhsne od, POll
hých obran proti zažalovanému nároku. ~ 1 ~9 c: r. s. u~tano':.ule,. ze se
nát může naříditi, bylo-ll vzhledem k temuz nar~ku ~ZItO nekohka ~a~ 
mostatných útočných nebo obr a n n Ý c hprostredku, by byl~ lednall! 
obmezeno nejprve na jeden nebo některé z těchto s,~orných b?du, Kdyby 
bylo uplatnění vzájemné pohledáv~y ke ~?mpenSacI p o ~ h Y m ,obran
ným prostředkem, byl by tento pnpad pz za~rnut ,ve,v~eobecnem ~~: 
slovu § 189, ale přes to zákon vyslovule v predchazejlclm § 18~ les[€ 
zvláště, že může býti nařízeno oddělené jednání o v z á I e n~ n e p 0.
hle d ávc e žalovaným uplatněné. Tím byl i v zák?ně, vytcen ,roZdI~ 
mezi pouhou obranou proti žalobnímu nároku a uplatnovamm vzalenme 
pohledávky. Ostatně plyne tO,též z výkl~du, jehož s~ d?s~alo "shor~ 
§§ 411 a 391 třetí odstavec c. r. s. Pro nazor, ze, u~latnov~m vzalemne 
pohledávky započtenim není pouhou obranou,. svedčI I :kuse~ost prax~, 
že vzájemná pohledávka stává se namnoze ledmym ,predmet~m ,?pOl,L1 
najmě v případech, k?y ž~lobní pohledávka byla uznan,". Take pnpus,~ 
nost opravných prostredku posuzuje se v praXI, napadano-h Ioz~odnL:t; 
o vzájemné pohledávce, podle výše vzájeI:mé pohledávky a,~~pnpous:, 
se podl€'§ 502, třetí odstavec c, ř. s. dovolaní d? rozsudku ~IZS,ICh soud~, 
jimiž bylo souhlasně rozhodnuto o samostatnych pohle?avkach, namI
taných k započtení a nepřevyšujicích jednotlivě 2;000 Kc (rozh; ze,~ne 
20. ledna 1925, Rv I 1761/24), nebo do souhlasneho rozhodnutI mzslch 
soudů o části pohledávky, namítané k započtení, jež nepřevyš~}e 
2,000 Kč, třebas celá pohledávka tento peníz převyšovala (sb. n.s. ~!S; 
6448). Opačné mínění uvádí dále, že :,apočten~, js~u~ zařaz<;no do treh 
hlavy třetího dílu občanského zákollDlka, kter~ lec:na o :'!USe9' prav a 
závazků, jest pouze jakýmsi způsobem placem a ze tUdIZ n a m I t k LI 

Z a poč ten í d I u ž nos' pro c e sní h o s t a n.o v I s, k a ~p o s li
Z o vat i s t e j něj a k o obr a n u z a p I a cen 1. Lec dluzno be
dlivě rozlišovati mezi oběma n.ámitkami. Obrana, že zažalovaná pohle
dávka byla zaplacena, může se vztahovati pouze ,na t~ kterou ~rči:ou po~ 
hledávku kdežto vzájemná pohledávka, namltana k zapootem, nell! 
v tak těs~é souvislosti se zažalovanou určitou pohledávkou věřitelovou, 
tvoří naopak samostatnou část jmění žalovaného, jenž jí může p05I1e!i
hosti nakládati. Jest oprávněn ji zažalovati nebo uplatmtI zapoctemm 
proti k t e r é k o I i v zažalované nebo nezažalované věřitelově pohle
dávce, pokud jsou zde podmínky započtení podle § 1438 obč. zák. a dal: 
šícho I když se připustí, že námitka započteni jest jedním z prostředku 
obrany, dlužno rozlišovati obranné prostředky od pře dm ě tur 0-
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ze pře, 1. j. od sporného práva souborného (hmotněprávního nároku', 
O němž, je~t ,8 ú~}~lkel11 pr~vopl~tnosti roz~oclnouti. Prostředky obral11;é 
(nebo utocne) lISl se od predmetu sporu tun, že sice musí býti též roz
Sll(:k~m.rozřešeny, . avšak toliko jako otázky předběžné, jichž řešení do
chazl vyraz u t o I 1 k o v r o z s u d k o v Ý chci ů vod ech, nejsouc 
účastno právní moci, a jichž uplatněni nemá účinku zahájení rozepře. 
Naproti tornu rozhodnutí o pf e d ln ě t u S por u, nebo jeho části, 
děje se rozsudečným výr o k e m, jest účastno pravomoci, jeho uplat
nění ve sporu má účinek zahájené rozepře a může býti, což jest rozhodné 
důležitosÍ1, pře d m ě tem odděleného jednání a rozhodnutí. Okol
nost, že podle § 391, třetí odstavec c. ř. s. lze o v z á je m n é po h I e
dá v c e po vydání částečného rozsudku jednati zvláštním oddělen}m 
sporem a že rozhodnutí o ní jest, jak shora dovoděno, účastno pravo
moci, odnímá námitce započteni povahu pouhé obrany či námitky. Jak
mIle bylo rozhodnuto o žalobním nároku částečným rozsudkem a ná
sledkem toho není již místa p-ro námitku, táž promění se v návrh na roz
sudečné určení vzájemné pohledávky (Klein, Vorlesungen str. 212). 
Z toho jde, .ž e nám i t k a z a poč ten i ne n í č i stý m obr a nc' 
n Ý m pro s tře d k e m. Námitkou započtení navrhuje 'sice žalovanv 
formálně zamitnutí žaloby až do výše vzájemné pohledávky, podle ma~ 
·tenelního výsledku však zamýšlí žalovaný u p I a tni t i nikoliv pou
hou obranu, nýbrž i s vou v z á j e mno u po hle d á v k u (není 
bez významu, že zákon v §§ 188, 391 a 411 c. ř. s. důsledně mluví 
o u p I a t n ční v z á j e 111 n é po hle dá v k y); chce započtením 
vzájemné pohledávky současně provésti ooé: jednak obětovati část 
svého jmění k tornu, aby uspokojil nárok proti němu vznesený a tím re
alisovati svo~ vzájemno~ pohledávk~ a to i proti v trii věřitele., jednak 
odmltnouÍ1 narok prol! nemu vzneseny. Jest tedy v námitce započtení zá
roveň ohsažen návrh, aby byla věřiteli kompensace vnucena a aby byla, 
pokud Je spornou, určena jsoucnost či nejsoucnost vzájemné pohle
~ávky, ovšem pouze do výše zažalované pohledávky. Dále se namítá, 
ze podstatou rozhodování o námitce započtení není pouze rozhodování 
o JSoucnosti vzájemné pohledávky, nýbrž i o její z p ů s o b i los t i, 
aby byla na žalobní pohledávku započtena, o její kompensabilitě a že 
p r á v ním o c v z t! h n je. s e nejen na otázku jsoucnosti, nýbrž 
1 na kon~pensacnl z~U.SObl!OS·t. Z 50ho se vyvozuje, že 
kompe~sač11l nan:ltka j," skutecne len namltkoua ze jsoucnost vzájemné 
pohledavky lest jen predpokladem pro uskutečnění kompensace; pod
st.atou rozhodování prý je toliko otázka, zlia a pokud žalobní pohk
davka kompwsací zanikla. Tato námitka nemá však pro otázku liti
pen~ence významu, neboť oko-lnost, že soud, maje rozhodovati o tom, 
zsla jest tu k o m pen s a b i ln í vzájemná pohledávka, musí zkoumati 
vsechny h 111 o t n ě p r á v n í předpoklady kompensace, tedy nejen 
jsoucn?st,. nýbrž také kOl:,lpensabilitu vzájemné pohledávky, nijak ne
vy.vracl nazo.r tuto hajeny, z~ podle pro c e.s n í h, o p r á v a jest před~ 
metem jednam a rozhodovanr ve sporu vza]emna pohledávka a nikoli 
pouhá námitka. O tom se vyslovuje zákon sám a to způsobem zřejmým 
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v§§ 188 druhá věta, 391 třeti odst. po sl. věta a § 411 prvni odst. pasl. 
. věta c. ř. S,) kdež vesl1lt2.s nařizuje toliko rozhodování o uplatněné vzá
jemné pohledávce. Do rozboru jednotlivých případů, jaké by tu vůbec 
mohly nastati, zejména, že bl' byly sporny nejen jsoucnost vzájemné po
hledávky, nýbrž i hmotněprávní předpoklady pro kompensaci, či jen 
tyto a které z nich, nebo že by se tyto sporné otázky vynořily teprve ve 
druhém období řízení po vydání rozsudku částečného a jak by je bylO 
formálně vyřešiti v rozsudku konečném, netřeba se za účelem rozhod
nutí sporné otázky litispenclence pouštěti a také by to bylo bez ceny, 
protože by se zabíhalo do kasuistiky, která by přes to nemohla vyčer
pati všechny případy, jaké skutečný živo! přináší. Jen o jednom případě 
nutno se zmíniti, ježto na něj zastanci opačného názoru při hájení svého 
stanoviska dllraz kladou, totiž že při u'platňování p r a v opl a t n ě 
již při s o u z e n é vzájemné pohledávky jest předmětem rozhodo
vání nikoli její jsoucnost, nýbrž toliko její kompensabilnost. Tu ovšem 
nebude řeči o zahájenosti rozepře (lítispendence), ale z jiného důvodu, 
totiž z toho, že táž předpokládá r o z e p r i o jsoucnosti vzájemné po
hledávky a to rozepři pravoplatným rozsudkem dosud ne u k o n Č c
n o u; zde nebude rozhodováno o jsoucnosti neb nejsoucnosti vzájemné 
pohledávky, neboť to jest jíž věc pravoplatným rozsudkem rozsouzená, 
jímž končí zahájenost rozepře a proto nebud.e zde případu § 411 c. ř. s. 
ani § 391, třetí odstavec c. ř. s. a nebude též mOžno mluviti o zahájenosti 
rozepře. Zde bud'e námitka započtení čistou obranou, jíž se rozhodne 
pouze o započitatelnosti vzájemné pohledávky a to p o II z e v rozsu
dečnýoh d ů vod ech jako . o pře d běž n é o t á z c e. Také po
ukazy zastanců opačného mínění na 1. zv. pod r u ž n o s t (e v e n
t u a 1 n o st). kompensační námitky a na její závislost na osudu žalobni 
pohledávky nemají významu pro otázku zahájenosti rozepře. Tato ná
mitka jest ovšem často jen podpůrným obranným prostředkem pro při
pac!, že by jiné námitky žalovaného selhaly. Avšak z nejistoty, zda do
jde k rozhodnutí o vzájemné pohledávce, nenásleduje, že by zahájenost 
rozepře nastala teprve okamžikem, až dojde k r o z hod n u t í o ní; 
nelze přece posunouti počátek zahájenosti rozepře do doby, až nastane 
pravomoc rozhodnutí o vzájemné pohledávce, neboť by takto začátek 
zahájenosti rozepře znamenal i její konec. Totéž hy musilo platiti co do 
zahájenosti rozepře i při hro m a d ě níž a lob nic h n á r o k ů, 
kdyby žalobce uplatnil jeden nárok jako hlavní a druhý jako vedlejší pro 
připad, že by s prvým nepochodil; neboť i zde by zahájenost rozepře 
o nároku eventuelně uplatňovaném byla závislou na osudu nároku uplat
něného na prvém místě. Zahájenost rozepře nastává tedy o obou náro
cích, ač soudce se nemusí zabývati ihned nárokem eventuáln~m a proto 
nastává zahájenost rozepře ohledně vzájemné pohledávky pře~ její po
družnost již uplatněním námitky započteni ve SP91"U (Scho11meyer, 
Compensations"imede str. 19 a 20). Posléze mluvi pro názpr tu zastá
vaný závažné d ů vod Y ú čel n o s t i a och ran y p o cti v é h o 
p r á v n í h o sty k u, lla které poukazuje také Dr. Josef Turečú 
v Právníku 1927 sešit XXI a XXIi. Zákonodárným účelem ústavu zahá-
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jené
v 
ro~epře, jest snaha, ~a111eziti, hy o téže věci nebylo dvakráte po pří~ 

pade,:lcekrate rozhodovano, by tak nebyly zbytečně obtěžovány soudy, 
hy taz osoba nemusIla se dvakráte bráníti protí témuž nároku a ko
nečně, ~ož jest nejzávažnější, by po případě v téže věci nebyla vydán". 
protI chudna rozhodnutí. Zastancl opačného mínění sice uvádějí že Se 
tomu nedá nadobro zabrániti v případě, převyšuje-li vzájemná' pohle
dávka pohledávku zažalovanou. To jest sice pravda, avšak lze a účelno 
jest. asp~ó možn~st pro~ichů,dnýc? roz~od~uti omeziti na případy, kdy 
vzaJemne pohledavky prevysujl zalobnl narok. K vůli této jediné 112-

srovnalostI nelze však, jak praví správně Klein, připustiti, aby byl ohro
žen celý ústav, týkající Se vlivu a účinku zahájené rozepře, aby byla 
ohro~ena právní ,bezpečnost. Při platnosti opačného názom jest odů
vodnen~ ?bava,. ze bu~~ rO~hodováno několika rozsudky navzájem si 
odporuJlclml, nejen v pnpade, kdy vzájemná pohledávka převyšuje za
žalovanou pohledávku, nýbrž beze všeho 'obmezení ve všech případech. 
V pra.xl vyskyt~jí se zač~;;t2 případy,.ž:, žalovaný hledí vymýšlením vzá-' 
Jemnych pohleoavek stlZll! poslav':l1I zalobcovo a protáhnouti vyřízení 
sporu. Tato s n a h a, p r I é I C I se po cti v é m u p r á v ní mu 
st:.: k u, byla,by ?pačným názorem ienpodporová~~. Tím bylo by dáno 
člste do llbovule .zalovaneho, uplatl11h Jednu a tutez pohledávku, namí
~ano.u k zap~čtel1l, v Jed::~m sporu, ta,ké i v jiném sporu námitkou zapo
ctel1l a p.o pnpade JI Jes," samostatne zažalovati. Takový postup je vy
lo.učen JIŽ, povahou věci. Proh.la~uje-lí žalovaný, že chce svou pohle_ 
davku obeto:,ah na uspok?Je~I, zalob;'í pohledávky, nemůže tutéž po
~ledavkuob.etovatl na v~rovnanl ]lne zalobnl pohledávky, nebo dokonce 
z~datr. v j1nel~ spor,u Jejl zaplacení. Pokud by kompensační pohledávka 
prevysovala z~l??m. pohledá~k~, nepřekáži litispendence uplatnění je
JI~lO zbytku, at J.IZ na~ltk.ou, CI zalobou. Obava, že by žalovaný, jsa vá
zan IrÍlspendencl, utrpel u J 111 u, když by se spor protáhl a pak nedošlo 
k rozhodnut! o vzájemné pohledávce bud' proto, že by byla žaloba zpět 
vzata, neb zalobce se vzdal žalobního nároku, neb byla žaloba zamít
nuta n~b odmítnuta z jiných důvod~l, a že by musil teprve potom uplat
nlÍl vzaJemn?u, pohled~v~u 110VO~. zalobou, - není přesvědčujicí, neboí' 
mu nIc nebranl by, obava-Ir se uJmy z prutahu, vzal kdykolív zpět ná
mlt!,", započtení a podal žalobu navzájem, aneb učinil určovací návrh. 
Z, tech!o důvodů přikloní! se plenární senát k názoru, vyjádřenému práv-
111ml vetamI. 

čís. 7906. 

P~t:dpi~ ~ákona o likvidaci ja.ko následku zrušeni veřejné obchodní 
sl?olecn?sti J~st. pot~ povahy dlspositivní, že se společníci m o hou 
vys~ovne usn~str ".a, Jmem zpus:obu vzájemného vypořádáni. K opovědi 
zrusení spolecnosh Jest oprávnen kterýkoliv ze společníků sám osobě 

Společ?ik jest oprávněn navrhnouti, by byl Iikvidator ustanoven sou~ 
dem.a by Jím ne!,yl !~ikd? ze společníků. O takovém návrhu jest rozhod
nouh v nespornem rlZeUt, nejsou-Ii spornými skutkové předpoklady pro 
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llstanovení likvidátora soudem pokud se týče, jsou-li ihned prokaza
telny. 

(Rozh. ze dne 23. března l(l28, R I 128/28.) 

Rej s tří k o v Ý s o II cl nevyhověl nilVl'hu veřejného společníka, 
by se zřetelem na rozsudek ze dne 28. l~stopadu} 927 o zr,ušeni veřejné 
společnosti obchodm byla do obchodl1lho reJstnku zapsana lIkVIdace 
společnosti a aby z důležitých důvodů podle čL 133 obch. zák. usta
noven byl soudem likvidátor v osobě na věci nesúčastněné. D Ů vod y: 
Pro návrh není vykázán souhlas všech, zcle obou veřejných společníků, 
kterýž souhlas zákon předpokládá podle čL 133, 134 a 135 obch, zák. 
(arg. slova: »einstímmigen Beschluss aHer Oesellscha!ter«, »von den 
Oesellscha!tern«). Rozsudek nemá ustanovení o likvidaci. Druhý spo
lečník Josef P. se vyjádřil, že s návrhem nesouhlasí. PoněvaM otázka 
likvidace a osoby likvidátora jest mezi oběma společníky spornou, lze 
ji vyřiditi, pakli se společníci nedohodnou, jen pořadem sporu (§ 15 
uvoz. zák. k obeh. zák. a § 2 čís. 7 nesp. tíz. Srv. Staub-Pisko). Oběma 
společníkům se tudíž ukládá, by do 31. prosince 1927 vzhledem ke zru
šení společnosti společně učinílí vhodné návrhy nébo vykázali, že. 
ohledně líkvídace společností, ustanovení likvidatora a výmazu firmy 
nastoupilí pořad práva (čL 129, 133 obch. zák.). Rek u r sní s o u d 
napadené usnesení potvrdiL D II vod y: Ku správným stavu věci a zá
konu vyhovujícím důvodům napadeného usnesení, na něž se reku rent 
odkazuje, dodává se jen ještě toto. Rozsudkem ze dne 28. listopadu 1927 
bylo uznáno toliko právem, že se veřejná obchodní společnost Josef P. 
a Co.prohbšuje za zrušenou. O likvídací společnosti a o likvidátorech 
nebvlo však nic ustanoveno. V těchto směrech není souhlasu mezi spo
leč~íky, naopak jest í otázka likvídace společnosti í ustanovení likví
dátora mezi spoleČníky sporna. V takovém případě má každý ze společ
níků žalobou vymáhatelný nárok na předsevzetí likvidace a ustanovení 
líkvidátora a právem proto zdůrazňuje také prvý soud, že otázky tyto 
lze vyříditi jen pořadem sporu. Proto také nemŮže k žádosti jednoho 
ze společníků zapsána býti do obchodního rejstříku likvídacespoleč
ností a nemůže býti ustanoven likvidátor. 

Ne j vy Š š í s o ud zrušil usnesení obou nižších soudů a uložil 
rejstříkovému soudu, by znovu rozhodlo opovědí veřejného společníka, 
nehledě k svému zamítacímu důvodu. 

Důvody: 

Veřejný společník Alfred B. opověděl k zápisu do obchodního rej
stříku také zrušení veřejné společnosti Josef P. a Co. Zrušení společnosti 
m u s í býti podle čL 129 obch. zák, opovězeno k zápisu do rejstříku, 
Likvidace jest zákonným následkem zrušení, aníž třeba, by společníci 
výslovně prohlásíií, že má býti předsevzata. Za to m o h o u se spo
lečníci výslovně usnésti na jiném způsobu vzájemného vypořádání. Potud 



i 
! 

i , 
i 

t 
[: 
) 
! 

! 
,I 

I , 
I 
I 

I , 

I !, 
i _ , 
! 

-- čís. 7907-
478 

jest předpis záko.na _o likvlda~i J3ko následku zrušení společnosti po
vahy dlSposltlVnl. Ze spolecnost byla zrušena, neni sporno a jest 
to také prokázáno pravoplatným rozsudkem. Jest tudiž k opovědi z r u
š e n i společnosti oprávněn kterýkoli ze společníků sám o sobě. Pokud 
jde o likvidaci, llebylo tvrzeno, že veřejní společníci ujednali v pŮvodn;' 
smlouvě n~b~ dodateč.ně jiný z.působ vypořádáni společenského po_ 
měru, nastava tedy zakonný dusledek zrušeni společnosti, likvidace, 
a neni důvodu, by byl z á s a dně odepřen zápis likvidace, rozumí se 
zároveň s likvidátory a s likvidačni firmou. Jde tedy již jen o OSaDU 

likvidátorovu. Navrhovatel se domáhá, by byl likvidátor ustanoven 
soudem a by jím nebyl nikdo z obou společníků. Podle 61. 133 druhý 
odstavec obch. zák. jest takový návrh i jen jediného společníka pří
pu,"tný, a může býti podle _~ěh? uznáno,. jsou-li tu dúležité dúvody, 
o cemz Jest rozhodnoutI v nzem nespornem,_. nejsou-li spornými skut
kové předpoklady pro ustanovení hkvidátora soudem, pokud se týče, 
jsou-ll lhned prokazatelny. S touto otázkou se nižší soudy neobíraly, 
a bylo prolo rozhodnouti, jak se stalo. ' 

čís. 7907. 

Předpis § 93 (4) Ronk. ř. platí i pro nucené narovnání v úpadku. 
Návrh podle § 93 (4) konk.ř. jest přípustným jen, byl-li opřen o nové 
okolnosti. 

(Rozh. ze dne 23. března 1928, R I 225/28.) 

s o udp r v é s t o I i c e přiznal bance Ž. hlasovací právo ve vnu
ceném narovnání v úpadku. Rek u r sní s o u d odmítl rekurs do to
hoto usnesenÍ. D ů vod y: Napadeným usnesenim úpadkového soudu 
rozhodnuto bylo o hlasovacím právu banky Ž. Usnesení to podle § 93 
(4) konk. r. nelze napadati opravným prostředkem a jest opravný proc 
středek nepřípustný. Jest tudíž slíznost do výše řečeného usnesení ne
přípustná a bylo ji proto podle § 526 c. ř. s. a § 172 konk. ř. ihned od
mítnouti. 

Ne j v y Š š i s o u d nevyhověl rekursu. 

D ů vod y: 

Rekurs odkazuje se na správné odCrvodnění napadeného rozhodnutí. 
§§ 147 a násl. úpadkového řádu nejednají o právu hlasovacím, nýbrž 
o podmínkách přijetí návrhu na vyrovnání, a z příslušných, do jisté 
míry odchylných ustanovení vyrovnávacího řádu (,§§ 39 a násl.) nelze 
vyvo,:ovati" že předpis § 93 (4) úpad. ř. neplatí pro nucené vyrovnání, 
najme, kdyz se v § 143 (5) úpad. ř. naň zvláště odkazuie. Že rekursní 
soud poklildal dřívější rekurs za připustný, nemění nic na skutečnosti 
že podle § 93 (4) úpad. ř. proti rozhodnutím úpadkového soudu, pokud 
se týče úpadkového komisaře o propůjčení hlasovacího práva není 
opravného prostředku. Ale napadené rozhodnutí není ani věcně neúplné, 
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neboť stěžovatel neopřel rekurs ní návrh na změnu rozhodnutí konkurs
niho soudu o nové okolnosti, za kteréhož předpokladu jedině byl by 
takový nárok ve smyslu § 93 (4) úpad. ř. přípustn}' (srovnej pamětní 
spis str. 85/86). 

čís. 7908. 

Chce-li se řídič a vlastník jízdného silostroje sprostiti ručení, musí 
prokázati, že splašeni se zvířete bylo způsobeno zaviněním někoho tře
tího nebo že nemohlo býti odvráceno anl při řádných a věcných opa
trnostech v řízení silostroje a zacházení s ním a ž.e nemůže býti dovo·· 
zováno ani z povahy jízdného silostroje nebo ze zvláštního způsobu, ze 
selhání neb z nedostatků jeho činnosti. Jen když byl tento vyviňovací 
důkaz úplně podán, dlužno míti za to, že vlastní příčinu příhody nutno 
spatřovati v nebezpečné povaze zvířete.. . 

(Rozh. ze dne 23. března 1928, Rv [ 1402/27.) 

Při setkání automobilu žalovaného s koněm žalobcovým vedeným 
Bohdanem K-em se kůň splašil, byl zachycen automobilem a poraněn. 
Žalobní nárok na náhradu škody uznal pro c e s n i s o u cl p r v é 
s t ol i c e důvodem po právu, o cl vol a c í s o u d napadený rozsudek 
potvrdil. 

N e j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Dovolání, opírající se o dovolací duvody čís. 2, 3 a 4 § 503 c. ř. s., 
jest bezdůvodné. Není sporu o tom, že škoda pochází ze splašení se 

. koně vedeného Bohdanem K-em. Žalovaný to připouští i v dovolání. 
Podle druhého odstavce § 2 zákona ze dne 9. srpna 1908, čís. 162 ř. zák. 
platí ustanovení obsažené v tomto paragrafu také pro případ, »že škoda 
pochází ze splašení se zvířat«. Proto, chce-Ii se řidič a vlastník jízd~ 
ného silostroje sprostiti ručení, musí dokázati, že škodná událost, spla
šel1l se zvířete, byla způsobena zaviněním někoho třetího nebo že ne
mohla býti odvrácena ani při řádných a věcných opatrnostech vřizení 
jízdného silostroje a zacházení s nim a že nemúže býti odvozována ani 
z povahy jízdného silostroje nebo ze zvláštního způsobu, ze selhání 
nebo z nedostatků jeho činnosti. Jenom v případě, když tento vyviňo
vací důkaz byl úplně podán, když řidič silostroje použil všech opatrností, 
nejen těch, jež jsou přikázány zvláštními předpisy, nýbrž jichž vyžaduje 
povaha případu vůbec, a když tyto opatrnosti také neselhaly, ale zvíře 
přece se splašilo, dlužno předpokládati, že vlastní příčinu příhody nutll<) 
spatřovati v nebezpečné povaze zvířete (srov. III. zprávu . právního vý
boru posL sněm. o prvnim vládnim návrhu k § 2). Že splašení se koné 
bylo způsobeno třetí osobou, žalovaný ani netvrdil. Pokud však namítá, 
že splašení se koně nelze, jak předpokládá napadený rozsudek, při-
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čítati rychlé jízdL' a neopatrnému přiblížení se ke koni, přehlíží) že bv 
s~ touto námitkou, jak již zdůrazněno, s úspěchem mohl brániti jenom 
tehdy, kdyby se mu byl podařil dtikaz, že zvíře se splašilo pře s tG . , 
že použil všech opatrnosti stavem věcí vyžadovaných, neboť pouze za 
tohoto předpokladu nutno míti za to, že za příčinu splašení se 
pokládati nebezpečnou povahu zvířete, nikoliv provoz silostroje. To
hoto dúkazu žalovaný nepodal, jak nižší soudy odůvodnily. Řídíč silo
stroje podle vlastních údajú žalovaného spatřil Bohdana K-a blížícího 
se s koněm již z větší vzdálenosti. Nesměl tudíž, kdyby byl šetřil zvláštní 
pozornosti, již mu ukládá § 1299 občl. zák., bráníti se poznání, že se zví
řata, zejména koně mnohdy plaší z nejmalíchernějšich příčin a že by 
to mohlo vésti k úrazu. Měl proto učiniti bezpečnostní opatření podie 
okolností možná a slibující jistý úspěch, tedy náležitě zmírniti rychlost 
jízdy, vyhnouti se koni co možná nejvíce na levo, ba dokonce, když mu 
byla dávána výstražná znamení, zavčas zarazití motor a zastavíti (§ 45 
nařízení ze dne 28. dubna 1910, čís. SI ř. zák.). Podle zjištění nížších 
soudů, jimiž dovolací soud jest vázán, řídič silostmje nešetřil žáí!né 
z těchto opatrností věci přiměřených, ba zvláštními předpisy příkáza
ných, zejména též pro případ, blíží-li se jízdná á tažná zvířata. Ačkoliv. 
mu Bohdanem K-em byla dávána varovná znamení holí, nezastavil, ba 
ani nezmírnil rychlost jízdy a také se nevyhnul na levo, kde bylo dosti 
místa, nýbrž naopak zahnul ještě vÍCe směrem ke straně silnice, kde byl 
kůň. Tím je založena ručební povinnost žalovaného podle § I cít. zá
kona. Tvrzení, že řídič siloslroje nepostřehl výstražných znamení Boh··· . 
dana K-a, jen dokazuje, že za jízdy a když se blížil ke koni vedenému 
pouze na ohlávce, nešetřil zvláštní pozornosti § 1299 obč. zák. mu uklá
dané, poněvadž jinak by byl musil postřehnouti výstražné znamení 
stejně, jak byla postřeh nu ta třetími osobami. Jelikož jest nesporno, že 
škodu nutno přičítati splašení se koně, nebylo, třeba obšírného doka~ 
zování o příčinné spojitosti a je také lhostejno, jak si kůň počínal, když 
se plašil. Při právním stavu věci zde vylíčeném je také bez významu, 
zda rychlost jízdy činiía 60 km či méně, jak veliký přesně byl prostor 
mezi automobilem a koněm, když tento vyhodil, a nebylo proto ani po
třebí prováděti v tomto směru ještě důkazy. 

čís. 7909. 

Byl-li rok ustanoven výhradně jen ku proveden, důkazů dožádaným 
soudem, nelze opomenutí obes,lání strany podřaditi pod ustanovení 
§ 477 čís. 4 c. ř. s. 

(Rozh. ze dne 23. března 1928, Rv I 1563/27.) 

žalobě manželky o rOzvod manželství od stolu a lože bylo vyhověno 
s o u d Y vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m mimo jiné 
z těchto ' 
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důvodů: 

Dovolání vytýká předevšim, že žalovaný nebyl obeslán k roku usta~ 
enému na den 4. listopadu 1926, při němž bylí vyslýcháni svědcí do

nov , .. hl kl' _tO t· k spa žádaným okresním soudem v J., takze 11m nemo a, I o ~z y, a, -

t' ·e v tom zmatečnost řízení v první stolIcI podle § 477 ČIS. 4 c. r. S., 
rUJ , . ,. k t " 

I č neprávem. Jest sice pravda, ze ve spIsech nem vy azu o om, ze za~ 
l~vaný byl zpraven o roku, jejž dožádaný okresní ~?ud v J. ustano,vIl 

den 4 listopadu 1926 ač podle zaznamu bylo nanzeno strany o nem na· J • k" 
vyrozuměti, a jest také pravda, že žalovaný .ne?yl. přI tomto ro u pn~ 
tomen. Avšak i kdyby bylo prokázáno porusenI predpl~~ § 289 druhy 
odstavec c. ř. s., podle něhož prováděni důkazů vnepntomnosh stran 
předpokládá, že byly strany o roku vyrozuměny, ne:aklá~alo . by. 10 
zmatku, podle § 477 čís. 4 c. ř. s. P?dle tohoto :ákon~eho predplsu lest 
řízení zmatečným jen tehdy, byla-II stranenezakonnym postupem, zc
jména opomenutým doručením odňata možnost před s?u~em prol,:,dna~ 
vali. V tomto případě byl rok ustanoven len ku provede11l dukazu dozada
ným soudem, před nímž se pře neprojednávala. Nebyl-li t~dy.rok ust~no
ven k spornému jednání, nýbrž výhradně jen ku provede11l urcltych duka~ 
Zll nelze opominutí doručení obsílky dovolateli podřaditi pod ustanovenI 
§ 477 čís. 4 c. ř. s., poněvadž se právě sporně nejednalo a proto nebyla 
straně odňata možnost projednávání pře (Klein, Vorlesungen, str. 23S). 
Dovolatel nemůže o·statně ani tvrditi, že se mu stala vytýkaným opo
menutím nějaká újma, neboť výsledky důkazů dožádaným souderr; dne 
4. listopadu 1926 provedených byly při ústním jednání d?e 31. br:,zn~ 
1927 v přítomnosti žalovaného přečteny a, pokládal-II vyslech svedku 
dožádaným soudem za neúplný, měl n: vůli, by, n~vr?1 u oproc:,sn!ho 
soudu podle § 289 druhý odstavec c. r. s. doplnem dukazu, coz vsak 
neučinil. 

čís. 7910. 

Zamítl-li odvolaci soud (sborový soud druhé stolice) UBnesenJm, 
pojatým do rozsudku, odvolání uplatňující zmatečnost y'od~e ~ 477 čís. ~ 
c. ř. s. z té příčiny, že k projednání rOllepře nebyl pnslusnym sbor~vy 
soudl' prvé 'stolice, nýbrž okresní soud, .nelze rozhodnuti odvolactho 
soudu napadati a to ani z důvodu zmatečnosti. 

(Rozh. ze dne 23. března 1928, Rv II 530/27.) 

N e j v y Š š í s o u d odmítl 'dovolání. 

D ů vod y: 

Dovolatelka prohlašuje sice, že napadá rozsudek odvolacího soudu 
co do celého obsahu, ale v pravdě napadá, uplatňujíc dovolací důvody 
čís. 1, 3 a 4 § 503 c. ř. s. pouze usnesení odvolacího soudu, pojaté do 
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n~padené,ho rozsudku, jímž odvolání, uplatňující zmatečnost podle § 477 
ČIS. 3 c. r. s., bylo zamnnuto. Tuto zmatečnost uplatňovala UDvOlat,elka,' 
Z . té ,příčiny, že k. projednán.í rozepře nebyl příslušným krajský sOud, 
nybrz soud okreSlll: Odvolacl, soud uznal věc~ou příslušnost krajského 
soudu za opodstatnenu a zamltl proto odvolam, pokud uplatňovalo zma_ 
teónost podle §477 čís. 3 c. ř. s. Podle § 45 j. n. nemohou býti napa_ 
da~a rozhodnuti, sborového "o~du první o stolic:, o j~,ho předmětné pří
slusnosh proto, ze pro pravm vec jest oduvodnena pnslušnost okresního 
soudu. Jestliže o příslušnosti sborového soudu rozhodl soud druhé sto_ 
lice, platí totéž, co uvedeno o rozhodnutí soudu první stolice. Toto roz
hodnutí není tudíž odporovatelným a to ani pod heslem zmatečnosli 
P?dle § 4:7 čís. ~c: ř. s""neb.oť, učinil-li zákon v § 45 j. n. výslovnou 
vyhradu, ze v urcltych pnpaaech nelze příslušnost dovolaného sOlldu 
vůbec napadati, nemůže býti důsledkem toho rozhodnutí tohoto sOlldu 
zmatečným pro domnělou nepříslušnost. 

čís. 7911. 

Dvorský dekret ze dne 31. prosince 1801, čís. 549 sb. z. s. netýká 
se mužstva branné moci, nýbrž jen vlastních důstojníků osob jsoucích 
s důstojníky v téže hodnosti a některých dalších vojenskÝch osob odve. 
lených služebně mimo příslušné vojenské těleso. 

V pozůstalostním řízení po příslušníku mužstva branné moci není 
erár účastníkem poziístaloslního řízení a jest ho s jeho nároky pouká
zati na pořad práva, aniž by mu bylo určiti lhůtu k podání žaloby. 

(l<ozh. ze dne 24. března 1928,1< I 121/,28.) 

V pozůstalo~tní ,:ěci po)osefu Z-ovi, domáhal se československý erár 
v~?al1l. 304? Ke, jez r.ry, zustavltel poslal z pole své manželce, zprone
venv je "tatu ve sluzb: vOjenske. S o u cl p r v é s t o I i c e prohlásíl 
odevzdaCJ hstmu za pravoplatnou a poukázal československý erár na 
pořad práva s tím, že jest prokázati podání žaloby do Ihůtv dvou m,,
síců, po~itané od ~rávoplat~osti usnesení, jinak že by one~ peníz byl 
vydan zustavltelovym dedlcum. Rek u r sní s o u d napadené usne
sení potvrdil. 

N e j v y Š š í s o u cl vyhověl dovolacímu rekursu československého 
eráru potud, že prostě odkázal nárok čsl. státu na pořad práva. 

o ů vod y: 

Stěžovatel v dovolacím rekursu shledává správným zjištění soudu 
druhé stolice, že zůstavitel Jose! Z., který dne 3. března 1917 ve vazbě 
v K; skonal, sebevraždou, byl d?mobraneckým zásobovacím vojínem 
u z~sobovacl ~ydatelny v K a ze odtud poslal své manželce peníze, 
ktere byly ~ n~ ~et?Ictvem zabaveny ~ ohleelně nichž bylo proti Josefu 
Z-OVl podezrem, ze ]lch nabyl nepocŤlve ke škodě eráru. Stěžovatel schva-
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. závl'r rekursního soudu, že Josef Z. jako »sklepl11istľ~( byl ve ,zúčto-
o IUje, 'k vo]'ens'ké správě a že proto mel pozustalostl1l soud 

vaClfl1 pomeru , . y V' o § 34 v. drvo _ 
. úřední provésti svolal1l ventelu podle 1 nesp. r!z. ~, r 

~k~;~ocldekretu ze dne 31. pr?sincc,180l, čís. 549 sb. z. s. a ze tyz SO'll~ 
odle § 156 nesp. říz. nemel pozustalost josefa. Z-a jako osoby, ,kte~a b la ve zúčtování se státní pokladnou, odevzdah b~z sO,uhl~su pnslus

nrho úřadu. Avšak pouhý název »sklep~"str«, ktery pry mel jose! ,~., 
, j' eště důkazem že jde o osobu mmenou v §§ 134 a 156 ,nesp. nz. 

nenl , 01 j Ok ", d k z' dekretu ze dne 31. prosince 18 . o a z nanze11l v. . c 

a v 26 září 1800 C 840 a z citovaného již dvorského dekretu ze 
dne . , o j 3 ince dne 31. prosince 1801 a z dvo~skeho (:~kretu ze (ne . pros , 
1824, čís. 2053 sb. z. s. patrno, netyka se pnk~z, dekretu ze dne 31. plO-
. 1801 mužstva branné mOCI, naopak mim se tu vOjenske os?by, 

Slllce b 't' "ď pohledavky 'ež lllají takové postavení, že mohou tu y I po ynpa. ': , 
~ojellské správy za pozůstalostí; jsou t~ vla~tm ~~stOj~"CI, ,daJe osob~ 
t "cí s důstojníky v téže hodnosti a nektere dalsl sluzebne mimo. $Ve 
~ř~~;ušné vojenské těleso odvelené (?,eta~hované) vojenské osoby, Srov
nej čelné komentatory nesporného nzem: Schuster vyd .. 1859, stl. 150 
a 151, Kissling str. 292, Mitlacher l. díl str. 283, D~nllan~tsch str. 46: 

o kteří příkladmo uvádějí generály, štábní dústojníky, dustojmky, ,volenske 
úředníky voienské po případě štábní strany (auditory, lekare a du
chovní děktúých hodností) a určité detachované osoby. \ro úsud~k, 
že josef Z. byl jednou z takových osob č nen~,ve spisech pozustalostmch 
ani v připojených spisech trestlllch nejmenslho pod~ladu., josef Z. byl 
prostým vojínem domobraneckým, tedy am n,e poddustOjll!kem a kona! 
službu v K, tedy v samotném sídle onoho z,:s,~bO~~Clh~ ustav?, jemuz 
byl službou přidělen. Ústav tento řízen byl VyS~lll: uredl1lken; :as~~ova-

o cího sboru a ze spisů jest vidno, že mu bylo prldeleno nejmene pel dal
ších zásobovacích úředníků. Tento vojenský ústav měl ve svém stavil 
přiměřený počet mužstva, k němuž patři~ i jose! Z. josef Z. byl podle 
připiSů zásobovaciho ústavu ze dne 13. brezna 1 9 17 a ze dne. 10. du:bna 
1917 pověřen pouze vydejem vína, rum~ a petro,leje v d!.obnem a pre]!
máním vajec, a výslovně jest uvedeno, ze s peneZI nemel pra~lllC ~o de
lati; schodky na penězích nebo na zásobách tO:"utO zásobov~clmu ustavil 
svěřených nebyly u tohoto ústavu shledany, ac se tak zvana s,~ontra k,o
nala měsíčně. Z toho všeho jest patrno, ze jose! Z. byl pO,veren pou;e 
manipulačními pracemi, jež u takovych a podobnych usta~u kona muz
stvo; že si josef Z. dal při tom říkati »sklep!"lStr«,r:ema pro povahu o 

jeho úkonů význan1l1; Z této povahy jel;? úkonu ply~e, ,ze ,nejde o ?sobu, 
na niž se vztahují §§ 134 a 156 nesp. nz. romu svedčI dale I to, ze, Jak 
ze spisů patrno, nedošlo dosud k vystavení t. zv. vysvědčení o správném 
vyúčtování, v kterém má býti vykázána pohl,:,dáv~a ,za vOjensk?u .oso
bou, jež jest ve zúčtovacím poměru_ k ,voj,enske sprave nebo k st!tm p,o
kladně; podotýká se, že toto vysvedcem jest v souvlslOSŤl, s prevze~lm 
pokladny nebo' skladjště nástupcem oné osoby. Podle Sp!SU v.ojenskych 
soudů jde vlastně jen o podezřeni: že josef Z. I;~byl pen:ez ,~ jeho ~~n
želky zabavených nepoctivým zpusobem, na pnklad krade Zl, loupezl a 

31' 
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pod. Z řečené.ho jest patrno, že předpisy §§ 134 a 156 nesp. říz 
tu nllSta. V dusledku toho není stěžovatel kler" neI1I' d'd' ď . k o t I 'h" .. , ,. Jelcem ~n: pozus a ostnl o nzem, jenz by měl právo súčastniti s~' '., 
nam a ode~zdání pozůstalosti. Právem proto soud prvé ~t ~n . ::. 
odevzdacI hstInu, aniž slyšel stěžovalele. Neporušil tedy 80 dO Ice . 
lic'k hl' '. u prve sto . e za 011, pro aS1V v napadenem usnesení odevzdací Hstinu ~ 
platnou. Dalším bodem usnesení soudu prvé stOII'ce a potv z~. ~ravo_ 
, . k" rZU]lClm j' e' usnesemm re ursmho soudu jest však zákon zřej'mě porus'e ' d . ] 

§ 2 č' 7 ,. O n v pre pISU 
IS.. n:,sp .. n.z; sporných nárocích nesmí rozhodovati pozůstalost ; 

soud, ny~rz ma ~castn.,ky prostě odkázati na pořad práva. Jestliže v' ~ 
soud p;ve I druhe stohce spo~urozhodl i o tom, která strana má nast~~_ 
pltI porad 'prava;. a sta,;ovrl teto straně k nastoupení pořadu práva r
padnoll Ihutu, pn jejlmZ nedodržení mělo by býti na věc pohlíženo ~ ? 
Jakoby narok strany na pořad práva odkázané nestával po právu ?K, 
kro či! tím meze práv zákonem mu propůjčených. Bylo proto dovol~tre
rekursu aspoň tak vyhověti, jak shora iest uvedeno Soud u ne'h ' lmu 
on . h' . .... '" oz JSou 
,y pe?!ze ~s: ovany, bude mOCI JImI disponovati bud' za souhla u 

vsec~ ucastmku a~ebo k návrhu toho účastníka, jenž pořadem r' ~ 
zlomI odpor ostatmch. P ava 

čís. 7912. 

. Nárok dědice na započtení daru lze uplatňovati bez ohledu na to zda 
!~t ~ov~nn& podil zkrácen posledním pořizením, bud' za poziístalos,tního 
~tzem ,navrhem u pozůstalostního SIOudu, nebo je-li toto řízení skon_ 
ceno, zalobou. ' 

(Rozh. ze dne 24. března 1928, Rv I 1092/27.) 

,Ž~lobce, syn z~stavitelův, domáhal se na Žalovaném žalobou do
pinem POVll1!,?~O dllu. O b a niž š í s o u cl y žalobu zall1ítly. 

N e J v y s S I S o u cl zrušIl rozsudek odvolacího soudu a uložil mu 
by znovu rozhodl. , 

Důvody: 

,D?volatel právem vytýká, že odvolaci soud pokládá žalobu o do
pln~l1I povlllne~o p~dílu za . n~odůvodněnou proto, že každá pohledávka 
pO~,llln~ho POdllu predpoklada, že nepominutelný dědic byl posledním 
ponzenI';' zkracen o povinný podíl. § 785 obč. zák. dává dětem ted" 
mkohv vsem nepolm~utelným dědicům, právo, aby při vypočteni o~ůsti. 
lOSÍ! byly. zapocte?y I dary, kte;é z~stavitel učinil za živa, vyjmtuc dary 
v~počtene v druhem odstavCI tehoz paragrafu. Toto právo nečiní zákon 
za,vlsly~ ?a p,ředchozím zjištění, že povinný podíl byl vůbec zkrácen 
lezto p;ave ,onI,? zap?čítání.m se má ·zjistiti, zda se zkrácení nestalo. Za~ 
počtem daru ma SIOllZItI ovsem v prvé řadě k zjištění zda povinn' d'l 
::ebyl dary zkrácen,.?,ůž.e však sloužiti i k tomu, nedí-Ii zkrácen 1 ~~dl~ 
.oho posledlllm ponzenlm a také k případnému vypočtení povinného 
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odHu při rozdělení pozůstalosti. Nárok dědice. na. zapo~tení .daru lze 
jl dy uplatňovati bez ohledu na to, zda Jest povlllny podll zkracen P?
!~edním pořizenim a to bud' za řizen~, poz.ůstalostního ~ávrhem u pozu~ 
talostního soudu, nebo. Je-II toto nzenI skončeno, zalobou (srovnťJ 

s rávu justiční komise k III. dílčí novele k obě. zák. str. 115 a nasl.). if tom směru byla doplněna ustaI;ovení občansk,ého zákon~~~ o POVIn-
'TI podílu a to výslovně protI nazoru vysloven emu NeJvysslm soudem 

neI 'h .,. k _., I e Vídni v judikátu čís. 157, jak to z onec motIVU za ona zre]me jl yne. 
Ďovolatel brojí sice i proti názoru, že započtení je přípustno jen při po
sloupnosti z~ závěti~ A:e ~ako~y názor. odvo:lací s.oud am nev~slovII, 
nýbrž míní, ze zapoctem Jest pnpustno]en pn zkracem posledmm .po
řízením, tedy i vyděděním "ýslo.vným bez ustanovení posloupnosÍ! ze 
závěti. Zato ovšem právem napadá clovolatelnázor odvolacího soudu, že 
předpokladem započtení jest zkrácení povinného podílu posledním po
řízením. 

čís. 7913. 

Vyrovnací řád. 
Lhostejno, zda si byl věřitel toho vědom, že se mu dostává výhody 

zapovězené § 47 vyr. ř., anebo zda se jeho úmysl přimo nesl k tomu, by 
takové výhody dosábl, stačí, že příslušná úmluva výhodu skutečně. (';lb
jektivně) propůjčova1a II že byla tato výhodJa v souvislostí s vyroYOantl11, 
při čemž jest daIe nepodstatno, zda byla tato SOt1~isl()st věřitelem přímo 
zosnována nebo zantýšlena. Jde o nedovolenou vyhoclu podle § 47vyr. 
t., byla-li směnečná záruka cennějším rukojemstvím nových ručitelů na 
místo bezcenného rukojemského závazku dosavadního ručitele. 

(Rozh. ze dne 24. března 1928, Rv I 423/28.) 

Proti směneonému platebnímu příkazu namítli žalovaní, že podepsali 
směnky jen proto, že_žalobkyně na ně naléhala, hrozíc, že by ji~ak hla~ 
sovala proti přijeti vyrovnání firmy B., jejímiž tichými společllI~y ~ylr 
žalovaní. Pro c e sní s o udp r v é s t o 11 c e ponechal smenecny 
platební příkaz v platnosti, o d v o- I a c í s o li d ho zrušil. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání mimo jiné z těchto 

důvodů: 

Po stránce hmotněprávní bylo by předeslati, že za výhodu ve smy
slu § 47 vyr. ř. poklMati jest každou úmluvu dlužníka nebo jiných osob 
s některým věřitelem, kterou se mu před uzavřením vyrovnání ,neb v d,obě 
mezi jeho ujednáním a právní mocí potvrzovacího usnesem vyhraZUje 
právě z podnětu vyrovnacího řízení nebO' v nějaké, třebas jen vzdálené 
souvislosti s ním objektivně nějaká výhoda. Rozhoduje tu tedy jen oh
jektivní stránka věci, kdežto momenty subjelolivní nepřicházejí v úvahu. 
Je tedy lhostejno, zda si věřitel byl vědom, že se mu dostává takové vý-
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hody, anebo zda se jeho úmysl k tomL " 
d?sáhl, stačí, že příslušná úmlu;a sku;eg~~m( ~eS~'tby, tak~vé výhOdy 
pUJčovala a, byla-Ii tato výhoda v souvislo f o je Ivne) ,vyhodu pro_ 
Je,st dále nepodstatno, zda tato souvislost b

S 
I s ~y'rovnal1l';;, při čemž 

vana nebo zamýšlena Jest zJ'ištěno ' Yd la ventelem pnmo zosno_ 
Před " , ze se po epsání směnek t I t' vyrovnaClIl1 rokem Dři němž se o. , , ' s a o es-ně 
zástupce žalujíCÍ banky před tímto ro;:n~ovnaclm navr,hu hlasovalo, že 
v zastoupení žalující bank te rv .. na tyt~ ~menky čekal a Se 
nacímu roku, s jehož poče&m Gyl; po Jl~h od~vzdal1l dostavil k vyrov_ 
sařem vyčkáváno, Ač žalující bannk

a 
zd"ost hl r. L-a vyrovnaCÍm kOl1li_ 

pokud se týče, se hlasování zdržela a h/,ve lasovala proh vyrovnání 
pro přijetí vYl'Ovnání. ŽaluJ'ící ba 'k ' asova, tentokráte její zástupc~ 
1 " , n a sama tvrdl a dokazu' , b 1 
~vanyrn receno, že ujednání s nimi není v v' d' . Je,. ze y o ža·~ 

111m, a o tuto okOlnost hlavně o í' . ,za ne S?llVlSlostl s vyrovná_ 
zor. ~okládala-li však žalu<jící b~I~:};:~lln~oUClh~vuJ opačný, právní ná
vyr. r. sama za nutné by takóvou 'h ' vz ,;dem na predpls § 47 
vodněn úsudek že si toho byla vy :dadu prohlasila, Jest zajisté odů_ 

, 1 " sama ve oma že J'e t k t ' , VIS ost ujednání jejího se žalov ' ' , , s s u ecne tato sou-
~ouvislost ona odstraněna býti n::

I
I"1 s vY:,o~nal1l~, Že, !outo výhradou 

uvah dlužno· tedy rozhodnutí soud 1 a'd ne te ." bhze d,ohcovati, Z těchto 
vadně a věcně plně odůvodněné SC~V~lit~Oa aClho l"~ozt~ formálně bez
diska dovolacího důvodu podle § 503" po~ud zalUjlcl banka s hle-

.. CIS 4 c r s J'ešť 'd·' vaJlc se na rozhodnutí čis sb 4Ll 16 ,ď,' ',' e uva I, odvolá_ 
ných byla pouze sesílenÍl~ r~kojems~él~" z~ sllleneč,ná, záruka žalova-
tedy nemůže by' ti pokládán- d o zavazku ElJsky B-ové a ž'o . 

v • a za ne ovnlenou vy' hod ..:; 
vyr. r., Jest na omylu neboť zde " ,u ~e smyslu § 47 
zavazku rukojemského'J'edné a t" se nbeJedna o sesilel11 stávajícího J'iž 
, t' " eze oso y l1y'brž o ' V'v, Jems VI novych ručitelů na m~ t b / . nove cenlle]Sl ruko
savadní ručitelky. lS o ezcenneho rukOjemského závazku do-

Čís, 7914. 

Byl-Ii zápcls práva do nové pozemk 'k' 
dal-Ii se ,~,a omylu, který bylo lze POdl:

v
§\Otl!4h

lmY !ma~ečný n:bo z~klá
dne 26. nJna 1894 čís 40 min věst 'k ' ,jh. zak. a min. nar. ze 
tečný zápis opírati ~by'ti 'd; :" . nt ~ ?pravlti, nelze o takový zma-

, " ." uvere ve vereJnou lm 'hu kd ' . ntCl o neru vyrozuměni. I ., yz nebyli účast-

(Rozh, ze dne 24, března 1928, R II 10/28,) 

, Žalobkyně, vlastnice domu čis 374 d ' 
zalovanému nepřísluší p,rávo 1" t' "omahala se na žalovaném že 

I t · , poona I drevo z ob 'h 1 ' s v as nlctVInl domu čis 374 ' '1 . . ' een! o esa spoJ' ené 
I . , ze za ovany· Jest· v • 

(O tohoto práva a nahraditi žalobk ,ni" pov"nen zdrzetJ se zásahu 
hem, Pro c e sní s o LI d p. ' Y sKodu zpusobenou tímto zása-
I'.. Ivestollce'lb' 

a ~ I S o II Ll zrušil napadený rozsudek' ):, za ~ ,u zall11tl, o li v o~ 
čkaJe pravomoci dále ve věci j'ednal a ulozil pl vemu souelu, by vy.-

Ne' , , , a znovu rozhodl 
j v y s S I S O u d nevyhověl rekursu, ' 
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D ů vod y: 

Stěžovatel vytýká, že odvolací soud neměl příčiny zrušovat rozsudek 
prvého soudu, ježto on měl právo na užitky z obecního lesa celým po
dílem 1/.402 jako vlastník domu čís, 376 a vykonával je se svými před
chúdci odedávna, ježto on a jeho předchůdci právo to vydrželi, žalob
kyně a její před~hůdc~ je ni~d~, nevykonával~ a proto je podle,,§ 15~0 
obč, zák, nemohl1 nabyti v duvere v klllhy verejlle, Prvy soud zjlstLi, ze 
předchůdci žalovaného měli právo na celý podíl, vykonávali v~dycky 
toto právo a také žalovaný tak činil a soudí, že předchůdci žalobkyně 
tohoto práva nenabyli, že nebylo proto třeba zabývati se otázkou vy
držení práva žalovaným a jeho předchlLdci, ani tím, zda žalobkyně ne
vědouc o vydržení, nabyla práva na poloviční užitek podle §1500 obč, 
zák, koupí domu čís, 374, při němž bylo právo na poloviční užitek 
z obecního lesa zapsáno, Odvolací soud pokládá však za rozhodné, zda 
žalobkyně při koupi domu jednala v důvěře v knihy veřejné a neznala 
a nemusela znát nedostatek práva na braní užitků, a vychází z názoru, 
že předchúdci žalobkynini nabyli práva na poloviční užitek z lesa zá
pisem jeho do knih při zakládáni nové pozemkové knihy, ale že ž~lovaoný 
a jeho předchůdci toto právo zase vydrželi pro dúm čís, 376, Zalobou 
domáhá se žalobkyně: 1. výroku, že žalovanému nepřísluší právo na po
bírání dřeva z obecního lesa k 1/804 spojené s vlastnictvím k domu čís, 
374, 2, výroku, že žalovaný jest povinen zdržeti se zásahu do tohoto 
práva a nahraditi škodu zásahem zpúsobenou, Právo ze služebnosti, 
jako .právo věcné s absolutními účinky proti každému třetímu opravňuje 
brániti se zásahu nejenom se strany vbstníka obtíženého pozemku, ale 
i se strany každého třetího, žaloba ko·nfesorní ze služebnosti pak před
pokládá průkaz 1. práva služebnosti, 2, jeho porušení nebo aspoň ohro
ženÍ. Nutno se tedy obírati napřed tím, zda žalobkyně nabyla práva jí 
tvrzeného, K nabytí věcného práva k nemovitostem je potřebí jed\lak 
důvodu, jednak zpúsobu nabývacího, jde-li o odvozený způsob nabytí. 
Nabývaci způsob spočívá v zápisu do knih, ale zápisem samým se ještě 
práva nenabývá, neměl-li ho zřizovatel a není-Ii tu platného důvodu, 
Nedostatek důvodu lze nahraditi vydržením mimořádným, jež předpo
kládá bezelstné držení. Podle toho nutno řešiti také nabytí práva na po
dil z užitku obecního lesa předchůdci žaolobkyně v držbě domu čis, 374 
zápisem práva toho v nové pozemkové knize, Podle § 14 druhý odsta
vec zákona ze dne 25, července 1871, čís, 96 ř, zák, nabyly záp·isy do 
nových knih, proti nimž nebylo podáno námitek, účinku knihovního zá
pisu, Tím jest řečeno, že zápis takový jest sice platným zápisem 
knihovním, tedy platným způsobem nabývacím, ale o sobě sjednává 
právo jen_ za podmínek, že oprávněný měl také potřebnýa platný důvod 
k nabyti a předchůdce jeho mu mohl právo zříditi, Neměl-li nabývatel 
platného' dúvodu, mohl nabýti práva jenom vydržením mimořádným, 
držbou práva po dobu vydržecí v dobré víře, Bylo~li pak odstraněno 
vydržení knihovní, nestačilo k nabytí práva pouhé knihovní držení.Po
dle toho předchůdci žalobkyně nenabyli pouhým zápisem práva k 1/804 
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užitku obec~iho. lesa při d~~,ě čis: 374.a mohli je nabýti teprve vycirže_ 
nim. Z teh?z. duvodu nel;lUz.e se )ednatr o zamk Jejich práva, nabytého 
po~hy!" zaplsem" promlcenl1~ nasledkem nevykonávání po dobu pro" 
mlcenl. V tom smeru odvolacl soud neposuzuje věc správně, vycházi-i" 
z náz?ru, že předchůdci žalob~yně pozbyli promlčením práva nabytéh~ 
pouhym zaplsem jeho pro JIneho. Ale ani prvý soud neuvažoval a ne
zjišťuje,. zdali předchůdcům žalobkyně ve vlastnictví domu čis. 374 bylo 
do novych kmh zapsano pravo na uŽitek z obecniho lesa na základě 
platného důvodu a jaký důvod to byl. Proto je řízení v prvé stolici kusé. 
Také názor odvolacího soudu, že žalobkyně nabyla práva důvěřujíc 
v kmhu pozemkovou podle § 1500 obč. zák. a § 71 knih. zák. tím že 
k?upila dům čís. 374, při němž bylo ono právo zapsáno, byl by sp:áv
nym jenom potud, pokud předchůdci žalobkyně toto právo měli, neb0 
právo to bylo zapsáno alespoň na základě 10Tmálně platného zápisLl. 
Byl-li však zápis práva do nové knihy pozemkové zmatečný nebo se za
kládal na omylu, který lze podle § 104 knih. zák. a min. nařízení ze dne 
26. října 1894, čís. 40 mi~._~ěst. opr~vití, pak nelze o takovýto zmatečpý 
zapls oplratr nabytr v duvere ve vereJnou kmhu, když účastnící o něm 
nebyli vyrozuměni. (Srovn. Randa, Vlastníctví str. 220, Exner, Publící
tatsprincíp str. 61, Kraínz-Ehrenzweig System § 231). žalobkyně ne
n;ohla bJ ,~e tedy opír:ti o důvěru. v zapsané právo, kdyby jeho zápis 
pn dome CIS. 374 spočlval na pouhem omylu soudu, stal se proti 'spisům 
při z!,kládání po~emkové knihy zejména pak, když takovým zápisem 
po'strz~n~m osobam nebyla poskytnuta přiležitost k nápravě jejich vy
ro,;um~mm. Ale tu prvý soud nezjistil, zda hořejší podmínky pro nabytí 
t;'rava zalobkxmna podl: § : 500 obč. zá~: a § 71 ,knih. zák. jsou spfněny. 
zalovany haJll se trm, ze zapls prava pn dome zalobkyně stal se nedo
patřením, a proto jest řízení i v tomto směru v prvé stolici kusé a byl 
mz,sudek prvého soudu tedy právem zrušen. ' 

čís. 7915. 

Pojišťovací smlouva, 
S hlediska § 67 poj. zák. se nevyžaduje, by zcizená věc vyšla ze zci

zitelo~y ,držby, st~čí, vyš.la-Ii z jeho úchovy. Zcizení jest tu i tehdy, 
byla-ll vec odevzdooa s vyhradou vlastnictví až do zaplaceni kupní ceny. 

(Rozh. ze dne 24. března 1928, Rv II 77/27.) 

žalobce pojistil koně u žalované pojišťovny. Dne ll. prosince 1925 
předal žalobce koně Janu H-ovi proti bezplatnému konání určitého množ
ství dovozů vyhradiv si až do provedení dOVOZl! vlastnické právo.ke 
koni, po kteréžto době mělo vlastnické právo přejíti na Jana H. Dne 29. 
března 1926 kůň zdechl. Proti žalobě, jíž se domáhal žalobce na žalo
vané po,jišťovně vyplacení pojistného, namítla žalovaná, že pojišťovací 
sl~louva z,:n.ikla, ježto byl kůň z~izen. Žaloba byla zamítnuta s o u d JI 
v sec h trl s t o II C, N e j v y s š í m s o ude m z těchto 
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důvodů: 

Dovolatel spatřuje nesprávné posouzení právní. v tom, že odvolac: 
soud nazírá na právní jednání, uskutečněné smlouvou n~depsanou »k~pn: 

nlouva« dne ll. prosince 1925 mezi Janem H-em a JIm J3ko. na prav~' 
s~dnání zcizovací podle pojišťov.acího záko?a ze dne 23. p;os1l1ce 191/, 
I,. 501 ř. zák. Není však v pravu. ZClzemm (§ 66 CIt. z!,k.) leS! roz.
CIS"tl' kaz'dé právní ]'ed-nání směřuj'ící k záměně v osobe vlastmkove. utne ' ~ V' • , v' OL' 

podle § 67 cit. zák. zaniká pojišťovací pomeI pn z~lzem VeCI.,mo~.he 

t
. že věc VYj'de ze zcizitelovy úchovy, to bez roZdllu, zdali ]IZ dnve 
lm, ." .. 't' d' I ZCIZlte zanikl pojistný zájem, či zda pojistny zajem trva. les e ~ e ve "-
lově osobě, tedy i tehdy, když věc byla, odevzdan~ s .vy~r~do~ vlas~-

. clví až do zaplacení trhové ceny. O sobe by ZClzem pO]1stene ve CI p09-
:~halo pokud jde o jeho význam pro pojišťovací poměr, předpisu § tI~ 
cit. zák., ježto jím odpadá pojištěný zájem. Jev~ se te~y § 67, po?ohn~ 
. ko § 64 vy']'imkou z tohoto předpisu potud, ze nepnpojuje zrusovaCI ]a , . , , . h Odvo 
účinek již ke zcizení věci o sobě, nýbrž teprve k zamene uc ovy. -
lací soud zjistil, že žalobce prodal svrchu vzpomenutou smlouv?~ ?z?a
čenou oběma st",nami jako »kupní smlouva«, Janu H-oYI pO]1steneh~ 
koně, že však H. nemá koně zaplatiti, nýbrž že má vykonah ?ezpla~m' 
určité práce povoznické, a že si žalobce vyhradil vlas!nIcké pravo k. re' 
čenému koni až do doby, kdy budou vykonany vsechny t~t~ prace. 
V právním tomto jednání shledal odvo:ací soud p.ráv.em Je~na111 ZCIZO
vací, neboť zřejmě směřovalo k záměne ve vlastnIck,e os?~e: ~ovolate; 
snaží se dovoditi ve svých vývodech, že Jan H. nemel p~Jlsteneh? kon, 
vůbec v držbě, poněvadž podle § 309 obč. zák. neměl.~~le podrzeh ,ho 
za vlastního. Dovolatel přehlíží, že se podle § 67 P?J1S,t. zak. nevyza
duje by zcizená věc vyšla ze zcizitelovy držby, nybrz pouze z jeho 
úch~vy (»aus der Gewahrsame des Verausserers« - ,z Jeho clet~~c,e): ]Ce 
tedy okolnost, zdali se nabyvatel Jan H. ~tal. takédrzltelem po]~steneho 
koně, pro rozhodnutí této rozepre bez prav111ho vyznamu, nybrz posta
čuje odvolací zjištění, že zcizený kůň vyšel ze zClzltelovy ucho~y. )e 
tedy také pro tuto věc lhostejno, má-Ii, či n~má-Ií dovolatel v:ast111 staJe 
a zdali mohl či nemohl pojištěného koně mlÍ1 pouze v uchove u H. P?
dle § 67 pojišť. zák. z"niká pojišťovací smlouva IpSO, JUre ~x ,uune: Vy
hrada pojistitelova nároku na premii ci? konce obdo~l, v nel':z pOJ1sht~: 
nabyl znalosti o záměně úchovy, ma pnčmu v tom, ze s~ut~cnost, s ol1ll

zákon spojuje zrušovací účinek, jest neod~islou,od, pOJl.stlteloYy vule, 
proto je na pojistníku, aby C? nejdří.ve ozn,"illll zamenu uc.hovy PO]IStr·
teli. Opačný názor dovolateluv po teto strance nelze schvahtl. 

čís. 7916. 

NetIiÍ závady, by veřejný společník nepostoupil na, úhr~du ~véha 
dluhu druhému společníku část své pohledávky ~a. spole<;n0stíz dUI.'odtt 
společenského podílu. Není vylaučeno, by spolecník nedIsponoval a ne-
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vybral ze svého podílu částky, tvořící úrok za poslední rok a zisk z pře. 
dešlého roku. 

Převod části 8p9leČenského podílu není platný, třebas s ním sou .. 
hl~ili dva z více společníků, kteří měli samí právo zastupovati spo
lecnost. 

Pokud může věřitel z důvodu dlužníkova prodlení požadovati na 
něm vyšší než zákonné úroky. 

(Rozh. ze dne 24. března 1928, Rv II 451/27.) 

.. Žalobce a žalovaný byli společníky veřejné obchodní společnosti 
fIrmy R. Zalobce zapůjčil žalovanému 14.000 Kč a domáhal se na něm 
žalobou, O niž tu jde, zaplaceni 18.256 Kč 40 h, zapůjčených 14.000 Kč 
a úrokl!. z prodlení. :) b a II i ž š i s.o u d y uznaly podle žaloby, o li
vol a C 1 S o u d z techto d ú vod u: Jest nesporno, že žalobce dal 
svědku Oom~niku P-ovi přikaz, aby .. obtížil konto žalovaného u firmy 
R. 14.?00 Kc. Že 11m k osvobozell1 zalovaneho od placení nepřišlo, 10 
samozrejmo. Nestalo se to ani tím, že svědek Dominik P. uposlechl. a 

.- V knihách firmy H. žalobce na soukromém kontu za 14.000 Kč uznal a 
žalovaného na jeho soukromém kontu 14.000 Kč obtížil. Vždyť svědek 
Dommlk P. nebyl oprávněným zástupcem firmy K, která musila pro-o 
hlásiN souhlas s příkazem žalobcovým, měl-li se státi účinným. Žalo
vaný praví, že se tak stalo tím, že o zápisu svědka Dominika P-a zvěděl 
že ho na vědomost vzal, tedy s ním souhlasil nejen žalobce, nýbrž i ža~ 
lov~ný, tedy d~a k za~tupování firmy R. oprávnění společnici této firmy. 
Avsak anI s tlmto nazarem nelze souhlasiti z důvodů, jež níže budou 
uvedeny. K zaplacení dluhu žalovaného nedošlo ani tím, že v první diso
IUčl;! ~i1anci s.estavené při vystoupení společníka O. R-a z firmy R hyl 
podIl zalovaneho o 14.000 Kč zkrácen a podíl žalobce o právě tolik 
zvýšen. Neboť tím nebyla část podílu žalovaného ve výši 14.000 Kč 
postoupena žalobci. K postupu podílu společníka veřejné obchodní spo
lečnosti, nebo části podílu třeba souhlasu všech společníků (čl. 108 
obch. zák.). Tento souhlas spatřuje odvolání v tom, že první disoluční 
bllan~e byla _ podepsána všemi společníky firmy R To však nebyío 
v prve StolICI tvrzeno a nelze proto k tomu nyní přihlížeti (§ 482 c. ř. s.). 
Souhlas s postupem 14.000 Kč z podílu žalovaného na žalobce vidí 
odvolání i v tom, že žalobce a žalovaný s tím souhlasili a že- svědek 
Vincenc P. jako další společník firmy R to schválil. Lze za' to míti, že 
žalobce a žalové<ný souhlasili. O svědku Vincenci P-ovi nelze to VŠdk 
tvrditi. Nevyplývá to z udání tohoto svědka, že při vystoupení O. H-a 
ze společnosti R. zůstala konta žalobce a žalovaného nezměněna ze
jména uváží-li se, že svědek Dominik P. provedl žalobcův příka~ na 
soukromých kontech žalobce a žalovaného u firmy R a že svědek Vin-'· 
cenc P. při vystoupení žalovaného zc společnosti H. právě z toho dů
vodů, že 14.000 Kč jest soukromou pohledávkou žalobcovou a sou
kromým dluhem žalovaného nechtě-I tuto částku za dluh společnosti R 
uznati a k placení převzíti. Souhlas všech společníků k převodu částky' 
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]'I žalovaného u firmy R na žalobce není tedy prokázán~ Postup 
POlj:IIUl by předpokládal že účel žalovaného u firmy R byl v case po--
pOLI ' cl k' . t' , příloze B stOj'í 

II aktivní. žalovaný snaží se to o azatJ un, ze v .. - . 
~~up oclíl jeho činil 121.724 Kč 09 h. S tímto. názo~ell1 nelze vsak sou
z p

t
. Obsah přílohy B J' est vyvrácen uda11lm svedka OOlmmka P-a~ 

hlaSl I. h d . d b"" ... ystoupen' 
d ěhož tato příloha právě pochází, že v rOZ o ne o e pn v ' 

~. ~-a ze společnosti H. nevyrovnali s.e společnici na .. základě obcho;~ 
. h knih nýbrž na základě vyrovnám; a udanlm svedka DI. Hanuoe 

~~a, že; oné době byla firma R pasivní. K..!,ostupu podllu nem~~l~ 
1 dojíti pro jeho naprostý nedostatek. Nepnslo-ll a n.em~hlo-h pnpL 

~e( ~stupu podílu žalovaného na žalob?e, l:en~ třeba ~abyv.atl. se s ost~t~ 
ní;"i vývody odvolání, najmi; s tvrzemm, ze zalovany chlel z~lobcl p~a_ 
titi, tento však že placení nepřítal; a ~e l,něl b~tl p.rov~den dukaz SPlS) 

k 
'ského soudu a spísy financmho re(htelstvl, tykapcn1l1 se hrmy .. R

raJ, K" '"' d konta za 
o tom, že ke kontu žalobcovu bylo 14.?00 c pnpsano a.o . -.: 
lovaného 14.000 Kč odepsáno. Nebot ochota. k .. placem. nen~hlaz~Je 

lacení a, -nechtěl-Ii žalobce placení přijati, mel zalovany ?e .. mze ~I~
PtI' na soudě Teprve tím byl by dluhu sproštěn. K tomU se Jeste dodav~, 
Zl' .• I ·h.... 10 any' chtcl 
že svě,dek Vincenc P. nepotvrdil tvrz'e111 zav.~vane ?, ze za v v 

žalobci hotově platiti a že to žalobce neprlJ~l.. Svc;dek pouze udal, ze 
mU to žalovaný říkal. Odvolávaje se na udam s.vedka OonHl1Ika p .. a, 
z'istil soud prvé stolice, že žalobce byl ve spojem .s bé<n~ou U. a pla,lll 
jl 12-14% úroky. Odvolání má ,;a t~, že to z ud~11I svedka Oom1111~~ 
P-a nelze odvoditi, a v tom ma uplne pravdu. Svedek 00m1111k P.n,. 
takového neuvedl a žalobce se na něho v tom ohledu a~l neodvolaL 
Nabízel v tom směru důkaz dotazem na banku U. Tento d.ukaz bylo'. 
volacím soudem připuštěn (§ 486 C. ř. s.) a z obsahu zpravy ~anky y. 
plyne, že žalobce byl roku 1924---1925, 1926 bance y. dluzen prc~ 
14.000 Kč. Poněvadž dluh žalobcův II banky mohl byl! o. 14.000 .~c 
nižší, kdyby žalovaný byl včas dluh zaplatil, mUSl neslI nasl~dky z~~ 
lobcovy výpůjčky, to je platiti úroky, které žalobce plató a plalI .. a kt~re, 
jak z uvedené zprávy plyne, kromě plac~llfc~ kolku, vyloh, postovneh~ 
atd. činily průměrně 12%, tedy do poda~1 zaloby dosahly neb dosah 
nouti mohlv (§ 273 e. ř. s.) výše 4258 Ke 40 h. . ••. 

, I dk b 'ch soudu· a vráril 
N e j v y Š š i s o u d zruš! .;ozs.u y o au I1IZ,1 

věc prvému soudu, by, ctoplne nzenI, znovu rozhodl. 

O II vod y: 

Jest sice správným názor odvola~ího so~Uidu) že spo~~č.ník veře}n~ 
společnosti nemůže bez svolení ostatl11ch svuJ v~lad zmensllI,ale z toh, 
ještě neplyne, že žalovaný nemohl na uhrad.u. sveh~ dluhu cir.uhemu ~p~ 
lečníku této spoleónosti platně postoupilI cast sve pohledavky .. za sp :. 
Íečnoslí z dÍlvodu společenského podílu. Bez ohledu na to, co .zalovan

y 

tvrdí teprve v dovolání, že jeho pohledávka nebyla Jenom p'0dI1em spo~ 
lečenským(vkladem s přírůstky a s OdpISy) ve smyslu zaKona, COZ)" 
novotou, není vyloučeno, by spoleóník nedisponoval a nevybral ze svenc 
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podilu částky, tvořici úrok za posledni rok a zisk z roku předešlého. 
Pokud tedy postoupená část t. zv. podílu nepřesahuje Onen úrok a zi,lk, . 
jest postup platný, ježto společník jest oprávněn je vybratí a s ni1111 
disponovatí, i když nemá souhlasu ostatních společníků, pokud ovšelll 
smlouva společenská nestanoví opak (čl. 108 a 106 obch. zák.). Nižši 
soudy neobíraly se po této stránce s platností postupu a nezjistily pod_ 
mínek pro ni a proto je jejich řízení kusé. Ale řízení je kusým i proto, 
že nebylo zjištěno, zda společníci nesvoliíi mlčky k spornému přeVodu. 
Žalovaný tvrdíl, že pří vystoupení společníka R-a byla zřízena disolučni 
bilance, v níž byl jeho podil o postoupených 14.000 Kč menší a podíl 
žalobců o tolikéž větší, že při svém pozdějším vystoupení dostal o lo 
ze společnosti méně. Svědek P. udal, že ho žalovaný žádal o vyplaceni 
14.000 Kč, že svědek to učínil, ale žalovaný mu vrátil peníze s podo
tknutím, že se strany již jinak vypořádaly přípisem na kontech (spole
čenských). Nižší soudy neuvažují, zda tímto postupem společník P., 
který vyplatil žalovanému peníze a jemuž bylo oznámeno 0110 vypořá
dání, jež nyní je příčínou sporu, nedal k němu mlčky souhlas. Nižší 
soudy neuvažuji dále, zda zřízením disoluční bilance nedali snad spo
lečníci mlčky najevo, vzavše tuto bilanci za základ výpočtu podílu ŽJ

lovaného a dalšího obchodování, že souhlasí se zmenšením vkladu ža .. 
lovaného a zvětšením vkladu žalobcova. Žalovaný nabídl důkaz o tom, 
že v disoluční bilancí byl jeho podíl snížen o postoupený peníz a že 
dostal z toho důvodu ze společnosti vyplaceno méně za souhlasu ostat
ních společníků, bilancemi ve spisech u finanční správy. Ježto tento 
důkaz nebyl proveden, jest řízení rovněž kusé. Nesprávný je názor do
volatelův, že převod části podílu společenského byl platný, ani dva spo
lečníci· (žalobce a žalovaný) s ním souhlasili a měli právo saníi společ
nost zastupovati. Takovéto zástupčí oprávnění projevuje účinky toliko 
navenek (čl. 114 obch. zák.), ale ani společníci, oprávnění k zastupo
vání společnosti navenek, nemohou změniti' svým usnesením -práv'a spo
lečníků ostatních, k nimž zákon vyžaduje souhlasu všech, jako v pří
padě čl. 108 prvého odstavce obch. zák. Dovolatel vytýká dále prá
vem, že nižší soudy nezjistily, kdy se octl v prodlení proti žalobci a zda 
žalobce utrpěl škodu jím požadovanou na úrocích. Prodlení dlužníkovo 
nastává tím, že v čas nesplní nebo se jinak s věřitelem nevypořádá 
(§ 1334 obč. zák.). žalovaný tvrdil, že se vypořádal se žalobcem tim 
způsobem, že tento nechal si převésti 14.000 Kč ze společenského po
dílu, konta, žalovaného na konto vlastní a že žalovaný s tím souhlasll. 
Je-li tomu tak, nastalo vypořádáni. Pro otázku prodlení není třeba ře-
šiti, zda toto vypořádání bylo pro společnost platné a neúčinné při ne
dostatku svolení ostatních společníků. Ostatně by prodlení bylo po pří
padě odčiněno tím, že žalovaný nabídl žalobci placení, ale žalobce je 
nepřijal vzhledem na převod (§ 1419 .obč. iák.), jak rovněž žalovaný 
tvrdil. V těchto směrech nižší soudy rovněž neučinily potřebných zji
štění o tvrzení žalovaného a je proto řízení i v tomto směru neúplué. 

Konečně dovolatel právem vytýká mylnost právního názoru nížších 
soudů, že závazek žalovaného, nahraditi žalobci 12 % úrok z prodlení, 
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- .. ". - ~'l bce prokázal že ze svého debetu u banky 
jest ~l't~~~~~e~r~~. t~'~v~~;je~t, opr~vněna'výtka, ž~ ni~;~r~O~?~~~~~~ 
U. p '" . k zadrželych uroku 4.258 Kč 40, 0>,,, I 
zují 12 % u;.o ,zel k .' r'· úroky vyšší než zákonné mu ze vente 
v žalobě pnpocet ,lIS me.. . ehd dokáže-li, že a pokud za
z clůvodu prodle~1 poz~d?vah Jen:: ~l v ~'Ší škodu, než činí úrok zá-
viněným prodl~n:~n~~~:o~~~.~~~mna !r,hradu škody noáleží ri,~ten ~růk~z 
konny. K .opo ~ . dl') a škody ny'brž i dukaz pncmne so~-. , 1 (zavmenehn pro ent J ", V" 
zaVlOen .. . ". . ž dlužník s placením prodleva, svemu c

vislosti. ,~latí-lI ver;tel" tmu, může z tohoto důvodu žádat od prodlé, 
řiteli vyssl ur~k ne~ za on~y, 'en 'e-li lacení vyššího úroku zpu
vajicího dluž,mka .~th~adUdt~On~~otý~J Nenf-li dluž,níkovým prodlel1~l;: 
so~eno prave pr-\ el1lT? v příčinné souvislo.sti a věřitel by plahl ~yS,Sl 
:pusobeno ,~~'~~~U si ~~~dy, kdyby dlužník v prodlení~e~~l:n~ma v~
urok ze sve . "'h' ku rotaže tUl nem pnčmne SPOJI
řilel nároku na ;,ahrac\u V~~~I o ~:~če~í~ dluhu věřitelova a prodlením 
tosti mezI zadlu.zemm a tV~~Sld~ kZauz "ze žalohce platil ze svého debetu ' 'k 'm Proto nes aCI u , k' , 
dluzm ovy . . ., d h omady 12% pokud není pro ázano, ze 
u banky úrok prumer~m ,o r zvětš~n' dlužníkovým prodlením. Do
bankovní debet byl zpusObet'kl;eb,o s' žalobce přirazil v žalohě úroky 
volatel P?sléz.e pr,áve~,;Yi2~ ~~okl i z tohoto úroku z prodlení. O~e 
z prodlel1l k ]lstme a za,a . o platných úroků z prodlení žádati za
cine podání ža1?by lze ovsem I z,e s n 1868 čís. 62 ř. zák. § 3), jinak 
konný úrok (zakon. ze dn~ 14. ce~le apro žádání vyššího úroku z onoho 
však jen tehdy, J;c

lI 
t? sm udven~. I bcem žádný důvod. Ježto oba nižší 

úroku z prodlem nem uve en ~a o, .. '.. evzaly vůbec 
soudy v důsledku ~vého nesp~av~eho :;::~~~o v~~~~~~ :kladu žalova
na přetřes okolnosÍl shora vytcene o.. olečníka P-a o podmín
ným, o svolení spole,~níků, k tonm, zetmena ~Plobwv s ;odlením ža
kách prodlení a o pnčínne spoJItostI .skOdtťa . dl §y§ 5io 513 a 496 
lovaného, bylo rozsudky nižších soudu ZruSI I po e , 
-- 3 c r' s a naříditi J'ak se stalo. ClS. ..• , 

čís. 7917. 

Smlouva sprostředkovat~l~ká. te kdo sctelí přikazateH přiležitQst 
SprOl!tředkQvatelem n~l1tel:~o "~s"ud! nevěděl nebo kdll' mu přivede k 'ednáni smlouvy .o nlz ", "" _" 

ul· .~,' áme'ho ny'brž činnost sprostředl<ovatelova muze uchazeče ctIlSUU\ mu nezn, , . , h 'pod 1'(1-

záležeti i v tQm, že pOdáVáním
h 
inf,?~C~n=':f~~~~~l t! sml~Uvě, SQbl v zájmu přikazatele na uc azece 1 , 

zamýšlené přikazatelem, 

(Rozh. ze dne 29. března 1928, Rv I 1169/27.) 

I . 'se 30.000 Kč Žalobce domáhal se ,;a žal?vané obci zap aC;lll proVI r v é st 0-
za sprostředkování prodeje kasaren. Pl o c e s n I s o udp 
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I i c e přisoudil žalobci 15.000 Kč, o d vol a c; s o II cl nevyhově' o', 
volání ani té ani oné strany. ' l,~ 

Ne j v y Š š; s o u d nevyhověl dovoláni žalované obce, k dovolán; 
žalobce přisoudil mu celých 30.000 Kč, 

Důvody: 

Omluvě ialované obce se ~alobcem, že .obec použije při prodeji jíz
decky.ch ka_sa~en jeho, zna~~cke IIltervenc,e jako odhadce banky za těch 
podn;Inek, ze zalobce obdrzI 15% z kupnr ceny přesahující 1,000.000 Kč 
ze vsak neobdrž; žádnou náhradu, nedojde-li ke koupi, nelze rozuměti 
jll1ak, než že žalobce obdrží tuto odměnu, když svou činností dosáhne 
to~o,,,ž; státní s~ráva koupí od.obce kasárny za cenu 1,000.000 Kč pře
V~SU]Ic[' To nem smlouva. o dIlo, poněvadž obec neměla proti žalobci 
nar~ku ,na to, by to~oto vysledku dosáhl, nýbrž žalobce byl k tomu jen 
opravn.en, l1lkohv ~sak povmen a na dosažení tohoto výsledku závisel 
jeho narok na odm~nu. Jde tu tedy o smlouvu v zákoně zvlášť nepojme_ 
novanou .a odvolacl ~oud neposoudil věc nesprávně, maje za to, že 
smlouva jest podle sve podstaty smlouvou sprostředko'vatelskou. Neboť 
sprostředkovatelem není pouze ten, kdo svému přikazateli sdělí příleži
tost k ujednání smlouvy, o niž tento dosud nevěděl, nebo kdo mu při
vede uchazeče dosud mu neznámého, nýbrž činnost sprostředkovatelova 
mpže ~áležey i v to~n, že ]?odáváním informací, vhodnými návrhy a pod. 
PUSObI v zajmu sveho pnkazatele na uchazeče již známého, by tento 
svolIl ke smlo:,vě, z~n:ýšlené ,přika:atele~,. V souzeném případě byia 
podle stavu veCI prave tato cmnOSl ukolem žalobcovým. Jelikož neni 
sporno, že státní správa koupila kasárny za 1,200.000 Kč, záleží jen na 
tom, zda byla splněna též výminka, že k dohodě o této ceně došlo přiči
něním žalobcovým, zda jeho činnost s touto dohodou jest v příčinné 
souvislosti. Nezáleží na tom, že žalobce nebyl činným až do dojednání 
kupu, poněvadž obec příkaz mu daný dříve odvolala neboť tím nebyla 
pfíči!,~á souvislost p.řerušena, když přes to došlo k d~hodě na pOdkla,lě, 
~te:y zalobce svou crnností byl zjednal. V té příčině zjistil odvolací soud, 
ze zalobce to byl, který celý plán podrobně vypracoval a na příslušných 
mÍs!~'ch projednal, že v ministerstvu veřejných prací byla vyšetřena cena 
~asaren 1,025',000 Kč, že účelem intervencí žalobcových bylo přesvěd
CIÍl referenta, ze cena ta neodpovídá skutečnos.ti, že úprava požadované 
kupní ceny na 1,300.000 Kč žalobcem provedená byla přijata za podklad 
dohody se strany ministerstev nárounÍ obrany a financí a že se z této 
ceny po p.roj:,~nání. sl:vy :00.000. Kč, za ,nutné opravy budov dospělo 
ke ko~ečne cIlre. Namltka zal ovane obce, z·e tyto skutečnosti, které od
volacI soud má za prokázané, nepotvrdil žádný ze slyšených svědků ba 
al1l žalobce sám, jest nepřípustné brojení proti přesvědčení odvola~ího 
soudu, založenému na volném hodnocení výsledků veškerého dokazo
vání. Podle těchto okolnosH, odvolacím soudem zjištěných, nemůže b,~·ti 
pochybnosti o příčinné souvislosti mezi žalobcovou činností a konečným 
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v'lslcdkem smioqyy. ~ř.íSJuŠí teely ~alobcí. UJ111~vená odl11ěna,.~ to od-
). a celá l'ežto záležI jen na tom, ze dosahl vysledku, za ktely mu ocl-
men, . " .,.. h bIt' ·b· by 
měna byla slíbena, a nez~.1ezl na tom, Jake nama Y yo zapo re 1, 

ho dosáhl. 

čís. 7918. 

Smí-li býti přidělena automobilu značka jen, prokáže-li držitel, že 
b IQ z automobilu předepsáno příslušné clo, jest nedostatek d~~l~d? 
/ zaplacení cla vadou automobi,lui pře~áž~jící je~o ř~dnému uztvan~. 
Nemá-Ii !rupitel tohoto dokladu, Jest opravnen domáhat! se na p.rooatelt, 
by vadu odstranil. Prodatel nebyl by svého závazku opa~iti dokla'i 
prost již průkazem, že nelze opatřiti pův?dní doklad o pr~~lefl1. vozu .nebo 
jeho duplikát, nýbrž m,;,sel by p~ok~~ti, že ~~1z~v op~trttt a~lI novy do
klad vůbec nebo jen nákladem, Jenz jest neprtmerenym cene vozu. 

(Rozh. ze dne 29. března 1928, Rv I 1200/p.) 

Kupitel automobilu domáhal se žalobou na prodateli, by opa,tři! va. ža: 
lobci vydal řádné úřední potvrzeni o proclení automobIlu ]3koz I radne 
vyplněný certifikát. O b a niž š í s o u d y žalobu.zamít!y, vod v o~ 
I a c í s o u d z techto d ů vod ů: Prvý soudce zJIstrl, ze zalovany 
k žádosti žalobce přislíbil, že se obrátí na předchůdce o celní baletu a že 
ji pak žalobci zašle, a správně ,dovodil z toho, že se takto žalovaný sám 
osobně zavázal a nikoli firmu W. & Co. v T., neboť, kdyby byl chtěl za .. 
vázati žalovaný firmu, musil by tak učiniti výslovně, avšak žal?vai1ý sMn 
udává, že teprve později, když vůz již byl předělán z osobl1lho na I;a
kladní automobil na žádost žalobce mu slíbi', že celní boletu bude pOLa
c10vati od firmy P. a že mu ji pak zašle. Odvolací soud připojuje se k to
muto zjištění prvého soudu a dospívá rO'vn(~ž k názoru, že se žalovaný 
zavázal k tomuto jednání osobně, a byla proto námitka nedostatku pa
sivní legitimace bezdůvodná. Tomuto svému závazku, jak odvolací soud 
béře souhlasně s prvým soudcem za zjíštěno, žalovaný dostáti nemohl, 
neboť, jak zjištěno prvým soudcem byl jeho zákrok u l11Il1lsterstva h~ 
naneí finančního ředitelství v Praze a u celního úřadu' ve W. o vydal1l 
duolii'átu celní bolety bezvýsledný a originál jeho nemohl tento svědek 
op~třiti, ježto se dřívější zástupce firmy O. neznámo kam ovyst~hoval a 
jeho nástupce v zastoupení firmy O. nemá o věci té dokladu. Dale zjls!,l 
prvý soudce, že také předchůdci žalovaného neměli vůbec na tento VllZ 

celní boletu. Z prohlášení žalovaného, jak shora lest uvedeno va za ':)1-
štěné vzato, nelze podle názoru odvolacího soudu uSUZOV~!I, ~e se za
lovaný tak dalece zavázal, by podle obsahu tohoto prohlasem byl po
vinen k dalšímu opatřování této celní bolety, když předchůdci jeho tuto 
celní boletu vůbec také nedostali a ji v ruce neměli. Ve smyslu § 18 aut. 
nařizení ze dne 28. dubna 1910, čís. 81 ř. zák. jest v případě prodeje 
vždy prodatel svému nástupci povinen předati certifikát ohledně proda-
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ného 1110torového vozidla a žalovaný podle svého prohlášeni 1110hl 
. bl' • a po-

VInen } pouze na predchudce ve vlastnictví motorového vozu, se obrá_ 
titI. Jezto Jeho. snaha opatřiti ~elní. boletu od těchto předchůdců byla 
marnou a celm boleta am prostredmctvlm celního úřadu ve W. ani m'" 
nl.sterstvem financí a finančním ředitelstvim v Praze jako duplikát v 1_ 
dana nebyla, ne~ylo povll1ností žalovaného, by k opatření celní bOle; 
podmkl snad dal SI kroky, a podle přesvědčení odvolacího soudu ani tak' 
dale~e závazek jeho z prohlášení k žalobci shora zmíněného nevzešel. 
Ner;1 proto. v .dusledk~ toho vázán z prohlášení svého, by opatřil vy
pInem certJfr,k~t,u dolozkou o ~yclení vozu, o nějž se jedná. 

, N e J. v Y s S I S o U ~ zrusll rozsudky obou nižších soudů a vrátil 
vec prvemu soudu, by jl znovu projednal a rozhodl. 

Dů v'o d y: 

žalo~aný doznal, že automobil, o který jde, byl z cízíny do Česko
slov;nske republIky dov~zen po, 1. lednu 1919. Je-Ii pravda, že pro ta .. 
kovy automobIl sml znacka podle § 28 naříze'ní ze dne 28. dubna 1910 
čís;. 81 !. zák. příslušným úřadem býtí přidělena jen tehdy, prokáže-li 
drzltel, ze z automo?,Ilu bylo zaplaceno předepsané clo, jest nedostatek 
d~~hd.u o zaplacem cla vadou automobilu, překážející jeho řádnému 
U'Zlvanr. Neboť podle § 34 naří'zení jest nabyvatel motorového vozidl" 
P9vin;n, b~ do osmi dn.ů požádal u příslušného úřadu evidenčního o při~ 
delem z?acky pro vozIdlo a Jest oprávněn užívati po případě dřívější 
značky J;n, doku~,lI1u nebyla přidělena ,zn~čk~ nov~. Žalobce, koupiv 
automobIl, byl tudlz ~ovll1e~ zazadat~ o pnd~lelll nove značky a při tOlTl, 
Jde-II o automobIl, pn kterem lest treba prukazu o jeho vyclení před
ložiti tento průkaz. Nemá-Ii ho a nemůže-li,následkem toho z~žádatj 
o přidělení značky, není oprávněn používati automobilu s dřívější znač
kou, j;žto by se tím podle zmíněného nařízeni dopustil činu policejn.' 
tr;stneho. Žalobce má tudíž již podle zákona (§§ 922 a 9'32 obč. zák.) 
narok pr?tJ pr?datell, by odstranil tuto vadu, je-Ii odstranítelná, tedy by 
lTIU opatnl prukaz Q zaplacení cla. 'Když žalobce od žalovaného žádal 
tento průka~, uplatňoval tím proti němu zákonný nárok ze správy. Proto 
nelze shbu zalovaného, že se obrátí na předchudce o celní boletu a že ji 
r,ak ~alob~i z~šle, ;ozumět~ ,tak, že žalovaný dostál svému závazku jíž 
11m, ze sve predchudce pozadal o vydání celní bolety a snažil se opa
třiti její. d~plikát od přfslu~ných úřad,u, nýbrž žalovaný uznal tím svůj 
zakonny zavazek a shbrl, ze odstralll tuto vadu automobilu.' Závazku 
~patřiti průkaz ~. yyclení automobílu, byl by prost jen, kdyby prokázal: 
z,e !eJ ~elze ?pa'tntr. Tento prukaz není. však podán již tím, že nelze opa
tnÍ! puvodlll d'o,klad o, proclení voz~. ~ebo jeho, duplikát, nýbrž žalovaný 
b~ musel prok';2atr, ze ~dz~, opatntr, am novy doklad vubec nebo jen 
na~ladem, ktery Jest nepnmereny ce ne vozu, poněvadž by podle § 914 
obc. :ak. a obdo,by § 116? O?č. zák. nebylo lze na něm žádati, by na od
stranem vady uc1l111 nepnmeřený náklad. Otázku, zda jde o automobil, 
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\mž J'e třeba IJrúkazu, že byl proclen, nelze spolehlivě řešíti jinak: 
o nl, 'I j vo I • 'h .. d by tl než na základě dotyčného předpisu; proto me Ol pns usne o ura u .. ,., 
vyžádán, když není veřejně vyhlášen. ,Poněvadž se tak ,nestalo, a mzsl 
soudy se aní nezabývaly ot,ázkou dalsl:. zd,~ n~lze opatn~1 novy. doklad 
o vyclení vubec nebo jen nakladem nepnmerenym, nem vec zrala k roz-

hodnutí. 

čís, 7919, 

poskytla-li banka zápůjčku na lomb~rd vá~ečné půjčky nez~etilý1l1 
dětem zastoupeným otcovským opatrovmkem, o !ednaia na, vla~tm, vrub, 
nezabezpečivši se soudnlm schválením a nemuze se d.omahab ,nahrady 
na otcovském .opatrovníku, leč že by ji b)'l u~edl v ?~yl tvrzemm tak.o
véhoto schváleni anebo že by se byl zavazal Je opatntl. 

(Rozh. ze dne 29. března 1928, Rv I 1409/27.) 

Žalující banka zapůjčila n.ez:etilcům peníz~ na o I~mbard vál,ečných 
půjček. Její žaloba proti nezletrlcum o .zapl~cem zapuJcenyc~ penez by~a 
zamítnuta, ježto k uzavření lombardm zapulčky nebylo udeleno schva
lení opatrovnického soudu. žal~bou, o niž t~ jde, ~om~hala se, bank~ z~
placení na otcovském opatrovn!ku nezlet!lc~ a ,o~~~odnovala .zalobnI no;
rok tím že si žalovaný neopatnl k uzavrem zapu]cky svolem opatrovll<
ckého ~oudu a že jest proto práv jako zákonný zástupce dítek podle 
§ 1009 obč. zák. Žaloba byla zamítnuta s o u d Y vše c h t ř ís t o
j i c, N e j vy Š š í m s o ude m z těchto 

důvodů: 

Věc co do právního posouzení prostá, byla rozhodnuta předem za
mítnutí~1 žaloby podané na dítky žalovaného jako dlužníky pohledá':,ky 
nyní zaž,alované proti jich otci. Žalobkyně dO,vozuje i v. dovolá?í, že za
lovaný byl přímou smluvní stranou, k tomu vs",k b~lo treb~ zJisten!,sk~.: 
tečností v nichž by bylo shledatr projev vule zalovaneho smeru]lcl 
k siednání osobního jeho závazku. Po této stránce postačí poukaz na 
příl~hy předložené žalobkyní samou, v nichž jako, dlužníci sporné ?O
hledávky jmenováni jsou jen Hans a Gr;te R-oVl. zalovany, J:dnal vzdy 
jen jako zástupce těchto svých dítek. Pnkaz k poskytnutr uveru pocha
'zel od něho také jen jako zástupce dlužníků, jimž byl úvěr ten posk~tnut. 
Ani v pozdějším jeho chování nelze shledati právotvornou skl~tecnoost, 
j,ež hy založila jeho závazek, neboť nelze v ~ěm shl~da!1 proJ~v vule 
k tomu směřující. Vlastnost jeho jako obchodl1lka nema vubec vyznamll 
pro právní posouzení této věcí. Žalobkyně uplatnila další dúvod žalob
niho nároku, jenž není však stejně oprávněn. Žalovaný jed.nal sice Im,,
nem svých nezl. dítek jako jich otcovsk~ zá~tupce, proto ~sak .r:ebyl fal~ 
sus procurator, .i když nevymohl schvalem opatrovmckeho uradu pl.~ 
.smlouvu sjednanou se žalující bankou (t. j, její předchůdkyní). TehdeJsJ 

Civilu! rozhodnut! X 
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úyěrní banka poskytla nezl. dělem žalovaného z' ", , 
bldky učiněné jí žalovaným jako otco k' , apulcku na zakladě na_ 
může jednání své předchŮdk}'nč omluVStym zastupcem. Žalobkyně ne_ 
b k '1' , . VI I neznalostí záko T h .. 
"an a mUSI a vedetJ, že podle §§ 865, 233 a 2 "na',e delsí 
jltl k platné smlouvě o zápu'I'C'ku be d 'h 82 obc, zak. nen1l1že do-
. , z sou m o schvál" 'I' Jen na nI, zda si vyžádá na žalovan' . k ~, ellI, za ezelo proto 
průkaz tohoto schválení čí zda em la o ot:~vskem zástupci dlužníků 
kyně netvrdí, že žalovaný ji uvedl s:~~ ~I vyu:uze on~ schválení. Žalob_ 
lení, nebo že se zavázal je opatřiti 'el,a~a r· ,~vrzenl1:' takového schvá_ 
nebezpečí, po~kytnuvši nezletilýl~1 dlužník~~z 1~d;~:kbanbka na v!astní 
soudmho schvalení Nelze r"cI' z'e • I ' ap Ul. c u ez prukazu 

. ", za ovany přek "'I 'k moc lako otcovský zástupce kd ' . " , ,rocl za onnou plnou 
půjčky a sjednal při tom s b~nkI: 1~~e~1 ~VrC? ,dltek ulo~i! do válečné 
recI o tom, že byl falsus rocura ar, m uv;r" a nemuze proto býti 
lání, pokud Se v něm dov;zu'e ;~riatt~z: nem, treba vyvraceti dovo
moci. Pro nedostatek soudníh~ S~hv 'I ? y111 narok z překročení plné 
stranou, nýbrž zústal vždy zákon,' a enl,testal se ~ni žalovaný smluvní 
jeho zmocnění nepostačilo bez so~d".'h za s!,p~fm, dltek, Ovšem zákonné 
vazek jeho dítek a tím i sporný ná;~k O ~~ ,::-a en~ k tomu, by vznikl zá
nánim žalovaného t . s tím ~ . . YZ,seanka sPokolila s jed
půjček za děti a p'oskyl'tl 1'1' '. zde podepsal pnhlášku k úpisu válečny' ch 

.. poza ovanou hotovost b I - .. 
dalsl, by žalobkyni skutečně vzes'el 'k ,,,' ne y povinen UČlllltí 

. naro n y111 I I tvrzen' t 'I 
P?starah Ona sama, totiž jeji předchůdce .. I ' y, o o me a se 
vazan, když banka toho nežádala a I Za ovany nebyl k tOmu za
sporný nárok proti němu. ,ne ze am po teto stI-ance dovoditi 

čís. 7920. 

,!,řiznala-li správní rada Buštěhradské dráb b -,_ 
hlasením zákona ze dne 8 června 1923" Y ezprostredne pred vy
městnanci mimořádný přhiavek započíU:~:::', 124 sb. z: a, n. svému za
tom projevila vůli, že toto opatření jest předro~f. ~Slu~n~ho, ,av~~ při 
stvu železnic, nebyla státní železniční s ráv I. U ~c vale~1 mlt11ster
opatřením správl1Í rady Buštěhradské drfhy. a přI svem uznaní vázána 

(Rozh. ze dne 29. března 1928, Rv I 1670/'27.) 

Žalobce, bývalý úředník Buštěhradské dráh d' , 
slovenském státu zaplacení řídavku 'e' . y, om~hal, se na cesko
správní rady Buštěhradské l'h dl nz mu byl pnzuan usnesením 
zamítnuta s o u d Y vše c h r~ř~ zet ~e 15· Nčervna ~9?3. Žaloba byla 
z těchto s o I c, e I v Y s S 1111 S O u cl e 111 

cl Ů vod ů, 

Dovolání, uplatňujíc dovolací důvod č' •. 
o ustanovení § 5 obč zák a doliču' _ ,IS. 4 § 503 c. r. s., opírá se 
železnice státem ze dne 8. června J1e92z; z_~kone111 o nabytí Buště~radské 

, CIS. 124 sb. z. a n., jenz nabyl 
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účinnosti dnem 21. června 1923, nemohla býti dotčena žalobcova práva, 
kterých nabyl již před účinností tohoto zákona usnesením správní rady 
Bnštěhradské železnice ze dne 15. června 1923, kterým byl 1110' přiznán 
do výslužného započítatelný přídavek 3.000 Kč ročně počínajíc 1. led
nem 1923. Než prvý soud zjistil, že přídavek, o nějž ve sporu běží, byl 
zcela mimořádným, že se správní rada Buštěhradské železnice usnesla 
na něm až na sklonku své činnosti a že své usnesení předložila 4. čer
vence 1923 ministerstvu železnic k uznání, že však nebylo státní želez
niční správou schváleno. Prvý soud zjistil, že byl svědek H. zmocněn 
aenerálním ředitelem K-em, by vyrozuměl žalobce, že mu byl přiznán 
~očni započítatelný přídavek 3.000 Kč a že generální ředitel K. výslovně 
upozornil, že toto mimořádné opatření bylo sice správní radou schvá
leno, že však bude ještě předloženo ministerstvu k uznání. Ze svědecké 
výpovědi K-a zjistil pak prvý soud, že při usnesení správní rady bylo 
přihlíženo k tomu, že těmto opatřením platovým může ministerstvo že
leznic odepříti schválení. Z toho plyne, že správní rada své usnesen! 
o přídavku žalobcově učinila za předpokladu, že se mu dostane schvá
leni státní železniční správou a že nemínila tento mimořádný přídavek 
přiznati žalobci i tenkráte, když nebude schválen. Tomu-Ii tak, nenabyl 
žalobce z usnesení správní rady ze dne 15. června 1923 bezpodmíneč
ného práva na přídavek 3.000 Kč, když konečné rozhodnutí o něm bylo 
závi,slé na uznání tohoto opatření státní železniční správou, tedy na je
jím souhlasu. V době, kdy o přídavku žalobcově bylo s konečnou. plat
ností rozhodováno státní železniční správou, byl jíž zákon ze dne 8. 
června 1923, čís. 124 sb. z. a n. účinným a právem nižší soudy přihlížely 
k jeho ustanovení. žalobce dovolává se tudíž neprávem ustanovení § 5 
obč. zák. k odůvodněni svého nároku. že by žalobce měl nárok na tento 
přidavek podle nějakých dřívějších ustanovení zákonných nebo podle 
služebního řádu nebo jiných předpisů, netvrdil. Dovolává-li se žalobce 
toho, že takové mimořádné přídavky bývaly zvyklosti u Buštěhradské 
clráhy, přehlíží, že o každém jednotlivém případě rozhodovala správní 
rada a že nebyla nikterak k poskytnutí přídavku zavázána. A mylně též 
odkazuje ku zvyklostem podle zákona o obchodních pomocnících čís. 
20/10, k nimž podle § 6 tohoto zákona lze hleděti, když služební poměr 
nebyl založen smlouvou; zde však žalobcovo služné bylo upraveno zvlášt
ními platovými předpisy, Nelze ostatně ani přehlédnouti, že podle zji
štění prvého soudu byl žalobce již ku 1. lednu 1923 mimořádně povýšen 
o dva platové stupně a že podle důvodové zprávy k vlád. návrhu zá
kona (viz 4136 posl. sněm. 1923) byl předpis § 4 do zákona čís. 124 
z roku 1923 dán proto, by správní rada Buštěhradské železnice, jež byla 
koncem roku 1922 v nejtěžších finančních nesnázích, nezatížila poskyt
nutím mimořádných výhod svým zaměstnancům československý stát 
proti jeho vůli jako přejímatele a kupitele železnice, ježto se měl od 1. 
ledna 1923 státi jejím nástupcem. Jestliže však správní rada Buštěhrad
ské železnice, znajíc svou svízelnou finanční situaci a výsledky dosa
vádního vyjednávání se .státem o koupi železnice i výhradu českoslo
venského státu při převze ' jeho zaměstannců, v. době kdy již zákon byl 
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~n"ěmovnami přijat a bylo jeho vyhlášení očeká' ". 
ste mimořádný přidavek 3000 Kč d . "' ~ano, pnznala žalobci· 
při tom projevila vůli Že toto o °at~YS}u~neho započítatelný, 
k " , , p rem jest předlo "·t· '. uznam, dala tIrn poznatelně na . ev " . Zl. I mInisterstvu 
schválení státní železníční správo~ ~'e:~ j~h~ pl"~tno~t čll1í závislou na 
ním správní rady Buštěhradské d~áh a v;a pr.1 Svem uznání Opatře_ 
mohla volně o nich rozhodnouti Je"t l.' ne yla mkterak vázána, nýbrž 
podmínečného práva na řídav' k z o zalobce "neprokázal, že nabyl bez_ 
čís. 124 z roku 1923 a pP o j'eho

e ,~.OOO Kč jestě před účinností zákona' 
'". . UCll1nosŤ! nebyl p"'d k ' . 

menl spravou uznán pro ni závazným (§ 4 't 'kr)1 ave stahu želez_ 
soud po právní stránce věc bezvadně t ~l. za . , pOsoudIl odvolací 
žalobu zamítající. ' po vr IV rozsudek prvého SOudu 

čís. 7921. 

O nároku manžela proti manželce b h 
~ácnosti, jest rozhodnouti jen poř d' . Y , o sledoval~ do "společné do
zelka podle rozlukového zákona vy~v:: ~a,:a. LthosteJno, ze byla m&l_ 
lečenstvi. . navra u do manželského spo-

(Rozh. ze dne 29. března 1928, R II 56/;28.) 

Proti žalobě manžela na manželku b b ' . 
se do společné domácnosti namítla žal~ y, yla "~znana povll1nou vrátiti 
S o udp r v é s t o I i c e vyhověl n' .~ana ~epnpustno~t pořadu práva. 
s o u d námitku zamítl. D ů vod am~ c~ ~ zalobu. o~mltl. Rek u r sní 
uznáno, že žalovaná jakožto manž~' "a o a domaha se toho, by bylo 
d0.ie~o bydliště. Nemůže býti POChkab~~~~bc?va jest po.vinna vrátiti se 
pravnl. To plyne z toho že mal' ~ k' I, ze jde o narok soukromo_ 
(~ 44 obč. zák.) a žalob;í nárok ,~e ,~/, rhO~"h je poměrem smluvním 
vecech soukromoprávnich p'í I "' j 1 j , vyronem. RozhOdovati ve 
neb orgánům, jedině SOUdŮ~'S ~J\to u~ ~en~ ponecháno jiným úřadům 
spornou. Touto, když to záko'n Výsloroz" o ~JI cestou spornou nebo ne-
"h' . vne nanzuje (§ 1 "' ) ve vsec ostatnlch případech (§ l' ) P " . " nesp. nz. , onou 

by odkazoval žalobní nárok před n~~ n. , 'honevadz není předpisu, který 
řa~ práva, a soud prvé stolice měl t porne, o soudce, patří tento na po
prava zamítnouti a dále jednati Kd "edy n~l11ltku nepnpustnosti pořadu 
pustnost právního~ pořadu zan;ítl yz s~ ta" nest~lo a žalobu pro nepří
stavu věci ani zákonu a b 10 rot~ spravne odmltI, neodpovídá to ani 
stolIce má za to, že pOřal rlva' rozh09noutr, Jak Se stalo. Soud prvé 
strany bylo žalované stranf pl" jelv~l<:ucen proto, že k žádosti žalující' 
nařízeno, by se k žalobCI' v 'tal

vop
, a ne podle § 13 písm. c) rozl. zák 

'1 . ra I a ze tedy dosáhl .. " . 
USl uje. Soud prvé stoll'ce v' k C. t jlZ toho, oč žalobou 
b · . ' Ba pn Om přehl'"'" . 
. yh utvořen jen předpoklad pl' "I b IZI, ze OllIm nařízenim má 
Jede. n manžel druhého zlom sln~ za o tUl o rozluku manželstvi proto že 

. §, . y e opus I jak to . l' , 
??velll 13 plsm. c) rozl. zák. zčl lvi" d "vys ovne plyne z usta
CIS, 362 sb. z. a n. a také z doty" 6h' a. na;. ze ~ne 27. června 1919 

. cn _ o usnesenI sameho a není tedy pří~ 

, 
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. padnou poznámka, že opačný názor odporuje duchu zákona a staré 
právnické zásadě >'ne bis in idem«. Jak návrh podle § 13 písm. c) rozl. 
zák. tak žaloba vycházejí z téhož manželčina závazku, směřují však 
k různým účinkům a nelze tedy mluviti o totožnosti věci v tom a onom 
případě. Odporuje zákonu, že žalobce nemÍlže manželku nutiti k tomu, 
by s ním žila, a že výsledek sporu by byl prakticky ilusomi. Neboť, má-Ii 
žalobce právo žádati, by ho manželka do jeho bytu následovala a že 
takové právo má, o tom není, jak již uvedeno, pochybností, může to také 
prosaditi exekučně, Bude-Ii taková exekuce spojena s žádoucími ná
sledky psychické a mravní povahy, je ovšem otázka jiná. Není však věci· 
soudu, by se s ní blíže zabýval. 

N e j v y Š š í s o li d nevyhověl dovolacímu rekursu, 

D ů vod y: 

Právni posouzení veCI rekurs ním soudem jest správné, Rekurentka 
se pro svůj názor, že tu má místo cesta nesporná, dovolává rozhodnutí 
bývalého nejvyššího soudu Vídeňského ze dne 8, dubna 1913, čís. 7190 
Ol. U. nová řada, dile komentáře Stu'benrauchova k § 92 obč. zák. a 
Ehrenzweiga, Otázka, zda o obnově manželského společenství dlužno 
rozhodovati pořadem práva, či v řízení nesporném, nedošla v judikatuře 
bývalého nejvyššího soudu ve Vídni jednotného řešení. V rozhodnutí 
citovaném stěžovatelkou byla vyslovena nepřípustnost žaloby, v ji
ných zase, tak v rozhodnutí ze dne 4. července 1900 Ol. U. čís. 1078, 
nová řada a ze 14. června 1899, Právník, 1899, stránka 675 byla věc 
odkázána na pořad práva. Odvolává-li se stěžovatelka na Stubenraucha 
a Ehrenzweiga, sluší jí odvětiti, že celá řada právních theoretiků za
stává názor opačný. Tak Anders: »familienrechl«, stránka 70, Otto 
»Rechtsftirsorgeverfahren«, stránka 97, Ti1sch: »Einfluss der Zivilpro
zessgesetze aul das materielle Recht«, stránka 45. Nejvyšší soud se již 
vÍCekráte zabýval touto otázkou a rozhodl ji vždy v ten smysl, že o ná
roku manžela na manželku, by ho sledovala do společné domácnosti, 
lze rozhodnouti jen sporem. Jsou to 'zejména rozhodnutí uveřejněná ve 
sbírce nejvyššího soudu ze dne 14. března 1922, čís, 1546, ze dne 
2, května 1923, čís, 1646, ze dne 29, ledna 1924, čís. 3449 a ze dne 
8. dubna 1924, čís. 3695, na něž se stěžovatelka, hlavně pak na odů
vodnění rozhodnutí čis. 1546 odkazuje, od něhož se uchýliti nejvyšší 
soud neshledává příčiny. Výzva v usnesení krajského soudu v N. ze dne 
8. března 1927, aby se žalovaná k manželi vrátila clo 6 měsíců, jinak 
by tento byl oprávněn z důvodu § 13 písm.~c) rozl. zák. žalovati o roz
luku manželství, tvoří jen předpoklad pro žalobu o rozluku, jak rekursní 
soud správně dóvodil a námitka »ne bis in idem« není odůvodněna . 
Vykonání rozsudku, kterým by se vyhovělo žalobnímu návrhu, moblo 
by se státi podle § 354 ex. ř. uložením pokuty nebo vězením. Exekuce 
je přípustná, a není proto správný riázor stěžovateltlv, že návrh je ne
přípustný proto, ježto prý by exekuce byla nepřípustná. 
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čís. 7922. 

:ředpisy § 7, prvý odstavec a § 9 ~ 
ven!l11 § !70, druh}' odstavec, zákona z ex. r. n~~yly změněny uSlan()~ 
z. a n. Znel~H platební vy' měr nk ' e dne 9. flJna 1924 čís 221 
žeH I u reSm nemocensk' "~t' ' . , ne ze povoliti exekuci proti m ~ 1 ~ e pOJtS ovny proti 
doručen. anze ce, trebas jí byl platební vytne1r.> 

(Rozh, ze dne 29. března 1928 R 
, II 73/28.) 

. Na, základě platebního rozkazu k" . 
FranÍ1sku H-ovi vedla okre' o lesn1 nenlOcenské POJ'išťovn . 
v 'h' S111 nemocenská po'" ť Y proh 
nuc~ne o zastavního práva na d' ,J'S Ovna exekuci zřízení 

p r ~ e s t.o I i c e exekuci POVOlilom;'kmanzelky Františka H-a, S ° u~ 
zan11tl., D u vod y: Rekurentka se' ~;vel~ ~s n 1 S? u d exekuční návrh 
9 ~x: r. :,elze exekuci povoliti rt!".., dvo!ava;,a to, že podle § 7 
~~cmm tItulu, není-li přechod tOViJ~ Jme, osabe, nezli Označené v exe' 
reJnou listinou. Bylo-li v -§ '70 .. k nOSÍl,na osobu třetl prokázán ve-
1924, čí-s. 221 sb. z. a n urč'eno z~ . o s?clalním pojíštění ze dne 9 řiJ'o
ve I ~ , " ze manzelka b dr ' . ta 

Sp? :cne domácnosti, ručí za po'istné . v y ICI se zaměstnavatelem 
spolecne domácnosti, jest Předpokllde ,Jez Se ~talo splatným v době 
sl:dkem onoho ručení, Že jí s lnění ,m pov.olel11 exekuce proti ní ná~ 
mer~m nařízeno. VYŽaduje~l/v máh

t1;0 POV111n~sŤl bylo platebním v',_ 
s~m':1l1 vydání platebního výmlru ro II P?Jlstneho na zamě.stnavadli :'Y1l1~ru, platí to zajisté tím více r~' t~ nemu ~a vykonatelnost tohoto 
]lstn;ho jest zavázána teprve v lUhr, °d~l1~zelk~, jež,k placení po .. 
n:anzelky na základě platebního v' ,ra e. .odem exekuce na jmění 
ve~ne f..,učení jejího jmění za zmíně-nr~~~u kroh 111~nželi z.namenalo by 
zna ovsem zákon poplatkový v § 72 a~1 r n:anz:lovy; ručení takové 
z ,~sedloSÍ1, mkoliv však shora zmíněný o'k cdne pr,:vodnfho poplatku 
p;IP~d pod?bný, t. j. na ustanovení § 36 ~~kon. BudlZ tu poukázáno na 
~~i4 6 r. zak. o dani válečné za kterou té' on3: ze dne 16. února 1918 

na?yly od osoby váleč~ou daní z r~CI o~oby, jež po 1. srpn~ 
pod rousko" úplatného nabytí a' d P~Vll1lle majetek bezplatně aneb 
v tomto případě jest však za Otřz b'o vyse ceny tohoto majetku. Také 
zaným byl vydán' nález o J'eJ'i~h / .': ?Y prOl1 osobám takto spoluzavá~ 

NeJ ,~, ucem. 
v y s S 1 S o u d nevyhověl dovolac1'111U 

rekursu. 

Důvody: 

Napadeným Usnesením byla vě " 
vadně, Velící předpisy § 7 prv' o~ss pravlllh? hlediska pOSOUzena bez
ustanovením § 170 druhý odsta~ec t~vec a § 9 ex. ř. nebyly změněny 
sb. z. a n., jenž stanaví ručebni zt:a~~a ze d:,e 9. října 1924, čís. 221 
nava~elern ve společné domácnosti z. e rn~nzelky bYdlící se zaměst-

§dornacn~sti, avšak k jeho vYll1áhánf :!i~atn,e POJ1stn,é v době Společné 
175 zak.ona vykonatelného latebního ?n\ ex~kucl Jest třeba podle 

ktery mUSI vyhOvovati též poJllínkám § ;y~l~~ U Jako exekučního titulu, 
p y od~tavec ex. ř., zejména 
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musí býti z něho seznatelna osoba povinného. Proti jíné osobě, než jest 
v exekučním titulu jako povinná označena, lze podle něho povoliti exe
kuci toliko za předpokladů § 9 ex. ř. Zněly~li tedy v tomto případě pla
tební výměry, přiložené k exekučnimu návrhu, toliko na Františka H~a, 
nebylo přípustno bez prúkazu převodu závazku ve smyslu § 9 ex. ř. 
povoliti podle těchto exekučnich titulů exekuci proti jeho manželce 
Aucrllstě H-ové a nesejde na t0111, že platební výměry, znějící vesmes 
na bfrantiška rl-a, byly jí doručeny, nebol' tím nebyl nikterak prokázán 
převod jeho závazku na Augustu H-ovou. 

čís. 7923. 

Výjimečné ustanovení § 239, třetí odstavec, ex. ř. neplatí co do 
určení útrat, třebas bylo pojato do rozvrhového usneseni. 

Ustanovení § 76 zákona o přímých daních osobních ze dne 25. října 
1896, čís. 220 ř. zák., jest použíti obdobně i na přispěvky do úrazové 
pojišťovny. 

Vykonatelné výkazy o nedoplatcích příspěvků do úrazové pojišťovny 
jsOU pro exekuční soud co se týče rozvrhu nejvyššiho podání rozhodné 
a nepřísluší je exekučn,mu soudu přezkoumávati co do správnosti. 

(Rozh. ze dne 29. března 1928, R II 105/28.) 

Rozvrhuje nejvyšší podání za exekučně vydraženou nemovitost ne·
přikázal s o udp r v é s t o I i c e úralO'vé pojišťovně dělnické nedo
platky přispěvků, ježto vydražená nemovitost, v níž byl podnik Fran
tiška L-a, nenáležela jemu, nýbrž jeho manželce Emilii L~ové. R e· 
k Ll r s ní s ° u d přikázal úrazové pojišťovně dělnické v přednostním 
pořadí tříleté nedoplatky příspěvků. D ů vod y: Stížnosti úrazové po
jišťovny dělnické bylo vyhověti. Neboť její příspěvky poživají přec1 -

nostního pořadí podle § 216 druhý odstavec ex. ř. na nemovitostech, 
které slouží pojistnému provozp, pokud jsou tu podmínky § 76 zák. čL. 
220/96 s omezením tam uvedeným, ovšem když jsou prokázány výkazy 
nedoplatků, jichž právoplatnost a vykonatelnost jest politickým úřadem 
řádně potvrzena. Prvý soud pojistným těmto přispěvkům přednostní po
řadí odepřel, odůvodniv to tím, že nemovitost, která sloužila k živno
stenskému provozu, jest majetkem Emilie L-ové, avšak živnost sto· 
lařskou že neprovozovala tam ona, nýbrž františek L. Tato okolnosi 
však nemůže přijíti vůbec v úvahu, poněvadž podle řádně potvrzených 
výkazů nedoplatků dlužno považovati i Františka i Emilii L-ovy za pod~ 
nikatele rukou společnou a nerozdílnou. Tyto právoplatné výkazy ne-o 
doplatků jsou pro soud závaznými a nutno považovati Emilii L-ovou 
za osobu, jež má tyto veřejné dávky zaplatiti, to tím spiše, jelikož tyto 
nedoplatky jsou na její n.emovitosti knihovně vtěleny. Ježto jsou tu veš
keré předpoklady § 216 druhý odstavec ex. ř. a § 76 zákona čís, 220/,96, 
zejména i vložení zástavniho práva na přislušné nemovitosti, jest při-
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kázati z nemovitosti v přednostním pořadí úrazové pojišťovně dělnické 
veškeré nedoplatky, pokud nejsou starší nežli tři roky od udělení pří
klepu, jakož i veškeré úroky za tutéž dobu. Ne j vy Š š í s o u d odmítl 
dovolací rekurs vydražitelův clo výroku rekursního soudu o útratáci!, 
vyhověl jeho dovolacímu rekursu do výroku o přikázání pohledávky 
úrazové pojišťovně dělnické potud, že jí přikázal pouze část pohledávky, 
a poukázal vydražitele s jeho odporem proti přikázání pohledávky úra_ 
zové pojišťovně dělnické na pořad správní. 

Důvody: 

Určení útrat není předmětem rozvrhového jednání a rozdělovacího 
usnesení (§§ 209 až 235 ex. ř.) a neplatí tudíž co do určeni útrat, i když 
pojato jest do rozvrhového usnesení, výjimečné ustanovení § 239 po
slední odstavec ex. ř. o přípustnosti dovolacího rekursu, jde-Ii o rozvrh 
nejvyššího podání za nemovitosti. Ohledně určení útrat, byť se stalo 
v rozvrhovém usnesení, platí všeobecné předpisy o právu k rekursu ve 
příčině útrat, najmě ustanovení § 528 c. Ť. s. (§ 78 ex. ř.) a ježto podle 
tohoto ustanovení jest další opravný prostředek do rozhodnutí soudu 
druhé stolice v. otázce útrat vyloučen. jest dovolací rekurs, pokud smé
řuje proti rekursnÍm soudem ptiznanýll1 úratám věřitelů za intervenci 
při dražebních rocích nepřípustný a bylo jej odmítnouti (§§ 526 c. ř. s. 
a 78 ex. ř.). 

Podle ustanovení § í·6 zákona ze dne 25. října 1896 čís. 220 ř. zák. 
o výdělkové dani, jehož jest obdobně použíti na přispěvky do úrazové 
pojišťovny (plenární rozhodlmtí ze dne 7. listopadu 1899, čís. 486 praes. 
judikát čÍs. 144, OL U. n, ř. 735), nepožívá výdělková daň a tudíž ani 
úrazové příspěvky, jsou-Ii starší tří let od příklepu zpět počítajíc, před
nostního pořadí vlibec a příspěvkům dlužným déle než I Y2 roku příslu<Í 
výsadní pořadí toliko tehdy,. byly-li do roku po splatnosti zajištěny 
v pozemkové knize. Ježto část účtovaných příspěvkli byla podle výkazu 
nedoplatků splatna již dne 15. července 1924, ale zajištěna byla v po
zemkové knize teprve dne 15. října 1925, nepřísluší podle toho, co uve
deno, této částce příspěvků přednostní póřadí a bylo z účtovaných Úra
zových příspěvků přikázati ve výsadním pořadí toliko 8370 Kč 20 II 
a úrocích 548 Kč 88 h. Rekursní soud přiřkl neprávem více· a dovola
címu rekursu v tomto bodě bylo vyhověti. Naproti tomu nelze přiznati 
dovolacimu rekursu oprávnění, pokud směřuje proti tomu, že z nejvyš
šího podání byly též přiřknuty úrazové příspěvky za dobu od L listo
padu 1925 do dražby, to jest do ll. dubna 1927. Co se příspěvků za 
tuto dohu týče, uplatňoval dovolací reku rent při rozvrhovém roku a 
uplatňuje v dovolacím rekursu, že dlužníci, najmě Emilie L-ová, která 
byla vlastnicí domu pro živnost tu zvlášť zařízeného a věnovaného, od 
L listopadu 1925 stolařskou živnost, jíž se týkají dlužné příspěvky, ne
provozovali a že živnost tu, avšak neodvisle od dřívější živnosti povin
ných, provozoval od oné doby Karei L Než v předložených vykonatel
ných výkazech o nedoplatcích příspěvků jsou uvedeni jako podnikatelé 
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• ." ,. '"k' xekuti. Tyto výkazy jsou pro exe-
. živnosti a jako dl~;~IClrt:~:h~v n~jv~ŠŠíhO podání rozhodné a přezkou
kuční soud co se y.~ sti exekučnímu soudu nepřísluší. Bylo PIOtO 
mávah ]e co do splavno'urenta úrazové příspěvky za dobn od L hsto
přes odpor dovolac!?? rek d' . '·kázati a odpor dovolacího rek~rellta 

adu 1925 z ne]vy~sl~o po all~ ~~ ř Joukázati na pořad správm. Do
~o rozumu § 231 treh Od~~~\Od~ s~ ltudíž vyhověti nedalo a bylo to
volacímu rekursu v UV~d~ , ... tím že byl dovolací rekuren! se svým 
Iiko napadené. us;,e~e~1 , °e!l11'.l ků 'za dobu od L listopadu 1925 po-

. proh pnkazam pllspev . . 'd od~o:em dl § 231 třetí odstavec ex. ř. na sprav111 pora . ukazan po e 

čís. 7924. 

93 "' 22 v zák 
Pražsky' asanační zákon ze dne 11. února 18 ,CIS. r. ',. 

·t t lastněnou k asanacmm 
Bylo-Ii složení Odšdkoddn1 é~10 z.a np~~::~:at?: pozemkové knize, tře-

.. I' pnJ'ato na sou, uzno Je <o. v d 'h 
uce um o neseni stanovicí vySl odsko ne o. baže bylo zruseno us . , 

(Rozh. ze dne 30. března 1928, R I 123/28.) 

, v·t p. h povolil s o udp r v é s t o-
K žádosti rady hlav111!Jo mes a I I,a y . hrada za vyvlastnění domu 

·h ' námku že byla s ozena na 1 ' 
1 i c e km ovm po:z ) 2 čtvrt' odstavec, zákona ze dne 1 . v~nora 
s účinkem vytčenym v § 3 , y, 'h ) Rek u r sní s o u d zadost 
1893, čís. 22 ř. zák. (zákona asanaCl11 o. " 

zamítl. , prvého soudu s vypuštění~, 
N e . v y Š š í. s o u d obnovil usnese,111 .' 

] t" v § 32, čtvrtý odstavec, za-·cho poslední věty: »s účinkem vy c:ny~' . 
kona ze dne I L února 1893, čís. 22 L zak.«. 

Důvody: 

, ,... I ová se i po zrušení prvotního 
Když bylo složení n~ soude pll]aw da ,c 1 chování a nebylo vráceno, 

usnesení, určujícího .ods~odne" v sou. n~~~. spOdle příslušných předpisú 
je jen přirozeným naSleQke:~ ~e/,~u:~ p~zlnámka nemůže, zvláště když 
i v knihách poznamenan? S o I I .a, vlastněné nemovitosti podre 
nemá co činiti s nucenym odevzda;l~n: vy podle § 32 odstavec třetí 
§ 33 a 34 zákona čís. 22/18~~: ny r\~n~ .'valá oznámka provedené 
a čtvrtý téhož záko~a pou.ze ucm.~k ]a u kt~rá mlien význam ochrany 
vnucené dražby, nym P?znamka p~~~~~ ~Iastníka (§ 183 třetí odstavec 
proti moznym dlsposl~lm posa",a "' 72 knih. zák.). Na povinnost vy
ex. ř., čl. XXVl uv. ~.ak. k, ex. r~ a ~ž říslušn 'm zrušeným usnesel11m 
vlastnitele platitJ vyssl odskodne" n

to 
~livu Vzhledem k tomu všemu 

zemského soudu stan~vveno, nem~., ě1a u~nesení prvého soudu, sta
musela býti také, vY;111tedna .~os§le o~1 č~vrtý odstavec, totiž účinek § 34" 
novící účinek slozem na Cl. ..) 

čtvrtý odstavec cit zák. 
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čís. 7925. 

, J:-li . akciová společnost zapsána v obchodním re' fuk 
statnlm Jazyku a v témž jazyku sepsané stanov nem..l

s 
,~~ouze ve 

novení o jednací řeči, jest jí činiti podání ve srátnímal~:;~~~tnlho usta-

(Rozh. ze dne 30. března 1928, R I 129/28.) 

Ne j v y Š š í s o u d odmítl dovolací rekurs firmy M 
zyku menšinovém. . podaný v ja-

O ů v o cl y: 

d,Podle ;právy krajského soudu v Olomouci je stěžovatelka firma »M 
·0 e~~,~ prumysl, akcIOvá společnost v Prostějově, zapsána v obchodní~~ 
lels rl u pouze v Jazyku státním a v témže 'az ku . ," 
stanovy, kter~ o jednací řeči neobsahují zvllášrníhď~~t:~~~:~r ~z její 

~;~~ ~~~~~íl~~C~L~~rt;!~!~~i~~ia:~J~:{e jr~~~t;a~~~~~~~a r~~~~k~tJ!= 
pokdala opr~vny prostredek v jiném než státním jazyku bylo dovol : 
re urs odmltnoutí ježto se nehodí by 'b I; aCl 
jednání (čl. 4 (3)' a čl 16 (3) I ' " o nem yo p? zakonu zahájeno 

b ) 
. v. nanzenl ze dne 3. unora 1926 čís 17" 

s . z. a n. " ' . 
Čís. 7926. 

, ?tdkmítl-li soud prvé stolice žalobu usnesením, shledav opodstatněnou 
naml u nedostatku oprávnění ku sporu rekursni soud pak 'elt " 
sen' ru"1 I "1 ' J o usne-'z SI a u OZl mu, nevyhradiv právomoc by da'Je . d'" 1 
rozhodl ma' t"d ,. ' Je na a roovu . " Je za ''?, ze Je. o na~lttku, hmotněprávní, o níž jest rozhod-
nouÍl roz~dkem! Jest proh zrusovacnnu usneseni rekurs na dovolací 
soud. neprtpustnY!ll' Lhostejno, že se rekursní soud obíral v odůvodnění 
nepravem také vecnou stránkou usnesení prvého soudu. 

(Rozh. ze dne 30. března 1928, Rl 216/28.) 

S ,o udp r v é st o I i c e odmítl usnesením žalobu shl d 
statnenou nár;'itku nedostatku aktívního oprávnění ku 'spor~. aŘe~~~~i 
souJ usn~semm ze dne 12. prosmce 1927 zrušil napadené usnesení a 
uloZll prvemu soudu, by dále jednal a znovu rozhodl O ů vod . N I 
Upřít1 oprávnění stížnosti, že napadené rozhodnuÚ nen' ť., e ze 
stránce formální. Prvy' soudce přehlédl < I t' ,1, spravne po k k" ,< , . ' ze up a llovana namltka nedo-
stat u a, Í1~mho opravneU! lest námitkou materielní a nikoliv námitkou 
procesu?lm. Rozhodnouti měl tedy o námitce té rozsudkem a nikoliv 
usneselllm (§ 239, druhy odstavec a § 261 ' ) N < • ' neso hl . . , c. r. s.. ez rekursU! soud 
_ u, avsl,am s nazQrem prvého -soudu, že zabavením ohled r k v_ 

lovane treÍ! osobou ztratil již žalobce oprávnění ve spoPru Ok
av 

J za 
ny' brž má t ' , I b P racovaH 

r za 0, ze za n ce ve sporu zahájeném může pokrač r -, 
kud se Í!m nedotýká práv zástavního věřitele. Rekurs do tOh~~~ ~s~~= 
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. sení rek II r s II í s o Ll cl usnesením ze dne 9. února 1928 odmítl. D ú
voli y: Stěžovatelka napadá dovolací stížností usnesení rekursního 
soudu, jímž bylo druhé stolici k stížnosti žalobce z ruŠ e n o usnesení 
okresního soudu a soudu prvé stolice uloženo, by dále jednal a znovu 
rozhodl a při tom vzal též zřetel na útraty stížnosti. Usnesení takováto 
lze podle § 527 druhý odstavec c. ř. s. napadati jen, je-li v nich usta
noveno. že má výkon příkazu první stolici uděleného býti předsevzat 
teprve, až usnesení ta nabudou právní moci. Tento dodatek však do na
padeného usnesení pojat nebyl a jest proto rekurs proti němu nepří-
pustným. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu do odmítacího usnesení. 

o ů v o cl y: 

Stěžovatelce uelze přisvědčiti, že usnesení soudu druhé stolice ze 
dne 12. prosince 1927, nebylo usnesením zrušovaCÍm, nýbrž usnesením 
změňujícím. V odůvodněuí tohoto usnesení je uvedeno zcela správně, že 
uplatňovaná námitka nedostatku aktivní legitimace, o které soud prvé 
stolice rozhodl usnesením ze dne 24. října 1927, je hmotněprávní ná
mitkou procesuální a že o hmotněprávní námitce sluší rozhodovati rOZ
sudkem nikoli usnesením (§§ 239, druhý odstavec, a 261 c. ř. s.); je 
tedy správným důsledkem tohoto názoru zrušení řečeného usnesení. 
Ovšem rekursní soud nezůstal v dalším odůvodnění svého zrušovacího 
usnesení důsledným potud, pokud se v něm obírá otázkou aktivní legi
-timace, vyslovuje při tom, že nesouhlasí s názorem prvého soudu, že 
žalobce zabavením zažalované pohledávky třetí osobou pozbyl opráv
"nění ve sporu pokračovati. Tím zkoumá věcně usnesení soudu prvé 
stolice, ačkoliv je správně odstranil svým zrušovacím usnesením jako 
zmatečné a zdánlivě tedy rozhoduje v odůvodnění svého usnesení věcně 
o opodstatněnosti uplatňované námitky nedostatku aktivní legitimace 
usnesením, ačkoli správně už uvedl, že lze tak učiniti pouze rozsudkem. 
Tím však se nestalo zrušovací usnesení sondu druhé stolice ze dne 
12. prosince 1927 usnesením změňujícím, neboť při řešení otázky, jaké 
procesní povahy jest řečené usnesení, je v prvé řadě rozhodujícím jeho 
výrok, a ten vylučuje jakoukoli pochybnost, že by šlo o' usnesení změ
ňujicí. Ostatně vyložil rekurs ní soud v napadeném usnesení sám, že 
jeho usnesení je usnesením zrušovacím. Sluší tedy schváliti správné, 
věci i zákonu vyhovující OdLlvodnění napadeného usnesení. 

čís. 7927. 

Přejímatel podniku (zasílatelského závodu) jest povinen (§ 1409 
obě. zák.) zaplatiti i útraty sporu, jejž vedl a prohrál předavatel pod
niku při jeho provozu. Lhostejno, .že v době převzetí podniku nebýly 

ještě útraty pravoplatně přisouzeny. 

(Rozh. ze dne 30. března 1928, Rv I 1000/27.) 
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Zasílatel Max B. vedl spor se státem, jejž prosoudil. Po té převzala 
závod Maxe B-a veřejná obchodní společnost, jejímž veřejným společ_ 
níkem byl i Max B. žalobě státu proti veřejné obchodní společnosti 
o zaplacení útrat o11oho sporu bylo vyhověno s o u d Y vše c h tří 
s t o I i c, N e j vy Š š í m s o ude 111 z těchto 

důvodů: 

Jediná námitka, kterou dovolatelka odůvodnila před prvým soudem 
návrh na zamítnutí žaloby, že odsouzeni k náhradě útrat má povalll! 
trestu a povinnost k náhradě útrat jest proto ryze osobním závazkem, 
nikoli dluhem podníku, byla v dovolání opuštěna, a to plným právem, 
neboť závazek k náhradě útrat prohraného sporu tkví sice v předpisech 
procesního práva, přes to jest však závazkem soukromoprávním, a vzta
hují se proto i na něj předpísy občanského práva o převzetí dluhu. 

Jestliže žalovaná firma převzala zasilatelský podnik Maxe B-a sl, 
všemi právy a závazky, jest podle § 1409 obč. zák.' povinna zaplatiti 
i útraty sporu, jejž Max B. při provozování převzaté zasílatelské živ
nosti vedl a prohrál. Dovolání namítá, že převzetí práva závazků není 
skutkovou okolnostI. jež by mohla býti doznána, nýbrž právním závě
rem, jenž by byl odůvodněn jenom, kdyby byla předložena neb aspoň 
prokázána smlouva o takovém převzetí, což se nestalo. Avšak v do
znaném přednesu, že Max B. s Matyldou K-ovou založili smlouvou ve
řejnou společnost, která provozuje zasilatelství, do té doby provozo
vané Maxem B-em, dále pod firmou »Autodoprava a zasilatelství B. 
a spo!.«, jest obsaženo i tvrzení převzetí podniku, a to má podle § 1409 
obč. zák. i bez výslovné úmluvy za následek převzetí dluhů podniku. 

Proto musí býti rozhodnutí sporu založeno na tvrzení obsaženém 
v žalobě, že žalovaná firma převzala obchod Maxe B-a se všemi právy 
a povinnostmi, ať se již pokládá za pouhý právní závěr, plynoucí z před
cházejícího skutkového přednesu, nebo za nový další skutkový přednes, 
jenž byl žalovanou stranou rovněž doznán. Lichá jest další námitka, 
že nárok na náhradu soudních útrat není dluhem z obchodovánLMax 
B. mohl ovšem vésti také spory, které nesouvisely s jeho zasilatelskou 
živností, útraty takových sporů nebylo by možno pokládati za převzaté 
spolu se zasílatelstvím, avšak spor o náhradu za zničení nábytkového 
vozu za železniční přepravy náleží nepochybně k provozování zasila
latelského podniku, útraty sporu nelze posuzovati jinak, než by na pří
klad musily býti posuzovány náklady na opravu nábytkového vozu, 
náleží proto k obchodním výlohám, a závazek k jejich náhradě jest dlu
hem podniku. Nezáleží na tom, že útraty nebyly při zřízení veřejné 
společnosti přisouzeny ještě právoplatně. Poněvadž § 1409 obč. zak. 
v té příčině nerozeznává, musí ochrana poskytnutá jím osobním věři
telům býti přiznána také pro pohledávky budoucí, neurčité a podmíněné, 
jenom když svým důvodem tkví v provozování převzatého podniku. 
Další námitku, že měli býti žalováni Max B. a Matylda K-ová osobně, 
vyvrací dovolání samo, dovozujíc správně, že žalobě proti Maxu B-ovi 
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• . 'žalobě moti Matyldě K-ové nedostate~ 
. 'ání námHka vec~ rozs?uzcne ~ : a '·est firma Autodoprava a zas:
b~kél1OkOliV právmho c1uvod;l. zal~~~:~t ~dlišný od jednotlivých spolec
Iatelstvi B. aspo!:c te~~!t:~v~~i;ky bránici zažalování jednothvyc~ sp~
níkLI fIrmy, plO ~eJt n. ~ b' b" byla oprávněna jenom strana, ktere by Y 
lečniků. Výtka, ze za o,~ ) " t a že 'i byla správa českoslo-
~ předcházei,ícbn sporu P~:~~ťi~e~~,aU~~~?prokurltura, jest v rozp~r~u se 
venských statmch drah, t t poru jest československý stát a tyz byl 
s isY' neboť žalobcem v, 001,0 s 'alovan 'm v předcházejícím sporu. 
~dl~ doznaného žalobnrho prednesu z m6hla býti i v minulém sporu 
Pf"nančni prokuratura jest v t;Jlll

k
tO slPoru ake'hO sta 'tu Byla-Ii v minulém 

. 't ern ces os QVens· .v , 

'enom právnrm zas upc . t't závorkách uvedena železlllcnr 
Jsporll vedle československkeho nSa~e~:i ~noho oddělení státní správy, je

áva stalo se tak Jenom oz 
~~rž oťoru se zahájený spor týkal. 
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pojem podnikatelstvi staveb. , 1 zak' átla 
. . 1893 čis 193 ř. zák. by a az 

, ZákOl1em ze dne, 26. Pbrosmc~ k tom~ neoprávněnoU, jež se kryla 
smlouva o provedem stav y oso ou , 
oprávněným podnikatelem. 

(Rozll. ze dne 30. března 1928, Rv 1 1108/27.) 

, . žalovaném úplaty za práce při stavbě 
žalujicí, zedmk, dOlmlhal se na

l 
• b' na niž š i 01 i s o u d y za

domku pro žalovaného. Zaloba by a o t
e
.

1 
ht d II vod ů: Ze zjištění 

I . s o ude m z ec o 498 
mitnuta, o d v o ,a c lm b vadně a jež proto přijal po rozumu. §. ' 
prvého soudu, Jez stab se ez dklad svého rozhodnutí, sice vyplyva, ze 
c. ř. s. I soud odvolac,l za po níž se b I žalovanému v roce 1922 
žalobce stavbu rodmneho dom~u, kůbec nedtkončil a že, i když žalobce 
zavázal, podle úmlnvy a ro~poctu v, e řichází práci dodělati, žalovaný 
přišel k žalovanému a ?hlasll ~"u, Zd P dvolací názor soudu procesního, 
to nepřipusti!. Přes to. vsa~ sdlb,1 so; o st stavební jest živnosti konce
že žalobní nárok nellI oduvodnen. . I~not . be kOllcese J' est nedovolené 

, v"" 'OVQzoval11, . j. z - , 
savanou, neopravnene lep p~ 'iž TV' soud správně uvedl, žalobce, ~e-
a trestné. Z toho plyne, ze',J~k) ps/ zednického mistra, nebyl oprav~ 
maje koncese k provozovam zlvno

t 
I, . domku se zavázati. Tako'va 

, I . mlouv'Ou k vys aveDl 't 
něn za ovanemu s . . k . P oti dobrým mravum a pro o 

, smlouva příčí bS: z~~o)nn~n~Ů~~d~z~;id~tn~sti smlouvy jest pak. neodů-
niči (,§ 879 o 'C. za ... , , 'a rávem byla žaloba prvym sou- , 
vodněn nárok žalobm z m o;,v~zov~'7a'vatf žalobcem tvrzené vícepráce a 
dem zamítnuta, a~iž bylo tre o~ě~~~é žalobce musil by opirati svůj ná
žalovaným t~rzene pr~ce dnebd d' ďného obohaceni, což se nestalo., 

, k .., duvod o duvo ez uvO , . ro o Jlny , 
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovoláni. 
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D ú vod y: 

Podle smlouvy ze dne 19. března 1922 zavázal se dovolatel, »za
stoupen panem Františkem S-em, zenickým [nistrem z Ch.«, že vystaví 
žalovanému na jeho vlastním pozemku obytný domek za smluvenou 
cenu 62.500 Kč. Jde o to, zda tato smlouva a dodatečné úmluvy k ní 
jsou podle § 879 obč. zák. nicotné. Při této otázce jest nerozhodné, že 
se postavený dům nestal vlastnictvim žalovaného, byv stavěn na .po
zemku jeho syna. Podle § 15 čís. 6 živn. řádu patři živnost stavitelská 
ke koncesovaným živnostem a úprava této živnosti stala se zákonem ze 
dne 26. prosince 1893, čis. 193 ř. z., který rozeznává živnost mistrů sta
vitelských a živnost zednických mistrú, již provozoval František B. Roz
díl obou těchto stavitelských živností jest pro tento spor nezávažný. 
V §§ 16 a 17 zákona čís. 193/1893 jsou obsažena trestní ustanovení. 
Řečení živnostníci, kteří svého oprávnění zneužívají ku krytí neoprávně
ného provozování živnosti osob třetích, mají býti postiženy tresty v § 16, 
uvedenými a osoby, které, nenabyvše oprávnění k provádění pozemnLch 
a jiných příbuzných staveb, provádějí stavby, k nimž jest potřebí úřed
ního povolení, propadnou potrestání podle § 17 cit. zákona. Typické 
případy tak zvaného »krytÍ« jsou uvedeny ve výnosu ,ministerstva ob
chodu ze dne 11. března 1909, čís. 6737 (otištěném ve sbírce »Kompas« 
svazek X. díl I!. str. 706). Žalobce (dovolatel) v dovolání hájí se tím, že 
v zákoně není nikde stanoveno, že smlouva o postavení domku ujednaná 
»neoprávněn5rm staviteIern« jest zakázána, že jest sice podle ŽiVIl. řádu 
trestné, provozuje-Ii někdo stavitelskou živnost bez koncese, ale není 
tam řečeno, že smlouvy uzavřené -neoprávněnou osobou jsou neplatné 
nebo zakázané. Před zodpověděnim této otázky dlužno si ještě ujasniti 
pojem podnikatelství staveb. Jak ve výnosech ministerstva vnitra ze dne 
13. května 1899, čís. 38.978/98 a pražského místodržitelství ze dne ll. 
června 1899, čís. 85.043 čís. 73 sb. normo (viz svazek X. Kompasu díl ll., 
str. 704) uvedeno, jest podnikatelství staveb svobodnou živností a lze 
ji provozovati bud' tím způsobem, že podnikatelé staveb dávají jako sta
vebníci na vlastním pozemku a na vlastní účet provésti stavbu, by ji dále 
se ziskem prodali, nebo tím zpllsobem, že přejímají provedení staveb na 
cizích pozemcích a dají je provésti osobou k stavitelské živnosti opráv-' 
něnou, při čemž jejich zisk záleží v rozdílu mezi cenou, za kterou pře
vzali provedení, a náklady na provedení stavby. Ani v tom, ani v onom 
případě nejsou podnikatelé sami oprávněni ku provedení takových prací, 
které spadají do rozsahu oprávnění živností stavebních. Nesporno jest, 
že žalobce není ani podnikatelem staveb, tedy že neprovozuje podnikání 
staveb po živnostensku; jde tu o ojedinělý případ podnikání sta
veb, při němž jest zkoumati, zda se příčí zákonným předpisům a jest 
zakázán. Již ze smlouvy ze dne 19. března 1922 jest patrno, že nešlo 
o pouhé zadání stavby osobě, která měla stavbu provésti koncesovaným 
stavitelem. Ze slov prvého odstavce »zastoupen panem Františkem B-em 
atd.« plyne, že tento zednický' mistr měl žalobce pouze krýti. Podle 7 
a 8 bodu smlouvy přejímal žalobce sám práce k provedení, měl vše pro-
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. t"l Také jak v žalobě uvedeno, žalobce 
vésti v re~ii -:3 sál11d~~O~~~~a~e~I~;~~' úmluv'« různé vícepráce a sám 8: r ža-
Sám provadel »po . ' . 'to"a'l S'lo tedy j'iž od prvopocatku . d tl e druhy pracl uc , . .. 
lovaným Je .no,lv e žalobce zavazoval k činnostem, za, které zákon CIS. 
a smloUvY'IJSlm93lzt s sta' J'ak '!a'l;íele propůičivšího se ku krytí, tak i ?s?bu, 
93 roku re " .,,,, k 'kon prave za 
~ter~ pod tímto k1ltíl11,vyVíjí ony Č~11I.1~)~tJ;vr~st~I:1~eV~~c;;bovati, že tím 
tyto činnosti tr,esta t~ke oso~~~I~~~r~1 Lh,; i ;;nlouvu, která má za před
zakazuJe,ony cl~n~\\: ~estni sankcí postižené činnosti. Zá:ov~n. Ra .. 
mět vtvl]eř~~il~r~vye s: dobrým mravům, kdyby se přizn~la praVl11 U~~I~~ 
trnO,zep , .- ·dev§16aI7cl!.zak.leno porac. 
nost takovýmto smlouva11l. Zle, n,el da 'inak' ch předpisů živnostenského 
kový předpis, ktery Jako c~:, ~~ů ži~nosrenské policie a nedotýkal by 
řádu by byl vydan. P:uz~ lZánrpo l'ejich soukromoprávní stránce, patrno 
se platnostJ pravmc le I .. h 'd ze dne 11 března 1909, 
'est z citovaného již ~ýnosu l11!111sterstva obc o~la~ovati 'est 'krytí při pro
Jčis . 6.737, jímž vydany ]S,ou pOkynt~J:~zEje k závažJýrn škodám, které 
vádění stave?_ V tomto vynos~, se . v,t' ne'en TO koncesované živnost
nepřístojnosh tohot~ druhu ma]! v zéa~~I~íkJ st!vební, jimž se nezapoči
níky stavebm, ~lybr~ I pro p~moccn"ch stavebvedoucích, a také pro inte
tává praxe ztravena u neopravnen) . to> KraÍnz-Ehrenzweig 11/,1 str. 
resované kruhy obyva,telstva /s,roavI~~JáV:I~~ soudy nižších stolic zamítly 
150). Jde tedy o !elllnbam dnO,cn~á~~1 splnění nároků z této nicotné smlouvy 
žalobu, kterou se za o ce 
odvozovaných. 

čís. 7929. 

" I " t soudu , . t to\'ko zabrániti sporům o pns U8nos 
účelem § 446 c. r. s. Jes I ' " ' d' t po-
hé stoliceuení však předpis ten rozhod?ym v ,?~az.ce, z a Jes 

~~~ti hmotněp'rávnich předpisů obchodllího zakona ctb ntC. 

(Rozh. ze dne 30. března 1928, Rv I 1156/27.) 

žalobě o zaplacení dodaného zboží bylo vyhověno s ou d Y 
všech 

tří s t o I i C. d 
. v ~ , 1 uvedl v otázce, o niž tu j e, v NejvyssI SOUl 

důvodech: 

žalovaný vytýká tep~ve : dov~I~C~~sf.i~~ ~~~;Č~~:~I~O~:~~~/y~; 
ního soudu z duvodu § 4~ 7 .CI~. !' eboť pak byi dovolací soud mUSIl. 
tu takové důvody skut,;,cne ~ y, n " § 493 a § 513 C. ř. s.). Leč 
k nim hleděti z mocI uradu (§,~71d~!S' i'mluviti žalovaný shledává ji 
o zmatečnosti nelze v tomto pn~~ e a~ynesl ro~slldek »11 vykonávání 
v tom, že okresní soud prY

d 
n,ePhlavem v tuto doložku na návrh žalující 

sOlldnictví ve věcech obcho mc «, pOJa 



512 --- Čís. 7930 _ 

fínlly clo rozsudku (§§ 417 _'. 
prý ne . . CIS. 1 " 446 c' ) 

'd' pravem rozhodovalo odvolá;í b h . r.. s. a že následkem 
~o Um odvolacího rozsudku 'akob o c odm soud. Brání se protO 
ze nesouhlasíl. Ale to J' est Ih'oJ t. Y byl s doložkou souhlasil I 
pOJ'at I s eJno nebol' . - . , a 

. [O rozsudku nejen kd ' b" zmmeny dodatek m" 
1avrhovala jen jedna strana:

z s~~~ t~ stral? dOhodly, nýbrž i k'Y;ž 
m v tom ani v onom řl d' uzna za důvodné (§ 446 c ' 

(§ 446 druhý odstavec c Př pa e nelze takovému dodatku od . r. s.): 
byl učiněn opozděně od . : s.) .. Tvrzem dovolání že návrh }Olovah 
n~l.ll ú?tním jednání,' ted~o;~~ s!~su:n, ~eb?!' byl uČ'iněn při Pře~~I~~c~v 
pnsl.usnosti odvolacího soúdu k~ncenll~ ustmho jednání. Námitk e_ 
ustm'.'; je9nání (správně návrh' erou zalovaný učinil při odvofa ~e
by P:,sl~snost odvolacího sou1u

o ~ozumu § 487 prvý odstavec c ř c~m 
ml!1 uspech, že 1"Ozsudek rvn'l yla odmltnuta), nemohla 'iž' .. , 
c. r. s. Ostatně žalovan' bP IlO ,soud,u obsahoval doložku od proto 
rukojemské nebyl POSIzO!á~a~n~1 chtel Jen docíliti, by spo/ze ~~fo 446 
dIisledkům čl. 281 druhý odst o e ~bchodního zákona, by Se v hUvy 

ne~yhnul ~ni při vyloučení ř:ee:é~ cl. 317 obch. zák., ale tOmu b ,~~ 
~gv~~c~ Pbredpisů obchodního zákon~ ~~~:tk~, nhebo!' použiti hmo~ně_ 

. o ch. zák.) nezávisí' pa ec , kde Jest jich po 'ol" 
:dali .řečená doložka' byla do ro~~'uJk první ani ,ve vyšší stolici na ~z~ I 
r. s. Jest toliko zabrániti spo . u p.oJa!a, clh nic. Účelem § 446 ' 
(§ 487 c. ř. s.). rum o pnslusnost soudu druhé stOlicc~ 

Čís. 7930. 

Z pojištění zůstavitele na ros" . r? ?bmYŠI~n~ společná pOhle~v~~~h ,})zakooniiýc~ dědiců" nevzešla 
:~ J~t. ka,zdy z obmyšlených účasten ,smyslu ~po~ecného majetku, n'-

pn dedicke posloupnosti ze zákona. POdtlem, jenz by 00 něho Připa~1 

• . (Rolh. ze dne 30. března 1928, Rv 1 1550/27.) 

, Zustavltel František H b I 00". 

~~i~O~Z~á~l~'O(OO Kč. Ob~. ~Ojirtk~i~~i~nn~az!~:~~tdě!l~a pojistkami na 
I "" ,vIZ rozh. CIS. sb. n. s 56"2)' ". ee ICe. Pravoplatně 

c~~~~~~l~n;~!~s~ ~:d~cáJepŽejíFzákon~ým °dědi~~,~.o~~i~bo~ej~OUn.ťOtzůsdta-· 
že . o rantlšku I-I o . • " II U J e 
v penlze ze životních pojistek . - Vl na pozustalé VdOvě úzná .' 
~:~o~ané ro,vným dílem t. j. jednoh~~aict~l~čným vlastnictvím žalobců n~ . 
hlas

a kJ~st pOV111na trpěti rozdělení tohoto SOp~fd"no.Lh' sedminou a že žalo-
. omu, pokud se týče trpěti b . ecne o Jmění a dáti SOH-

vy~lana Jedna sedmina jmění v hofa bYl
t
a J,:dnomu každému ze žalobců 

urcOvacI návrh by bl'" vos 1. Zalovaná v I . 
podle něho" '. y? zJ1l'!ěno, že jest mezi st znes ~ n;ezltímní 

lovinou a Ž~I~~~~: ~~u~:~tpnO!clh pojistek Přísluše/;~I~~~t~aJ:nd' poměr, 
I i ce' I OVIC! Pro c· nOH po-
\;' o d -:lzna. pOdIre rnezitímního urč~vadho ~ s 11 I S? II d P r v é s t 0- -

. .y. Z umrtmho zápisu POzůstalostnícl navr~u a zalobu zamítl. D ů.-
. 1 SpiSU Jest patrno, že zákon_ 
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lým i dědici jsou žalobci jako sourozenci zůstavitele a žalovaná jako 
lozůstalá vdova a spor jest jen o to, jakým dilem mají strany podíl 
~a pojištěných ~umá,:h. :žal?b~i tvrdí, .že i oni i žalovaná jS?U k, požitk~ 
oprávněni stejnyml dlly, kazdy z mch Jednou sedmInou, kdezto zalovana 
si činí nárok na celon polovici podle § 757 obč. zák. Názor žalobců, ze 
pojištěné sumy jsou společným majetkem obou stran a že jednomu kaž
dému z nich náleží jedna sedmma z tohoto všem jim společného jmění 
podle zásad 16. hlavy obč. zák., dlužno odmítnouti, neboť nejde o vlast
nictví aniž jiná věcná práva, nýbrž jen o pojištěný kapitál, o pohledávku, 
jež náleží oprávněným určitým dílem a každý z oprávněných tudíž bez 
ohledu na ostatní svého podílu, ale jen tohoto, se může domáhati s vý
hradou, že neru,ší stejná práva druhých oprávněných. Žalovaná nepo
rušila proto nároky ostatních zákonných dědiců, když návrh jejich, do
máhající se výplaty pojištěné sumy v jiném l'0měru, než ona za správný 
uznávala, nepodepsala a souhlas k vydání bezpodmínečně nedala, ovšem 
předpokládajíc,že její tvrzení, že jí patří polovice pojištěné jistiny, jest 
správné. Soudní dvůr došel k přesvědčení, že žalované patří z obou po
jištěných jistin polovice a že žalobcům patří jen druhá polovice, uváživ 
toto: Podle pojistek patří tyto zákonným dědicům. Užil-li zůstavitel při 

. uzavření pojistek tohoto výrazu, chtěl tím, neustanoviv nic bližšího, 
označiti nejen druh osob, jimž pojistky mají připadnouti, nýbrž dal též 
na jevo, že se rozdělení pojištěné sumy mezi zákonné dědice má státi 
právě podle zásad o zákonné dědické posloupnosti. Kdyby tohoto úmyslu 
neměl, byl by ho musil naznačiti, neboť pro mínění, že děleni nastatí 
má podle hlav, není v souzeném případě podkladu. Ostatně správnost 
tohoto názoru zře'jmě podporuje znění § 133 (2) zákona čís. 501/1917, 
které souzený případ přímo řeší. Ustanovuje se totiž: jsou-Ii dědicové 
ustanoveni jako obmyšlenci bez bližšího ustanovení, jsou v pochybnosti 
k požitku oprávněny osoby, jež dosáhnou dědictví podle poměru svých 
dědických podílů. Ze znění třetího odstavce tohoto § jest zřejmo, že se 
odstavec (1) a (2) tohoto II vztahuje právě na případy, kdy pojistná 
suma, jako zde, do pozůstalosti nepatří, což ostatně i samozřejmo, po
něvadž, kdyby pojistné sumy do pozůstalosti patřily, nastalo by dělení 
podle zásad o zákonné posloupnosti jíž podle obč. zákoníka a druhý 
odstavec § 133 byl by proto zbytečným opakováním předpisu obsa
ženého již v obč. zákoníku. Vzhledem k tomu označení »zákonití dč·· 
dicové«"v pojistkách vymezuje nejen okruh osob oprávněných, nýbrž 
zároveň stanoví i podíl jednotlivých z nich k ·celku. Tvrzení žalobců, že 
žalovaná z nároku na pojistku a z řady zákonných dědiců jest již proto 
vyloučena, že byla ustanovena universální dědičkou závětí, kdež se 
o poiistkách zmínka neděje, jest neudržitelným proto, že jednak ani o ža
lobcích ohledně pojistky závěť nic nepraví, jednak proto, že právě po
jistky ty vůbec do pozůstalosti nepatří, rozdělení jich mezi oprávněné 
neděje se v pozůstalostním řízení a jen co do výkladu slov »zákonití 
dědicové« používá se co do jich určení a výše podílu ustanovení dě
dického práva o zákonné posloupnosti a to ještě na základě výslovného 
ustanovení odst. (2) § 133 pojíš!'. zák. O d vol a c í s o u d napadený 
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rozsudek potvrdil. D ů v o cl y: Zákonnými dědici po Františku H-ovi 
jsou vdova Marie H-ová (žalovaná) podle § 757 obč. zák. polovicí a 
sourozenci zůstavitelovi (žalobci) podle § 736.obč. zák. druhou polo
vicí, tedy každý sourozenec jednou dvanáctinou celé pozůstalosti. Ozna
čeni »zákonitým dědicům« podle obyčeje poctivého obchodu (§ 914 
obč. zák.) nelze jinak porozuměti, než že pojistitel chtěl obmysliti po
jištěnými částkami manželku a své příbuzné tak, jak by byli pOděle"i 
podle zákona, kdyby byl nezanechal poslední vůle, v níž tím, že usta
novil svou manželku za svou universální dědičku, dal na jevo, že chtěl 
ji v první řadě poděliti. Z toho patrno, že soud prvé stolice správně 
posoudil věc po stránce právní. 

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

o ů vod y: 

S hlediska právního posouzení věci (§ 503 C1S. 4 C'. f. s.) odvolací 
soud nepochybil, uznav, jak v napadeném rozsudku jest uvedeno. Z pO;
jištění zůstavitele ve prospěch zákonných dědiců nevzešla pro obmy
šlené společná pohledávka ve smyslu společného majetku, nýbrž vznikla 
pro každého obmyšleného jistá poměrná pohledávka a nelze mluviti 
o pojistných jistinách jako o společném majetku obmyšlených. Proto 
neuznal odvolací soud právem, že pojistné jistiny jsou společným vlast
nictvím žalobců a žalované, a právem neuznal na rozdělení těchto jistin 
jako společného majetku. Pokud odvolací soud k mezitimnímu určova
címu návrhu žalované nalezl, že pojistné jistiny příslušejí žalované jako 
vdově jednou polovicí (§ 757 obč. zák.) a žalobcům druhou polovicí, 
tedy každému· jednou dvanáctinou (§ 736 obč. zák.), není tento výrok 
nesprávný. Odvolací soud správně uznal, že slovy »zákonití dědici«, 
pro něž po.jistky znějí, nebyl jen označen okruh oprávněných, nýbrž 
.i jejich podíl, to jest poměr, ve kterém pojistné jistiny obmyšleným při
padají. Pro jinaký výklad, najmě pro výklad dovolateli hájený, že oněn\i 
slovy byl označen jen okruh oprávněných a nikoli též podíl, takže ob
myšlení mají stejné podíly, není opory a dov(}latelé také nejsou s to 
proti onomu výkladu odvolacího soudu, který hoví ustanovení § 914 
obč. zák.,u-vésti něco podstatného. Vykládací ustanovení § 133 zákona 
ze dne 23. prosince 1917 čís. 501 ř .. zák. se na projednávaný případ ne
hodí. Označení »zákonití dědici« není pouze označení »více osob" 
(§ 133 odstavec prvý uvedeného zákona) a označení to neznamená »dě
dice« (§ 133 odstavec druhý), kteří budou teprve určeni tím, že se jim 
dě.dictvf dostane. 

čís. 7931. 

Rekurs (v exekučním řízení), jenž neobsahuje rekursniho návrhu, 
je$t odmítnouti. Řízení podle §§ 84 a 85 c. ř. s. nemá tn nMsta. 

(Rozh. ze dne 30. března 1928, R II 108/2S.) 

_.- čís. 7932 - 515 

" ., ž b I zamítnut návrh na odklad ,,:x:~ 
Proti usnesel1l prveho so~dU'eJ~'~ r {n í s o u d odmítl. Ne j v y s S 1 

b I podán rekurs, JeF r , 
kuce, Y h 'I rekursu do odmítacího usnesem. 
s o u cl nevy ove 

Důvody: 

. k' roti usnesení soudu prvé stolice, ježto 
RekursnÍ soud odmltl r.e u~á~rhu Stěžovatel míní, že to není n~tn?, 

rekurs neobsahuje rekudrsnr.~o. form'e' rekursu nenařízuje výslovne,ze 
520 's Je na]lcl o ' ." §§ 74 

ježto § . c:/ t kOV}" návrh. Ale stěžovatel přehlíŽÍ" že JtZ z, ' á 
rekurs ma ml 1 a" ", odání má obsahovati navrh, o nemz m 
a 76 c. ř. s. plyne, ze. kazde p . V §§ 520 druhý odstavec a 506 

ud k tomu povolany rozhodovatI." . ky' další obsah má rekurs 
sO ř s J'est pak nanzeno, la d 
poslední odstavec c. ". "h není formální, nýbrž věcnou va ou 
míti. Nedostatek rekursnrho §§navs14u 85 c 'r s nemá tu místa (srov. 

, " 'podl e a ..' . 
podání, t~kze nzentl" k ř s vydání 111., str. 674 a 675) .. 
Neumannuv komen ar c. . ') 

čís. 7932_ 

pensijní pojištění. .. 1920 čís 89 sb. z. a n. spa
Pod § 2 (1) čís. 1. zák •• ~e dne ?j. u~~aroku ~ebyii v žádném zam~st

daji nejen zaměstn~.~c~, !den do sve oe • e nově vstoupili do .takového 
nání povi~ém. p~jl~tem~ a pot~~t~rv zaměstnáni, jež se sta!o ť.0-
zaměstnám, nybrz I zamest,nanCt, " 89/1920 již byli a v době úCtn-
..... ovinným teprve zákonem cts. , 
jlstei1lffi P v lir čil" 55tý rok svého věku. 
nosti zákona pfe o I 

(Rozh. ze dne 30. března 1928, Rv II 161/28.) 
• v .' 'ho 

.,v ',' al' šafář na zamestnavatelr krome JI,n~ . 
žaloba, jlz se dom,ahal bJ::v, y. řihlásil k pensijnímu pO]lstem, 

též náhrady škody, lezto ho /a,o{a~~ feť t o I i c, Ne j v y Š š Í m s o u
byla zamítnuta s o u d y v, e c 1 

dem z těchto 

důvodů: 

. . ' • v . okud s hlediska dovolacího, dúvodu 
Dovolám nem opodstatneno, ~ kd olacího soudu proto, ze odv~

čÍs. 4 § 503 c:I. s. ~apada roz,s:d~va~é vzaopatřovací požitky )ako n~
lací soud nepnznal ~alo,bcl poz. řihlásil žalobce k pensl]mmu p0:J'
·hradu škody za to, ze zalov~y ne~ ho šafářem a šafáři stali se povm
štěni. žalobce byl na sta:ku za ovande 5 února 1920, čís. 89 sb. z: a n. 

'''t'' teprve zakonem ze ne . . , f ,,' 'lchnl nými pOjls emm . "stně povinnými sa afl vs , 
Než podle tohoto zákona,. nes~~~ln ~~ ~~l~bce. podle § 2 (1) čís. I l:e
zejména nestal se pOjlstne po J:: t i kteří teprve po dokonanem 
podléhají pojistné povrnnost~ zames ?~n~ ~aměstnánÍ zakládajícího po-
55. roku svého věku Vs;upujl )0 /~~~ě účinností řeČeného zákona, to 
jistnou povinnost. žalooce by . 33' 



- čís. 7933 --
.116 

jest k 1. červenci 1920 již přes 55 let stár a tudiž pojistné povinn 
nepodléhal. žalovaný nebyl tedy povinen žalobce k pensijnimu n()ii~,·"", 
přihlásiti (§ 73 zákona ze dne 25. června 1914, čís. 138 ř. 
sledkem toho není povinen žalobci, protože ho nepřihlásil, nahf<'n()" 
škody, to jest zaopatřovacími požitky na něm požadovanými. Jest 
ným názor dovolatelův, že, i když v oné době byl již přes 55 let 
podléhal pensijnimu pojištěni podle zákona čís. 89/,20, protože nO"O+e .. ' 

pil teprve po svém 55. roku po prvé do zaměstnáni jako šafář, nýbrž 
dříve od roku 1891 v zaměstnání tom byl. Mylným jest tento názor 
volatelův proto, že zákon čís. 89/20 v § 2 (I) čís. 1 neměl na 
jen zaměstnance, kteří do svého 55. roku v žádném pojištěnim 
ném iaměstnání nebyli a potom teprve nově do takového Z:I:ě~;;~:~~í 
vstoupili, nýbrž miniI i zaměstnance, kteři v zaměstnání, jež se 
teprve zákonem čis. 89/20, pojištěním stalo povinným, již byli a v době 
účinnosti zákona 55. rok svého věku překročili. Že tento jest smysl 
ustanovení § 2 (1) čís. 1 zákona čis. 89/20, plyne z toho, že zák0noc 
dárce neměl úmyslu tímto ustanovením ustoupiti od zásady již dříve 
v předcházejících zákonech o pensijním pojištěni ze dne 15. prosince 
1906 čÍs. 1 ř. zák. z roku 1907 a ze dne 25. června 1914, čís. 138 ř. zák. 
(§ 2 odstavec 1 čís. 1) vyslovené, že nemá býti nově pojišténím povinen, 
kdo dokonal 55 let. Tato zásada, ovšem s věkovou hranicí 50 let, vy
slovena jest též v zákoně ze dne 9. října 1924, čís. 221 sb. z. a n. o po
jištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity, a stáří (§ 5 písm. b). 
Správně tedy uznal odvolaci soud, že žalobci požadované zaopatřovací 
požitky ani jako náhrada škody nepřislušejí. 

čís, 7933, 

Ttlletou promlčecí lhůtu při žalobách o zvrácení posledniho potl
zení dlužno počítati ode dne jeho prohlášení. 

(Rozh. ze dne 31. března 1928, R I 142/,28.) 

Terezie K-ová zemřela dne 4. prosince 1923, dne 10. prosince 1923 
byla prohlášena její posledni vůle a dne 20. prosince 1923 byla pozů
stalost projednána. žalobou, zadanou na soudě dne 13. prosince 1925, 
domáhala se žalobkyně, dědička ze zákona, na dědicích ze závěti, by 
byla zvržena poslední vůle. Pro c e s 11 í s o udp r v é s t o I i c e ža
lobu zamítl, o d vol a c i s O u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc 
prvému soudu, by ji, vyčkaje právní moci, znovu projednal a rozhodl. 
D ů vod y: V § 1487 obč. zák. stanovena je ke zvrhnutí posledního po· 
řízení lhůta tří let, v níž musí býti žaloba podána, není tam však určeno, 
od kdy dlužno tuto lhůtu počítati. Soud prvé stolice zastává stanovisko, 
že tuto lhůtu sluší počítati ode dne prohlášení posledního po.řizení, tedy 
v souzeném případě od 10. prosince 1923 (čl. 3 spisů). Uváží-Ii se, že 

Oll 

. . 1923 a že již dne 20. prosince 
. K-od zemi'ela dne 4. prosm ee . - b la žalobkyně přítomna 

i;;~z~~ošIO k projecln~ní. P?~~S~~!~~!:;t;~~~e teprve tehdy se S l~ h~ 
ři němž byla posle ~l vu , stavu věci důvodu k tomu,. Y ,o~ 

a 6kyně seznámila, nem,"z~ .• da~e~o lež ode dne zmíněného prOledna?l 
10 I ůta počítala od dnvclsl o Y 1, b se očítala od prohla
tato II I st' I (?O prosince 1923), zejlnena, a y - .p 'zalobkyně nemčla 

zůsta o _. . 1923) na nemz 
po , poslední vůle (10. pros1l1ce .' a' závažného v)'znamu. Za-
senl - d"" . tento SpOl nem . k - o · _ stenství a jez tu lZ plO _ d oudu \. stolice stanOVJS o, Ze 

U;Lá tudíž odvolací soud ~?Ch~~",,~tn~ v tomto případě počítati ode 
~říletou lhůtu dle § 1487 o c. zdae . ďne projednání pozůstalosti Tel ez~.e 
I 20. prosmce 1923,_ 1: j. Od' ' stolice dne 13. prosmce 1920, 
(ne . takže žaloba dosla na sou plve 
K-ove, ... ' 

I Podána vcas. , k' by a . __ . s o u d nevyhovel re UlSU. 
NeJvyssl 

D li vod y: 

, . . 'u že nelze souhlasiti s názorem 
Rekurentům jest dalt v tom za pIavo, Jho t § 1487 obč. zák. nutno 

soudu odvolacího, ~e tř!~eto.u ~ro~l~ec~o ~r~since 1923, t. j. ode dne 
'v souzeném případe pocltatl o e. nové' nikoliv ode dne 10. prosmce 
r~jednání pozůsta10s!i po Terezu ~- 52 at. o nesp. říz. prohlášen~. 

~923, kdy posledm vule byJa pod§l 1~87 tbč. zák., Ehrenzwe1g 19}": 
Nejen v nauce (stubenrauch k, _ ládá názor že tříletou pramIcecl 

§ 53.5 IX) nýbrž i v soudmctvl pre
v 

t "tati od J'eJ'ího prohlášem, ., . h . cení závělt les pOCl ť . 
lhůtu při žalobac o z_vra , . objektivní možnost platnos 1 po-
oněvadž tímto okamzlkem nasta~a ák .. Důvody, jež uvádí soud od

~lední vůle odporovalt (§ ~487 obc. z ) to by opodstatnily odchylku 
volací pro svůj opač~ý" nazo.r, n~Jsou ~d t~d žaloba dne 13. prosmc: 
od praxe v soudnictvl JIZ ustalen.e. POlkd . vů!e a pokud se jí ža10bkyne 

, ..' ke zvracem pos e 111 lb' va 1925 podana smeru]" , 23 b - ák je't nárok ža o 111 po -
domáhá vydání dědictví podle § _8

1 
t' °lh~t; d~em o 11. prosince 1923 po

žovati za promlčený up1ynutllTI tn .. e le kurenti že nelze o zvrhnutí po
čavší (.§ 902 obč. zák). D~voZ~J1- ~ revůbec ;'luviti, tvrdí-li se - jak~ 
slední vůle v,e sll1,yslu § 148/ ?b~I', zak. epravou nebo zfalšovanou, bOlujl 

"ď že zave je n ( dvrže prý v tomto pnpa e, - k t -ně šlo o závěť nepravou po ,-
sami proti sobě, neboť, kdyby s u dec "I' která buď vůbec anebo 

, -ť f'v anou te y o zave , . IV' 
nou) neb o zave z ~l~OV, ') 1 b rojevem vůle zůstavlte ~tny; 
aspoň, pokud byla ztalsova~a, n-"by.a /b~ž ravidelná lhůta třiceltleta 
neplatila by tu promlčecí Ihuta tnleta, Y Xpadě nebylo však stranou 

U W " 3124') V souzenem P . 'ej'í 
· (jud. 67 Ol. . . CIS. ,,' ,,' . Terezie K-ové není projevem J, . 

žalující tvrzeno, že posleol1l ~O~lz~n: tkví neplatnost tohoto pos1edl1lho 
vůle podle přednesu strany za UIIC,1 t- náležitostí § 579 obč. zák. 

. t že 'leb),lo se reno· . t h to 
pořízení pouze v om, v 1 v, sIední vůli Terezie K-ove z o o 
Pokud se tedy žalobkyne snaZl po. dl § 1487 obč. zák. a prvý soud 

· důvodu zvrátiti, sluší v~~ posuzovatI e 
nepochybil, když tak uClml. 



čís. 7934. 

Pozemková reforma. 
Zákaz dalšího zcizení zabranych nemovitostí (§ 7 záb. zák.) 

huje se i na zcizení vnucené. Povolena.1i přes to vnucen(t dražba nem~ . 
vitosti, jest Státní pozemkový úřad oprávněn ku stížnosti. 
že byl v pozemkové knize poznamenán pouze zákaz zcizení, nikoliv 
i zákaz zatíženi, aniž záleží na tom, zda zákaz zcizení byl poznamenán 
na listu B či C. 

(Rozh. ze dne 31. března 1928, R I 260;28.) 

s o udp r v é s t o I i c e povolil exekuční dražbu nemovitostí, jež 
byl y prodány dlužníkům podle § 7 záb. zák. s výslovnou podmínkou, že 
k dalšímu zcizení jest třeba svolení Státního pozemkového úřadu. R e· 
k u r sní s o u cl exekuční návrh zamítL D u vod y: V této věci jde 
o vnucenou dražbu nemovitostí, jež byly prodány povinným podle § 7 
záborového zákona s výslovnou podmínkou, že k dalšímu zcizení jest
třeba svolení Státního pozemkového úřadu. Jest tudíž rozhodnouti, ;cda 
se tento zákaz zcizení, který jest veřejnoprávní povahy, vztahuje také 
na exekuční zcizení. Tuto otázku jest, hledíc k účelu záborových zá· 
konu, zodpověděti kladně. Záborovými zákony mělo se právě tak jako 
ostatními zákony, týkajícími se pozemkové reformy, docíliti sociálně 

spravedlivějšíhO rozdělení půdy a zcizovacÍ zákazy měly zabrániti tomu, 
by dřívější majitelé velkostatku jich opět nenabyly a měly takto odvrá· 
titi zmaření cíle celé pozemkové reformy. Při tom jest ovšem lhostejno, 
zda velkostatkář, od jehož velkostatku byly pozemky odděleny, jich opět 
nabyde koupí z volné ruky či příklepem v exekuci. Z toho vyplývá, Le 
se řečený zákaz zcizení vztahuje na každé zcizení, na dobrovolné i na 
vnucené. Vždyť jinak by bylo možno dosíci zcizení takových nemovi· 
tostí bez svolení Státního pozemkového úřadu tím, že by se zadlužily, 
hypotekární dluhy by se neplatily a tak by se umožnilo, by zákony o po
zemkové reformě byly obcházeny a tím L} byl zmařen jejich účeL Úvě
rová schopnost majitele se ovšem zmensuje zákazem zcizení, o jaký se 
jedná. Než tato úvěrová schopnost není tím úplně podlomena, neboť 
každý věřitel může si včas opatřiti svoleníStátniho pozemkového úřadu 
k exekuční realisaci, která by snad později byla nutna. Věřitelům naby· 
vatele takových nemovitostí, o jaké se zde jedná, nemuže z rozšiřujícího 
výkladu zákonného ustanovení vzejíti žádná škoda. Musili počítati s ohle
dem na zákaz zcizení, který již při získání nemovitostí jest v pozemkové 
knize vyznačiti, s tím, že bez svolení Státního pozemkového úřadu ne· 
docílí uspokojeni exekučním zcizením (srv. sb. n. s. čís. 7148). 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu 

a to 

s poukazem 11a důvody napa0eného usnesení a s těmito poznámkami: 
An zákaz dalšího zcizení bez svolení Státního pozemkového úřadu jest 

_ Čís. 7935- 51~ 

odůvodňovati ze zákonů o ~o--
. ~ oznamenán, není ~ře?a tepr~e "ž odle předpisů knl~OVnIhO 

knlhovne p • boť jest zJevno, ze Jl P dl neúchylne praxe 
zemkové reforme~x~~uční dražbu, na kterou ~e ~fah~'e povoliti a po
zákon.a .. (§ 94~dU zákaz dalšího zci:ení !'~tne v 23 řlďěL zákona. Jaké 
nejvysslhO SOl Ostatně to plyne ueJm; 1 z § ě~h Státního pozel11~ 
znamenal1 ne ~e. aby byl zákaz ZClzelll ve p~osp měl práva stížnosti, 
by to by:l? prav~~namenán, avšak úřad tento. Y ~:tní ozemkový úřad 
kového ura~~eP stěžovatel, jest nepochorlÍel~epo~emko~é reformy a ze· 

j::dl~~':k~n~ lz~~tu~~\: ~~~o~~ v:ř~~I~I~~~~~ ~áienříÍd~~~c~§t~,L13 ~~f;~.; 
jl~énha ~':n:j~t~u třideleném i po pra:~1;~t;~~ž~vatelkY, .že, ~dyž ne?~ 
nyC n • "'děl zák.). Mylnym Jes . zákaz ZClzem bez vy 
35, 37-5~ pn ák~z zatížení, jest pozn~menanYtí odlesvého obsahu, 
poznamenan z k 'd' poznamenany zakaz pIa. p 'kaz zatížení, mohla 
znamu, neboťted~zJl~ zcizení. Není·1i pozna~,.e,;;nu z~ostati do knih, ale, 
zákaz. Z~'Z;~~to stěžovatelka se. svou P?hl~y~~t~<U bez svolení Státního 
se plav 'zákaz zcizeni, neOluze . ni není neboť, VI
že je pozn.ame~~~du dáti prodati. Křivdy v. tOn1s~~O s tím pdčítati. Také 
pozemkov~h? 'k zcize.ní poznamenany, mU 'n zda na listU 

. dOllC v kD1~ach zu
a ~~e v knihách jest z~ákaz .~~zn~r::~n~k' musí nahléci: 

~s~i ~,z s~Ič~~~~ j~st pozng~e~~~itE'~~~~e p~~~á~1~~]~eprov~~::4a ~t:s~~ 
nouti v knihu celo,u a nem a 10 zák. ze dne !J. plOslllce e' o rávo 

Ile předpisů zakona (§§ 9, b t kže vylučuje bezelstnost. Jd p. ci 
poc. .en když provedena Vu ec, a ormality jež podle stavu v~ . 
ř. zak.), J . ·koli lonnální, a nemohou ~ (§ 2 .'·s 10 nesp. říz.) byh 
matenelnl a Ul . • . podle § 89 Jedn. r. Cl . 
. . se nepodstatnyml, 
jevl. .' 
na prekazku. 

čís. 7935. 
~'ť ďdi· ~ dá . se dědictví mluviti o vyUzl 1 e 

1 e při smlouve o vZ nt • 
Pokud ne z 79 čís. 4 obč. zák.). .' . . .. nepominutelného de-

covy nouze (§ 8 5 tl' zák dlužno pouzlÍl lna. býti použitím 
Předpisu § 79. ~l ~'zdal: Neporninutehlý~ dědic nes~, b se mu po. 

dice jenz se dedlct t n lépe nez by byl, Y Y'"'ti vy' šl 
'. "795 obč zák. pos ave , t' dům dlužno vymerl 

předplSU "! d t l~ Jest·1i v pozůstalos 1 • 'I ~ ádati i za zvýšení 
vinného dllu • os ll; .' . domu'zvýšl.1I se vynos, ze z 
výživného podle ~osu . . Živy. 
důchodu až do vyse nutné vy 

I 
dne 3 L března 1928, Rv I 963/27.) 

(Roz 1. ze , 
ozůstalosti po sve 

svém bratru a na p ·t lk jest 
žalobkyně domáhala se. na • e poslední pořízení zůstav 1 : y • a. 

b b 10 uznáno pravem, z • děditi žalobkym, ze se z . 
matce L ! r. ·telka nebyla oprávnena vy. 't ·telčinu posled11l 

latne ze zustavI • . ., otlačlv zuS aVl 30 

~~~an2' braJ: ~t:! ~~~S~~~l(~~I~~~~~tpo~le no~áiski~fo:f~~u ;~zg~t~lost 
vul!, ze. vz am . t . a neplatné a 2. by Y a 
záři 1927 Jest mCO ne 
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uznána povinnou platiti žalobkyni z důvodu nedostávající se nutné v}r_ 
živy 600 Kč měsíčně, Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e zamítl 
žalobu ad L, přiznal však žalobkyni výživné 200 Kč měsíčně, O d v o
I a c í s o u d nevyhověl odvolání ani té ani ,oné strany a odvětil v d U', 
vod ech k odvolání žalobkyně: Pokud se v odvolání dovozuje, že no
tářský spis" jímž se žalobkyně vzdala dědických nároků na pozůstalost 
po své matce Marii S-ové, jest neplatný z důvodu §' 879 čís, 4 obč, zák., 
protože žalobkyně byla tehdy v nouzi, jíž zůstavitelka Marie S-ová a 
hlavně nynější dědic Arnošt S, využili, dlužno uvéstí,že žalovaný Arnošt 
S, neměl tehdy s notál'ským spisem co čí niti, nebyv při jeho sepisováni 
vůbec smluvní stranou, a že ani ve pří-čině zůstavitelky Marie S-ové ne
lze mluviti o vykořisťování podle § 879 čís, 4 obč, zák., jež by předpo
kládalo, že Marie S-ová vědomě a úmyslně těžila ve svůj vlastní pro
spěch z nepříznivých poměru žalobkyně na její úkor (srv. rozh. ČÍs. 1725 
sb. 11. s.). Z povahy věci plyne, že Marii S-ové nevzešel tehdy žádný 
majetkový prospěch a nemohla tedy těžiti z toho, že se žalobkyně za 
peněžitou odměnu vzdala dědických nároků na její pozustalost, o které 
nemohl v té době nikdo ani věděti, kolik bude činiti, neboť Marie S-Qvá 
mohla před svou smrtí o svůj majetek přijíti nebo mohla právním jed
náním mezi živými se svým majetkem libovolné naložiti. Nelze proto 
ani duvodně t'vrditi, že vzdáni se neurčitého nároku na budoucí POZLI
stalost se strany žalobkyně bylo v patrném nepoměru k hodnotě plnění, 
jehož se jí zároveň dostalo od Marie S-ové, totiž k vyplacené částce 
5.000 Kč, poněvadž smlouva mezi žalobkyní a Marií S-ovou podle § 551 
obč. zák. měla povahu smlouvy odvážné (§§ 1267 a násl: obč. zák.), 
jejíž výhoda pro zůstavitelku byla tim nejistější, že tu byla i možnost, 
že by žalobkyně zemřela dříve než Marie S-ová. Ježto tedy soud prvé 
stolice správně zjistil, že se žalobkyně svého práva dědického platně 
vzdala, takže není oprávněna domáhati se ani neplatnosti závěti a svého 
vydědění, ani uznání nehodnosti dědice Arnošta S-a, bylo by zbytečno 
prováděti důkazy k těmto otázkám se vztahující, protože toho k rozsou
zení rozepře nebylo potřebí. Výtka, že řízení jest z tohoto duvodu ne
úplným, postrádá tudíž oprávněnosti a, pokud se v odvolání tvrdí, že 
výpověď svědka Dr. H. o tom, za jakých okolností žalobkyně notářský 
spis podepsala, byla nesprávně oceněna, nemá to významu, ježto nouze 
žalobkyně o sobě k odůvodnění nicotnosti smlouvy podle § 879 čís. 4 
obč. zák. nestačí. Pokud se týče výše výživného podle § 795 obč. zák., 
nelze souhlasiti s názorem žalobkyně, že pro jeho výměru jest směrodat
nou jedině hodnota pozůstalostního jmění a nikoliv jeho výnos. Vždyť 
by to vedlo k nemožným důsledkům, kdyby se nutné zaopatření mělo 
hraditi z podstaty dědictví, neboť hy takovým způsobem mohla se ztrá
viti časem i vfttší část pozůstalostního jmění, než by činil povinný díl, 
což by bylo v naprostém rozporu s úmyslem zákona, čelícím k tomu, by 
výměra nutného zaopatření nepominutelného dědice vyloučeného z po
vinného dílu nepřesahovala důchod, který by jeho povinný dil posky
toval. 

Ne j vy Š š í s o II d nevyhověl dovolání ani té ani oné strany. 
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Důvody: 

, .' . řského spisu jímž se žalobkyně 
Co se týče otázky nepJatrlOs'I. :lOtat~m býti řeči' žetu bylo se strany 
lala dědictví po své matce, nemuz:,.o 4 bč zák. 'neboť nestačí pouhé 

vz~ matky jednáni ve smyslU § 879 :~', o usl se také dokázati. Avšak 
~~Jr'zení skutkové. povahy lichvy, n~v~~č~~alo tvrzení, že matk~ využila 
nižší stolice nezj1str1y 111C" c~ by I?a. žalobkyně poukazuje, že Je tu ne-

ze žalobkyně, To, nac C ovo a,:I . dáním se dědictvi s její ,stran)' 
l1~~lěr mezi obojím vzájemným plnenI;~y v~ení doložením lichvy, prot~že. 
~ vyplacením 5.000. Kč. se stranYě I:a st;ne-li se úplatně, je to vždy, 1"K 

I' j'Ictví lze se vzdatI 1 bezp1atn 'd'" k'de se poměr neda odva-
l el ~ tľl 110uva o vazna, b 
již odvolací soud vysve, 1, S~"t ' okolnosti, jež zjištěny nebyly, Y se 
žova!. To by n1U~tly bY;I. ,zv ,as ntaného Arnošta S-a, nemůže se ~mlouva 
to umožnilo. Co vsak se ,y,ce :,a10v. , 1 bkyní a zůstavitelkou bratI v od-
o vzdání se dědictVÍ uzavre..,na meZI, za o e žalobkyně využila, můžeť se 

or proto že třetí osoba, zal~~any, nbo,uz 'k 'Jednati vždy jen o druhoI,' 
p '1 d hu § 879 CIS 4 o c. za . I bk ' latné 
podle smys u a uc., d' " e dědictví se strany ža o ' yne p ~ , : 
smluvní stranu. Jest-Ir vsak vZ

I 
~ol, s ůle její matky a platnosti v~de~e~l 

odpadá otázka platnostr pos e ol.~ 'platnosti závěti vůbec opravne~d, 
, žalobkyně, neboť p~~ nem k ~~~~tj~ bezpředmětno, ježto, i kdyb~ ~a: 

nejsoUC vubec dědic ou a v~ .. b ohla protože se dědictví tJ a,ne 
lobkyně vyděděna nebyla, dedlt! Yk n';I.;' tník)' neJ'en proti zustavlte1ce, 

,r o bí pro vsec Y ucas J , 

vzdala. Vzdam se puso ť oběma žalovaným stranam. 
nýbrž i proti jejím dědiCŮ~:: zde PJ~l§ 795 obč. z. Tu třeba pře~evšín: 

Zby' vá otázka nu tne VyZIVy po "1 ' lobkyně ze všeho dedlctvl 
. ' ď dictví vylOUCI a se za "1 ·t uvésti že vzdamm se e '" ,r dy by se na ní neUZI o CI.O-

a tedy' i z povinného dílu, takze nedn~dzava ep'ominutelného z povinného 
, .' " . . est pro e Ice n kd 
vaného předpISU, Jenz,oan) 'd' myslil na obyčejný případ, Y ~e 
podílu vyloučeného,~ tr,ebaze pre r:s 

smlouva o vzdání se dědictví vyde
vyloučení stalo vydedeOlm, ne?ot. t ě nikoli volným jednostran-

. , . že se deJe dvoJS rann , 'h dů 
. dění v sobě zavlra, Jen. o t 't 1e a nepotřebuie tedy zákonne o = 

ným pořízenim budou Cl ho zUS av\ e
1 

. dědic nesI';í tímto svým v § 79!J 
vodu jako toto. Avša~ nepom1l1u e ~rtaven býti lépe, než by byl, kdyb)' 
obč. zák. mu přiznanym naloke~ p, 'eobecné právní mínění a zaj1st~ 
se mU povinného dílu dostalo.. o J~ vs 'dí předpis. Ale žalobkY,ne 

, . 1 gicky dusledne prova ""h' nosu 
pravé, protoze Jen ,o ." . vyměřovati podle nyneJsI o vy o 

P
raví že se jí nutna vyziva n~sln;I .. 'ho neboť pr)', za tento starý dum 

, . t . d mu do ní na ezepcI , t' če vy' 
pozůstalostI, . I· o, ' " ě milion korun, kdežto co se 1. ~, 
strží se jako za pouhe stavemst hl dem k ochraně nájem111ku mall 
~osu je prý známo, že staré domy ,vzk e, I' 'Je'Jímll vy' živnému musí. býti 

, t . 'os A tak pry vu 1 . ka 
poměrně nepa rny vyn, . . "brž kdyby bylo třeba, 1 na -
dovoleno sáhnouti ne pouze na vynos, b

ny
, 1" Je v tom mnoho pravdy a 

'1 aná strana se ran. , o 
pitá1, čemuž zase za ov " ně Ale tomu nelze odpomoci zpus -
tudíž důvodnosti: .~o pravI za~~b,ty s~ na krásně vzal nový znalec, ]~k 
bem, jak ona m1l1I, a tak, 1 Yd \ odhadl cenu domu mnohem vys;, 
ona tomu chce, a tento znalec

b 
klY výšena právě jen cena domu, a,C, 

než jak se posud stalo, byla y lm z 
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ne jeho výnos, kdežto zřejmo, že, má-li býti vymerena renta, "UCh.rif 
trvající neurčitý čas pořád rovnoměrně, možno ji vyměřiti jen z ;,{,ono .. · 

sice by se kapitál sám mohl strávit a nezbylo by pak nejen pro m'liitelk·" 
renty ničeho, nýbrž ani pro dlužníka renty, jenž přece není povinen, 
tovatí pro ni více, než, jak už shora řečeno, nejvýše tolik, co by činil 
nos jejího povinného podílu. Aby spravedlnost přišla na svůj účet llllJZrlO 
věc řešiti jen tak, že, dokud není většího výnosu, nemůže býti ani 
renty, než jak ji nižší stolice vyměřily, že však, kdyby se výnos 
lze vždy žádati i za zvýšení renty až do výše nutné výživy, tak na 

. kdyby bud' ochrana nájemníků přestala a činže z domu stoupla anebo 
kdyby dědic dům prodal a úroky ze stržené sumy by činily více než nyní 
činže z domu. Mohl by tedy nárok na zvýšení renty zůstati nejvýše vy_ 
hražen podle tollO,až jak se věc v budoucnosti utváří. 

čís. 7936. 

Platnost soukromoprávní smlouvy, jíž si závod pro svou průmyslo
vou potřebu zajistil od obce rok co rok určitý příděl z jejího vodovodu, 
1> tím, že byl povinen přidělenou vodu odebrati a zaplatiti také úplatn za 
vodu neodebranou, za přebranou pak vodu zvýšenou úplatu, nebyla do
tčena zákonem ze dne 12. srpna 1921, čís. 329 sb. z. a n. ani nařízenínt 
ze dne 27. dubna 1922, čís. 143 sb. z. a n. aniž předpisy, které byly na 
jich základě vydány. 

Veřejnoprávní povaha obecního vodovodu sahá jen potud, pokud 
obec udržováním· a provozem vodovodu plní své veřejnoprávní úkoly, 
není však vyloučeno, by vodovod nebyl v dalšimroz:,ahu provozován 
podle zásad soukromého hQSpodářství. 

(Rozh. ze dne 31. března 1928, Rv I 1497/27.) 

Žalovaná firma vyhradila si pro provoz své továrny na rok 1924 
z údolní přehrady, náležející žalující obci, tekoucí vodu v množství 
150.000 m", ve skutečnosti však spotřebovala celkem 183.296 111·' vody. 
Předpisy o odběru- vody žalující obce ze dne 20. prosince 1920 stanovily 
v odst. 4., že jest za každý m3 odebraný přes povolené největší množství 
platiti o 100% více než byla jednotná cena pro odběr vody, při čemž 
se připouštělo 5% množství vody jako srážka. Žalující obec tvrdíc, že 
byla straně žalované dodána voda pouze podle těchto předpisů o od
běru vody a že žalovaná strana tyto předpisy uznala tim, že odbírala 
vodu z údolní přehrady, znajíc tyto předpisy o odběru vody a že jest 
proto povinna podle odst. 4 předpisů těch zaplatiti za 33.296 m" vody, 
o něž vÍCe spotřebovala, než ]i bylo povoleno, o 100% více než jest jed
notná cena 1 Kč za jeden 01·" 1. j. odečte-li se srážka 5%, 25.796 Kč, 
domáhala se žalobou, by byla žalovaná odsouzena k zaplacení 25.796 Kč 
s úroky. Bylo nesporno, že žalovaná strana již zaplatila za veškeru 
v roce 1924 odebranou vodu straně žalující jednotnou cenu I Kč za 
I m". O b a niž š í s o u d y žalobu zamitly, Ne j v y Š š í s o u d uznal 
podle žaloby. 
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D ů vod y: 

, ~ .' . ,k dospevše k názoru, že přédpisv 
. Nižší soudy zan~ltly zalob11l20naI (; , ce 1920 podle nichž žalovaná 

.,. b dberu vody z . proSlI1 , , 
žalUJI CI o ,ce o ,o . d d (7 údolní přehrady) odeblrala vodu, p~-

mestskeho >JO ova u • d . ,., 'v du-
firma z . kud v nich byla stanovena výše va 111 crnze a ZoE' ~ 
zbyl v platnostI po 1921 čís 329 sb. z. a n., a vlad. na!. 
sledku zákona ze t~;~ 1~: s~~~asb z ~ n .. dnem 1. prosince 1922 vstou
ze dne 27. dubna, -: CIS; .. ' ~b~e o' odběru vody, schvále9é 7em
pily v pl~tn~st p.redplsy za~~~c~iChž vodné za 1 m" jest stanoveno I Kč 
sky· m spravnun vybOl em, po h u 'i nevyhrazenou o vodu nad 

d ·1 zda]' de o vodu vy razeno C 'b" bez roz I u, ,. d v hrazenou a nespotře ovanou. ,y-
povolení spotřebovanou CI ? ~o I u ('(mito pl"edpisy stanoveno, zejména 
bírání vyššího vodneho, n,ez ., Y o e d .0 alo by prý § 28 uvedeného 
100% přirážky za vodu pr.ebla:'0Li o o~~{e~m vlády, kteréžto povolení 
zákona a mohlo by ~e I statl. Je~ ob~e na zaplaceni tohoto vyššího vod
však .obci uděleno ne Y o, .nal o, zákazu (§ 879 obč. zák.). žalující 
ného odporuje prý tedy z~kOl1l~el~u r soudů nižších stolic dovolacím 
obec napadá tato. shodna, roz °d~uo~uíC že předpisy o odběru vody 
důvodem § 503 ČIS. 4 c. r. s., . v ed~n'.'111 zákonem a vládním naří
z roku 1920 nepozbyly platnos.tI u,v lova;,0u firmou ]. akožto soukromo-

, , t 'í v poměru meZI 111 a za ~kt . . zel1lm a rval . .,. t rdíti že tato smlouva v ne erem 
právní smlou~a n~daleJ al1!~ lze ~~ ,ďe řikročeno k řešení této pro 
směru odporuje zakonu. Dn~e, ;,e;, b~vntotázk jest předeslati toto: 
rozhodnutí věci především zavaz,ne P~I . o cJ\V 144/Q4 před týmž 
Mezi stranami byla prov,eden~ JlZ pOL:;' SP~~~\.á spočívala na podstatně 
procesním soudem prvnr. st?irce, ro-zepre, oze ři té . ež ve všech třech 
stejném skutkovém a prav11lm zakla,d~; Yaruiícť obc~ ] domáhala se tato 
stolicích byla rozhodnuta ve pros pec I z "dp·sů o ~dběru vody z roku 
na žalované, by tato zaplatila 1~~as~l;1 u ~r~ 9;8 z městského vodovodu 
1920 za vod,u, ~terou SI pr? ú latu stanovenou v procentových 
vyhradila, pz vsak zcela neodebralka, P Uvedené předpisy stanOVl 

, . h 20'" 400/< a 50% jednot ove ceny. . ,. d 
sazbac /0,. o '. hl d" náležitého hospodarelll s voou 
totiž, že uchazeČI o vodu ]S~u z. o kt

e 
u b z učiněného jim přídělu vody 

. povinni vypově~ěti o~o mn~zstvt ž~;e 1 ~" vody jim vyhrazené, pokud 
nepotřebovalI, JInak ze lna] I z.a a y né fO rvní rok vyhrazení 20% 
nebyl odebrán, zaplatrtr, vodne, d~I~~~~~a vidY t 200/0 více a že na dru~,.é 
jednotkove ceny za I m a pro kterou ,řebrali zaplatiti 100% pn·· 
straně jsou zase pOVIn~1 za~ v~dU'fí'.ně Vy~ovězen('ho a tím uvolněného . 
rážku k této jedn?tk~ve <:,el;e. / oCJle těchto předpisů vyhrazeno právo 
množství vody ~ela zal~Jlcl ?bdech~zírozepři bylo zjištěno, že tyto před
volnéhO na~ladanI .. V teto pre

i 
1920 zvlášť doručeny, že žalovana sna

pisy byly zal ovane v prosl~~ . odběru vody, že však tato 
žila se s obcí ujedn~tl zvla~t111 Sll1I0~V~ ~o dále soudy všech tří stolic 
tento její návrh odmltla. V teto ,l~zepfl Yodběru vody přistoupila zpl!
uznáno že žalovaná na tyto pre plsy o, t k'ho vodovodu na záklac.l' 

, I' ť že vodu z mes se, 
sobem konkluc entmITI I11l, " bl' oveň' vysloveno že tlJlltl) 
těchto předpisu nadále odeblrala, a yo zar ' 
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způsobem mezi stranami došlo k soukromoprávnÍ smlouvě o dodávku 
odběr vody za podmínek v těchto předpisech podrobně 
Ač úplata onou předchozí rozepři požadovaná spadala časově z 
již do doby, kdy zákon čís. 329/21 a vládní nařízení čis. 143/22 n 
platnosti a kdy v důsledku jich byly vydány žalující obcí nové pře 
o odběru vody, neučinila žalovaná v oné rozepři námitku, že tato, 
drobením se předpisům z roku 1920 uskutečněná smlouva o odběru 
pozbyla platnosti v důsledku oněch nových zákonel a nových Pf<cO'''S,j 
o odběru vody, žalovaná doznala v onom sporu naopak 
voda jí byla dodávána nikoli k účelům veřejným, nýbrž k účelům 
průmyslové výroby z titulu soukromoprávního, uznávajíc zároveň, 
žalující obec byla beze všeho oprávněna jí jinak dodávku vody vd""",, 
odepříti. I v nynějším sporu obmezila se žalovaná zprvu na námitkul. 
že na ony předpisy o odběru vody z roku 1920 nepřistoupila a jich 
uznala a že nárok žalobkyně jeví prý se jen jako neodůvodněný 
davek neoprávněného obohacení, který se příčí dobr.ým mravům,_ a 
prve v pozdějším průběhu věci uplatnila námitku, pro kterou nižší soudy 
zamítly žalobu. Zkoumá-Ii se povaha a podstata právniho 
v který žalovaná společnost se žalujici obcí v příčině odběru vešla 
podle předpisů o odběru vody z roku 1920, vynikaji zajisté znaky a 
prvky soukromoprávní smlouvy zcela zřetelně. Zalovaná strana jest 
velkoprůmyslníkem, která pro svou průmyslovou výrobu má velmi znač_ 
nou spotřebu vody, vodu tuto odebirá z městského vodovodu,doznává,. 
že obec ji k tomu účelu vodu dodávati veřejnoprávně povinna není. Ani 
onaneni podle svého veřejnoprávního poměru přináležitosti k obci 1'0-
vinna"odebírati vodu z městského vodovodu a byla by zajisté opráv
něna si potřebnou vodu opatřovati kdekoli odjinud. Podle uveden}'ch 
předpisů zajistila si žalovaná rok co rok u obce určitý příděl z jej iho 
vodovodu, tento přiděl byl jí obcí vyhražen, tim se obec smluvně zavi
zala, jí přidělenou vodu dodati a se za tím účelem o potřebnou zásobu 
vody starati, napl"Oti tomu byla však i žalovaná povinna odebíla tí při
dělenou vodu, pokud ji nevypověděla, a zaplatiti za vodu, kterou, ne
vypověděvši, neodebrala, a za vodu, kterou nad povolení přebrala, úplatu 
stanovenou v těchto předpisech. Vyhrazuje-Ii si obec podle oněch před
pisů, aby ji bylo placeno Zil vodu, jež nebyla odebrána a také nebyla 
vypověděna, a žádá-Ii zvýšenou úplatu za vodu, která byla přebrána, 
jsou tyto smluvní podmínky plně odůvodněny v ohledech náležitého 
hospodářstvi s vodou, jak bylo vyloženo soudy všech tří stolic v roz
sudcích předchozí rozepře. Platnost této soukromoprávní smlouvy ne
byla nikterak dotčena zákonem čís. 329/21 a vládním nařízením čís. 
143/22 a novými předpisy, které na základě nich byly vydány a jsou 
od 1. prosince 1922 v platnosti. V § 28 zákona čís. 329/21 (obecni fi
nanční novely) se praví, že obce jsou oprávněny vybírati poplatky bud' 
jakožto náhradu za užívání zařízení jimi v zájmu veřejném zřízených 
a udržovaných nebo jako náhradu za jednotlivé úkony orgánů obecních. 
K poplatkům těm patří i vodné a v dalších odstavcich § 28 se stanovi, 
že poplatky mohou býti odstupňovány podle zřetelů v odsl. (3) tohoto 
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, '. 1 " ybirállí poplatkú takových n.lá obec vydati 
fO. bliže naznacenyCl, ~e ~ v ." r vidlům jež vlada pro hlavlll 
~raviclla, která ?dpov,dajl~Ii><~zO\ ;~~mV:d:la, sch~aluje vyšší do~:édací 

. clruhy jich s ~rcelllm l~eJ\y~slo:ChY1Uji a přesahují-Ii nejvyšší pnpust-
úřacl, pokud vsak se 1~~~\ll~)l:Ováděcím nařízenim k tomuto. zákonu vy
nau miru, p~~oluJe v dk 1922 byla vydána vzorná pravIdla pro :y~ 
daným pod, ClS. 143 d~e 7ěc~to vzOrnÝch pravidel (dodatek I) r?zezbnav.~ 
birání vodneho, a po, . odným zvláštnim. Vodne vseo, e~n', 
se mezi vodny!" vseo~ecny,~ az :eřejnéhO vodovodu v percentualn}ch 
plati se za mozn?~t b~~!~~,~h~ nebo činžovní hodnoty, vodné zvlast?l . 
sazbách podle vy se na} 'v účelu skutečně spotřebovanou a vy\ll~
plati se za vodu k }"kemu~"ol~ ody zjištěné v kubických metrech neJ
řuje se podle skutecne sP30 ~: y vI m' V prováděcím nařízeni se k § 59 
vyšší ~řípustnou saz~ou od ~ Zř~jna 1922 vybírati poplatky v §, 28 zml
stanovl, ze obce ma ou . 'b I obce povinny do 60 dnu po vy
něné podle nových prav.,'del, kt,:re r.y v ššímu dohlédacímu úřadu ku 
hlášení prováděcího nanzem pred~OZlkÍlt y'v oněch vzorny' ch pravidlech 

,. h'l' J'en ve vysl. era '. 
Jrozkoumam a se va em . .v šší ří ustná míra pro po-~Iádou vydaných byl~ sta§o~~na b~~~~ !~'~ln~ni n~v~ly vysvítá, má tenW 
platky tyto. Jak ~ dos ovu . , 'eon taková obecni zařízení, jež byla ob~l 
předpis na mysli .nepo;hybne Je' odle zásad veřejného ústavu na za
zřízena ve verejllem zaJltru a) ~ p. řenechávána neboť jen tako
kladě práva veř~jn~ho k pou,z,van:.lS?n~ ~dpOVídá pojem poplatku ja
vému veřejnopravnnnu pomeru UZlva I .,. s 6148). Lze ovšem za 
kožto dávky veřejné yoz~~dn~Íl n(JI~ol~r~~~h;ada) byl stižen a jest 
to míti, že vodovod zalupcl o c~ . '. leč tat.o veřeJ'noprávni povaha 

' 'd" záJ'mu vereJnem d 
udržovan pre eVS1111 v _ b ft' udržováním a provozem va 0-

jeho sahá je~ po~ud, pokud \ e~ I: °zachováním těchto mezí nevylu
vodu plni sve vereJ~?pravl1l II o :~b I rovozován podle zásad soukro
čuje však, by v dalslm raz~ahu .J i ~kol obce jsou stanoveny v § 28 
mého hospodá!,stvi. Ty~o vereJn~~{: :ehož :áleži clo samostatné působ
čís. 5 obec. znz. pro cechy; p . ,.. , veň ukládá by se postarala 
nosti obce policie zdravotm, ~tera JI zara . cl k v'§ 36 vodního zá
o náležité zaopatření ob~e potreb~ou, VOtd. OU, k JeC1ena

J
. est irvaly' nedostatek 

"h ·e'mz se pravl ze am, d . , kona pro Cec y, vn. '. ,., k 'in'm h o s po a.r-
vody potřebné k pití, vař:l1l,. p~n!, t§a~ie~~ ag 0'6e!. zříz. policie po
s kým účelům, ,dále k has~l1l o ne . í1 . ed;lOtJiv' ch členů obce, jest 
žární) a zaopatrem vo~y' te Jde ~~dt;toY Jotřebno! vodu podle zákona 
povinnosti obce zaopatr. Itl Pl? ob '" 1 ,P bCl' p.odle § 37 zákona vod-

. Kl" tohoto ukolu pns USl o . " . obecmho. e sr nem . " . . k . h vod a práv na UZI-' , yvlasmel1l sou romyc . 
ního pro cechy pravo na v . , "ely oprávněných postrádatelne. 
vání vody, pokud js,ou ty~o ~ro .stejlle rU'~ního soudního dvoru jest vy~ 
Z judikatury bývale ho vldenskeh? sp O~ázku tyto právni zásady. JinýmI 
tknouti se zřetelem na spornou,pravbneClj 'est povinna se p.ostaroli O nále-d " k' . 'čely pro nez o . "' t . 
»hospo ars yml« ll., 'v· ti účel domovního hospodars Vl, 
žité zaopatř~n~,vod!, l;?~ kl~ll~~~~ J~ejménl nenáležeji sem tedY,účely 
lllkoli vsak slrsl hospooa,rs '; ~ I k') dále účely průmyslové a zlvnočistě zemědělské (zavlazovam u , 
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s~~ns~é (B~clwinskj čís. 4826/1889 a 4890/1889). Z toho důvodu .... 
pn sl USl take obcI právo k vyvlastnění pro zaopatření vody j'd I' 

t ' b d ' . , o, , e- I Pouze 
o po re u vo } pro ,uc:,.ly prumyslov~ a živnostenské (Budwinski Alter 
3951 A). Ubec, ktera zndrla k zaopatrení svy' ch členů pitnou a uo-t.k . 
db' cl ',. Zl DvoU V? ,ou o ecm vo o,v;>d, sml dodaval! pro průmyslové účely clostatečn" 

prebytek vody pro ucely tyto (Budwinski Alter čis. 5571 A). Tit I k ,Y 
ob

o
e5'ne':lll odběru vody jest veřejnoprávni, t. j. užíváni statku u vse_ 

~u~e .vsak ?ytl ~ soukromoprávni, když jde o vodu přebytečnou. V pro-
vadeclm nanzem k obecní finanční novele se k § 22 uva'dí z' . j' 
I " d'k b ' e za vyc e,:cne po nI y o ce ve smyslu § 22 finančni novely jest považov " 
~se.chny s?uk,:omo-hospodářské podniky, které podle své povahy Slll~~ 
rUj,1 k docdem zlsk~, ~ jeJIchž zařízení užívati neni občanstvo veřej no
pravnlllll ustanoven";,, nucen? (podniky elektrické, plynárny, pohřební 
U?tav.i' a pod.)" Vodarnu dodavajlcl vodu soukromnikům jest dle tohoto 
pred~lSu p;,kladatr ~a ,~odnik zcela, nebo částečně výdělečný tehdy, 
jestIrze odbe.r ~ody zalezl n~ ?vo,b~dnelll rozhodnuti odběratele a v odsl. 
(2) ~e pravl, ze podmky vyclelecne spravovati jest podle zásad obchod
mckych se snahou a patrným úmyslem, by bylo docíleno zisku V roz.
h?dnu!í našeho,!,ejvyš~í,ho ,sp,:ávního soudu čís. 5277 se vyslovúj~právní 
veta, ze. eXIstuJ,-ir zvlastn! uZl~ací práva k obecnímu vodovodu, nejsou 
tato pr~va zrusen~ vydamm ~seobecných pravidel o vodném, a v odů
v?dnenl, roz??dn~tr toho se vyslovně připouští možnost existence zvlášt
mch prav uz,va~,ch na veřejllém obecnim vodovodu, spočívají-Ii na pří., 
klad n~ sm:o~ve soukromoprávní a liší-Ii se tato práva od obecného 
za~adne ka~dellm přístupného užívání tohoto vodovodu, ježto ani fi~ 
na~11l obec?',novela am zákon nestanoví, že by se tato zvláštní užívací 
prava v!dal1lm pr~vldel, o užívání městských vodovodů a o vybírání 
popla~kll vo~ovod~lch mela poklada tl za zrušena anebo těmito pravidly 
z~ neuchyln; nove upravena, Z těchto úvah plyne, že není zákonného 
duv()d~, Jenz by opravňoval k závěru, že uvedenými zákony a vládou 
vy?anlllll vzornyml pravidly byla by pozbyla své platnosti soukromo
pravm ,smlou~a, ktera mezi spornými stranami byla uskutečněna na
značer:ym zpusobem. Na tom,to názoru nemůže měniti nic ani skuteč
nos!, z~, ~ladou nebyly sC?,valeny předpisy o odběru vody, na nichž 
se zalu]lcl stran~ dne 31. njna 1924 usnesla. Sporný případ jest tedy 
pos~zovatl jedllle podle předpisů o odběru vody z roku 1920 a z tohoto 
hIedls~a nel~e UZll~tl opráv~,ěnými n~mitky, které žalovaná jinak vznáší 
PlOl!, zal~bnl~u naroku. Namltkou, ze ony předpisy nejsou pro ni zá
v~zne, jezto JIch platnost neuznala, netřeba se obírati, ježto o této ná
mlt~e ?ylo ro;zhodnuto již v předchozí rozepři a důvody tam uvedené 
plat! pn ste)ne:" skutko~ém a p:ávnim stavu i pro tento spor. Pokud jde 
o namltku, ze zalobnr narok JevI se Jako neoprávněný požadavek čirého 
obohacení, příčící se dobrým mravům, nelze rovněž námitku tu uznati 
odůvodněnou" n~~oť .~e, žalobou na ,žalov,ané .ž~dá jell doplatek ceny 
za v?du, ktery SI z~luJI:" obec dle ,onech pre~plsu odhěruvody smluvně 
vymm:la a na ktery I ;zal ovana pnstouplla tlm, že se oněm předpisům 
o odberu vody s podmmkaml tam obsaženými podrobila tím, že na zá-
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nich vodu od obce odebírala. V předchozím sporu bylo již doH
že nehledíc k zásadě smluvni volnosti, jest požadovaná přirážka 

ně za vodu přebranou odůvodněna ohledy náležitého hospodářství 
vo~~u, nelze tedy Illluvi~i o požadavk~,neoprá~něného ?bohacel1l, hlll 
méně pak o poža~avk~, Ktery by se ~ncrl dobrylll, ,m:avum .. Pok~d ~o~ 
.' č ě žalovaná mIni, ze Jde o smluv111 pokutu, a zada za Jej! Znllrnel11,. 
~:l;e jí rovněž vyhověti, neboť i k?yby se ona, přirážk~ ,:,ohla ~okládati 
. smluvní pokutu, nebylo by duvodu k JeJlmu zmlrnem, lezto cena 

za o tuto přirážku zvýšená zůstává povždy ještě pod cenou, která dle 
.... n,",ÍJf,h pravidei vládou vydaných byla stanovena jakožto nejvyšší pří

míra. 

čís. 7937. 

Zbavení svéprávnosti (cís. nařízení ze dne 28, června 1916, čís. 207 
zák.). 
Byla-Ii podána žaloba proti osobě přijaté do ústavu choromyslných 

aneb osobě, ohledně níž se koná řízení o zbavení svéprávnosti, dlužno 
i v nenaléhavém případě zříditi jí zákonného zástupce; je-Ii však věc 
naléhavá, nemešká se procesní soud s dožadováním ochrančiho s~du. 
nýbrž zřídí zástupce sám, který se pak nazývá opatrovníkem k :mu, 
kdežto, není-Ii věc naléhavá, zřídí ochrančí soud předběžného podpurce, 

(Rozh. ze dne 31. března 1928, Rv II 378/27,) 

žalobkyně domáhala se žalobou zmatečnosti rozsudku, jímž bylo 
z její viny rozvedeno manželství od stolu a lože, z důvodu § 529 čís. 2 
c. ř. s., tvrdíc, že v základní rozepři nebyla zastoupena, že spor am do
datečně neschválila, neboť tehdejší žalobce žádal, by jí byl ustanoven 
opatrovník proto, že byla v ústavu choromyslných, soud za opatrovníka 
ústanovil Dr, R-a, však neprávem, poněvadž nebyla nikdy choromyslnou, 
nebyla ani částečně zbavena svéprávnosti, nýbrž trpěla pouze epilep-. 

. tickými křečemi. To se prý opatrovník dozvěděl teprve dne 21. října 
1926 při jednání u soudu o žádosti žalovaného za rozluku, Když opa
trovnik při zahájení sporu o rozvod žádal žalobkyni o informaci a za 
tím účelem doručoval žalobkyni žalobu, dostalo se mu od ředitelství 
ústavu sdělení, že doručení žaloby žalobkyni není možné pro její zdra
votní stav. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i ce. uznal podle žaloby, 
o d vol a ci s o u d napadený rozsudek potvrdiL D ů vod y: Prvý 
soud právem poukázal na to, že ve sporu o rozvod manželství neprávem 
byl pro žalovanou ustanoven opatrovník, poněvadž žalovaná nebyla 
zbavena svéprávnosti. § 8 čís, 4 cis. nařízení ze dne 28. června 1916, 
čís. 207 ř. zák., na něž se žalobce odvolává, připouští ustanovení opa
trovníka pro osoby, jež byly přijaty do ústavu pro choromyslné, jen 
v případech naléhavých; spor o rozvod manželství však nelze považo
vati za takový naléhavý případ. Také co se týče včasnosti žaloby, jsou 
vývody odvolatelovy pochybeny. Podle§ 534 čís. 2 c. ř. s. dlužno ža·-
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lobu podati do mes'ce ode dne, kdy bylo doručeno rozhodnutí 
nebo kdyby nebyla k vedení sporu schopna, jejímu zákonnému 
Napadený rozsudek byl však nynější žalobkyni doručen teprve 23. 
1927, když žaloba v tomto sporu již dávno byla podána. Doručení 
sudku opatrovníku, který k zastupování nynější žalobkyně nebyl 
něn, jest bez právního účinku. To nynější žalovaný sám vycítil, 
podáním ze dne 6. února 1927 za doručení rO:Gsudku k ruce 
samé, by, jak sám praví, nastaly již účinky doručení a žalovaná 
podati po případě mimořádné prostředky opravné, cítí-li Se rO:lSul,rlli, 
stižena. Byla proto lhůta ku podáni žaloby pro zmatečnost 
Nesprávné jest tvrzení odvolatelovo, že § 529 čís. 2 c. ř. s. 
žalobu pro zmatečnost jen v případě, když strana vůbec ani 
laným zástupcem nebyla zastoupena, neboť výklad tento příčí se 
tohoto ustanoveni; slovy »gar nicht« má býti rozeznáván prvý 
v n.ěmž strana nemá a nepotřebuje zákonného zástupce) od 
kde zákonitého zástupce potřebuje. 

N e j v y Š š í s o u d změnil rozsudky nižších soudů a žalobu 

D ů vod y: 

§ 8 čís. 4 zák. o zb. svépr., že, když podána byla p{oti osobě 
ústavu choromyslných přijaté nebo v řízení o zbavení svéprávnosti 
nalézající žaloba, může v případě naléhavosti procesní soud 
opatrovníka podle § 8 c. ř. s. zřídití, nelze rozuměti tak, jak to 
odvolací soud chápe, že, když není naléhavosti, se vůbec za'<V'HlY 
stupce nezřídí a spor o žalobě se neprovede, nýbrž tak, že se 
v postíhu jeho práv brániti nesmí, jak to už z § 276 obč. zák. a 
c. ř. s. předpisem samýHl dovolaného plyne, a že se tedy i v HCHd'C, 

havém případě zákonný zástupce zříditi musí, ale že je-li to nal 
nemešká se procesní soud teprv s dožadováním soudu ochran čího, 

_ deného v druhém odstavci cit. § 8 řádu o zb. svépr., nýbrž zřídí 
stupce sám, který pak se nazývá opatrovníkem k činu, kdežto, 
věc naléhavá, zřídí soud ochran čí předběžného podpůrce. Na tom 
zda se to stalo tím neb oním soudem, už nezáleží, nebofto předně 
dáno do uvážení soudu procesního, zdali je věc naléhavá (§ 8 c. ř. 
a pak jest to věc nepodstatná, na kterou podle § 89 jedno ř. vůbec 
sluší hleděti. Zkrátka, když jednou zákonný zástllpce ustanoven 
v rámci § 8 zák. o zb. svépr., tu třeba se to stalo podle odst. (4), 
podle § 8 c. ř. s., je to platné a osoba je patřičně a řádně za:stounen,a-. 
Zákon vychází s hlediska, že když soud zřídí zástupce, musí se 
dati za to, že zřídil řádnéhn a způsobilého a také, kdyby seznal 
má moc, právo a povinnost ho sesaditi a jiného dosaditi. Ale v . '. 
zeném případě nebyla proti zřízenému zástupci se žádné strany žádná, 
námitka vznesena a mohl tedy, zákonitě byv zřízen, právem úřad svů 
vésti. Dále sluší poukázati k tomu, že podle § 10 předběžný zástupce 
ochrančím soudem takové straně zřízený působí až do doby, kdy úřadu 
svého byl spraštěn, což se musí státi soudním dekretem, a že ovšem 
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.. e s prohlá· 
kd Ž ominutí úřadu spoJuJe z,as v' • 

(',., tím v nesouladu § vll, , Y P k d -=e týče se zastave11l111 nzent zne
.' .• s osoby za duševne zdravu, po u.". ,. podle čehož by se zdálo, 
;,' . acího neb odmítnutí znesveprt~vnbe11ln' enl' a pominutí úřadu že 

, "' d 'stupce re a zbavel11 ura u za d' '"tO netřeba protože opa-
, t l' ale to z e reSI 1 , " 1 

'va' těmito skutecnos n I, . nepodléhá těmto pre,,-nasta ( ~,' , dem procesmm ' v 

trovník ad ~ct~ll1 znzeny
s ~~~h' odstavec c. ř. S., podle něhoz osobu 

piSlt'~~'p' Unjt~: d~e~~~~~č~ni íejí~.: z~khonnéhOp'rZI'pá:~u~~e kter~ ~ ~~~t ::c~ 
-zas ..", soudem znzene o - , ,"'. 
z~stupce ochranClm" 1- musí stačiti, když osoba sama ve sve ve~l Z3-

. u'bec nenastal. Ovsen " d d 'k 'aké nenastal. Byla tedy zalobv . , ten pnpa z e vsa lis 
k OC"I aj" prevezme, , "cine' opab'ovníkem oe proce -

r . d jako žalovana ra -. 529 
k)rně ve spor~. o l?ZVO t, a a nemůže o zmatečnosh podle § 

, udu znzenym zas oupen 
nlho so , . , č' 
'" 2 C r' s. bylI re 1. 
CIS. .' 

čís. 7938. 

22 k 't a 1919 čís. 320 . ' I '''éru (zákon ze dne . ve n , 
Novela opravu manze s" . 

sb. z. a n.). , , ák musí býti činné, uražený muSl 
. Odpuštění podle rO,~~ukoveho b~'~ e~a mu zapomenouti, jakoby se ne
býti ochoten žíti s ubliZiteleru, u IZ I 

bylo stalo. 

(Rozh. ze dne 31. března 1928, Rv Jl 397/27.) 

. I t . z víny manžela byla obě m a 
zaloba manželky o rozluku mal~t s ~I Š š í s o u d zrušil rozsudky 

.• , í m i s o ud y zan,ltnuta. e) Y db' dále jednal a 
n 1 z S 'vV' h 'oudů a vrátil věc prvemu sou ll) Y o 111 
obou l11ZS1C '-' 

znovu rozhodl. D Ů vod y: 

k ' , o že žalovaný dopustil se 
1 1 o1ací soud za pro azan ) b t 

Správně vza ocv. r V"." jeho odůvodnění řl na o sa~l 
cizoložství, a odkaZUje se : t~ p;,~ue ,n~oud za to že žalobkyně žalo
poručenských spisú, ~espra,:ne v~a slo~~ a něco jiného čin. Slovo múže 
vanému odpustila. Neco ]Ineh0.l . I 'mu podle obsahu a podle 

'k' čny umy' nez míti v ústech člove a 1 0p"a b"' enati a často. znamená rozkaz) 
" "I 'í tak muze pros a znam h' I u jeho ponetl pns us, . lána rozkazovati a dru a pos o -

tehdy totiž, když jedna osoba j:.pOV? zu kterým se vyjadřuje prosba. 
chati a rozkazující ~ kur!,olsle UZlj.~ Vlt~~od se pravidelně vyjadřuje opak 
Zejména však je znam p;lpad Iron~~1l\ b 10 i zde. Aby bylo lépe poroz~ 
toho, než co slovo p:avl. A takt t !Šítě Marie Č-ové, jehož žalovany 
L1měno věci, dlužno predeslalI jeJI s av . dle o"učenských spisů dne 15. 
jest nemanželskýn., otcem, narodIlo.se

l 
po 'I ~ p' ak to ale odvola.la dosti 

1 026 tka udala za otce za ovane 1 , , k' tka 
června " ,ma 'h t t' 'alobkyně (nemanzels a ma . ' dl' e za j' ejího te o ens VI z I ., . 
nejapne a li a a, z.. . 31 tďČI bydlela) se jí o po mCD pr,\-
podle vlastního udam ~ stla,~ 1 :d s, rOď ovMěla, že neví s kým, řekla 
cích ptala, s kým je teholna, a yz op" 

Civilnl rl1zhodnutí K. 
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žalobkyně, aby u soudu řekla, že to má s jejím mužem, že ona ho (zalOOlc 
kyně žalovaného) musí zničit, poněvadž nechce pustit místo 
Podle výpovědi syna žalobkyně a jeho manželky přišla pak zalun~V.n,' 
dne 12. srpna 1926, tedy asi 2 měsíce po narození děcka, jehož 7",'n"" 
je nemanželským otcem, k jmenovaným svědkům do bytu a řekla, že 
lovanému všecko odpouští, ať si drží s kterou chce, hlavně když ona do
stane hodně peněz, že půjde pryč a bude se mít dobře a, jak dodává 
svědkyně, by to řekli žalovanému, že je všecko odpuštěno, což se také 
stalo. Z toho odvolací soud vyvozuje, že žalobkyně odpustila a že 
nemá práva k žalobě. Avšak ve skutečnosti vychází z jejího. vyjádření 
pravý opak, že totiž neodpustila a že, mluví-Ii o odpuštění, je to pouh', 
slovo, které má naznačiti pouze, že jí to je již lhostejno, co muž udělal, 
že je jí dokonce lhostejno, co bude i na dále dělat, ježto je mezi nimi 
vše skončeno a zpřetrháno; pravíť, že ať si on drží s kterou chce, ona, 
žalobkyně že půjde pryč. Odpuštění by bylo, kdyby byla ochotna nadále 
s ním žíti, co se stalo, zapomenouti, ale odpuštěním není, když to,. co 
muž učinil, bere si za pohnutku od něho naopak odejíti. Ale jako v trest
ním právu lítost tvořící důvod beztrestnosti musí býti činná, t. j. pa
chatel musí následky čínu odčiniti, tak i odpuštění dle rozlukového zá
kona musí býti činné, uražený musí býti ochoten s ubližitelem žíti, ublí
žení mu zapomenouti, jakoby se nebylo stalo. Jinak je to pouhé slovo, 
které není s to, následky činu, zpřetrhání morálního svazku odčiniti. 

Čís. 7939. 

Služebnost požívání samu o sobě nelze sice jinému postoupiti, jest 
však přípustno, by požívatel přenechal jinému výkon této služebnosti. 
Ten, komu byl postoupen výkon služebnosti požívání, není oprávn~n 
ke konfesorní žalobě podle § 523 obč. zák. 

(Rozh. ze dne 3 i. března 1928, Rv II 205/28.) 

Žalobkyně, jíž byl postoupen požívatelem parcely Č. kat. 58/3 výkon 
požívacího práva k této parcele, domáhala se na žalovaném vlastníku 
parcely Č. kat. 58/3, by odstranil kamení a stavební potřeby navezené 
na parcelu Č. kat. 58/3 a by nově postavil hraniční zeď. O b a niž š í 
s o u d y uznaly podle žaloby, o d vol a c í s o II d z těchto d ů vod ů, 
Hlavní otázkou celého sporu jest, zda zalující strana má aktivní opráv
nění k žalobě. Žalující strana převzala po Emanueli D-ovi listinou ze 
dne 15. listopadu 1926 požívaci právo Emanuela D-a co do výkonu. 
Podle názoru odvolací stolice nabyla žalující strana následkem tohoto 
postupu samostatné vlastní právo. Kdo takovým způsobem nabývá vy
konávání požívacího práva, může vystupovati proti vlastníkovi a proti 
třetím oSQbám samostatně. Ovšem závisí lakové postoupené právo co 
do zániku práva na hlavním právu, na požívacím právu samém. Avšak 
toto právo trvá dále u nabyvatele, i kdyby se požívatel dobrovolně 
vzdal svého práva požívacího proti vlastníkovi. Rovněž má takový na-

531 

v • daru roti eXekuci (srovnej Ehrell'-
b vatel podle § 37 ex. r. pravo o p 'n/ Dernburg, Pfandrecht, sv. I;, 

y iO' Soustava 1. 2, str. 339 ~ z~lme. ění strany žalující k žalobe. 
ZW~2'" str. 483). Je tu tedy akhvm tPsr~~nvlastník pozemku zatíženého 
§dl~ názoru odvolacího soudu les .. '. ení však oprávněn předse
P~ávem požívacím opráv?ěn ~ozer~\~~i~c~lt~ž~vací právo trpělo škodlivé 
P 'ti na pozemku takove zmeny,] vy·· nderungen in der Sache, dle 
~~ěny. »Der Eigentlimerdarí ~:;eHen~~Ung oder zum Abbruche der 

·t Fruchtgenuss belastet 1st, k h (Ze'ller Komentar k § 511 
ml ht' ng vor e ren.«, , 'k) 
Q Iitat der Fruc messu t" k § 1058 něm obc. za .. 

u!, 'k Windscheid-Kipp § 205, komen are ' . 
obc. za .. , ", s o u d žalobu zamitl. 

Ne]Vyss1 

Důvody: 

. . ' -hl dává do,volatel především v tom, 
Nesprávné prav11l posouzel1l s e I' á za to že jest žalobkyne 

d II ]'cho názOru my ne m, t t 
že odvolací sou poc e , V'tk t to jest oprávněna. Žaloba v om o 
aktivně oprávněna k žalobe'

l 
Y a d~e konečného návrhu žalobou podle. 

sporu jest podle sveho obsa lU l,pO. . oky vy' slovně o to že zah. radl1l 
'k O ' 't' z'alobkyne sve nar ' . ., § 523 obč. za. p1ra .. " k' ře Emanuela D-a v ]e]l111 

arcela č. 58/3, je na dobu zlv~ta vymen ~zemku 'i v tomto požívání 
~ožívání, že. hlova?ý jako ~lastl1lk ~oh~t~o ~še uved~no v před~šlý stav 
ruší, a domaha ~e zalobkyne toho, J, {i se dalšího prováděni stavby 
a žalovaný uznan byl povmnyn

3
" zb:z

e 
'k bylo povinností žalobkync, 

k podle § 52 o c. za . t· , 
na tomto pozem u. ,,' 'va 'ako práva služebnos 1 neo 
by dokázala, že nabyla poz1va.c1ho kra rá~a věcného. Než důkaz ten 
aspoň že je v držbě onoho prava)a OP, rávo »užívání ... kousku 
nebyl žalobkyní podán. O tom nem s~or«u, oZ~feré tu jde, bylo z původní 
zahrady od potoku až po konec zah1~ y ~celu čís 58/3 do vložky 210 
vložky č. 18 převedeno ~a zah;a1;lv::házelo zť stanoviska strany ž~~ 
pro Emanuela D-a. I kdy Y se e" ací ve s111 slu § 509 obč. zák., SIL1~l 
lu]'ící že se .tu ledna o pl aVO pOZIV, tl fy· měnkáře D-a. Podle na-

, I ťt lužebnost1 povazova ... 
za nabyvatee e o.s. . služebnost samu jako právo ]lnemu, po
zoru nauky 1 soudmctv1 nelze ,. t o b požívatel přenechal vykon 
stoupiti, napro~, t?~u.ie, však J~I~~Su~t~osr postupu služebnosti poží
služebnosti pOZlvam ]lnemu. , pp., předpisů zákonných. podle 
vání jako věcného práva vyplyva zrepne z, od služebné věci odděliti 
§ 485 ?bč. z~k. nelze sIUZe?noésS\i ~ve~~~~§e 1393 obč. zák. práva, kt~rá 
ani na ]lnou vec neb osobu plev.. ,p h' býti postoupena. Takovym 
lpí na osobě, tu~íž sní zamka!" ~~~t ~~ívání. Na tom, co právě do
ryze osobním pravem lest 1 slkuzeb, t P, p.odle notářského spisu ze 

o ~ < změntÍl s utecnos, ze v' 

líčeno, nemuze mc . E I D žalobkyni Vrávo na UZ1-
dne 15. listopad~ 1926 POStOUP1~ I ~a~~i~Ov~ě proveden, neboť, právní 
vání zahrady a ze tento postuP. y _ . n nemohlo býti platnym po
jednání, o němž notářsk~ spis les; se~~a 'a nemohlo způsobiti právní 
stupem prá~.a služ.ebnost1 ve ~~~s u t;g;noÚ. zák. a může býti P?va
účinky nepnpustne podle §§ k; .. žalobkyni přenechává vykOll 
žováno za platné jen potud, po u se ]lm ,.0 
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pOZlvál1l za roční úplatu í 50 Kč, tedy jako smlollva pachtovní pOdl 
§ 1090 obč. zák. Ku propachtování práva požívacího byl Emanuel 
oprávněn, tím však nepřestal býti požívatelem zahrady ve smyslu práv_ 
ním a zústal právní poměr mezi ním a žalovaným i po ujednání ze dne 
15. listopadu 1926 nezměněn. Tímto ujednáním nevstoupila žalobkyně 
do řečeného právního poměru na místo výmčnkáře D-a jako osoby věc_ 
ného práva nabyvšÍ; smlouvou tou byl založen pouze závazkový poměr 
mezi D-em a žalobkyni. K žalovanému není žalobkyně v právním po
měľU. Věcného práva služebnosti proti němu nenabyla a není proti němu 
ani v držení takovéhoto práva. Žalobkyně nebyla proto oprávněna po- . 
datí na žalovaného žalobu konfesorní (Ehrenzweig § 260) a nižši soudy, 
uznavše, že žalobkyně je k vedení sporu aktivně oprávněna, neposoudily 
věc po stránce právní správně. Bylo tudíž k dovolání strany žalované 
rozsudek soudu odvolacího změniti a žalobu pro nedostatek aktivní le
gitimace jako bezdůvodnou zamítnouti. 

čís. 7940. 
:'b:' 

Učinil-Ii vymáhající věřitel připomínky proti účtu vnuceného správce, 
nelze z toho, že se nevyjádřil i o dodatném podáni vnuceného správce, 
usuzovatí, že souhlasil s návrhem vnuceného správce v tomto podáni. 

(Rozh. ze dne 3. dubna 1928, R I 200/28.) 

s o II d P r v é s t o I i c e schválil účet vnuceného správce. R e
k LI r s II í s o II d zrušil napadené usnesení a uložil prvému soudu, by, 
vyčkaje pravomoci, v řízení pokračoval a znovu se usnesl. D ů vod y: 
Při roku ustanoveném na den 21. července 1927 k vyřízení účtu správce 
učinil zástupce berního úřadu v zastoupení vymáhající strany námitky 
proti vyplacení 1155 Kč 80 h a 1050 Kč vnllceným správcem z výtěžku 
správy dvěma věřitelům vymáhajícím, kteří vedli před zahájením vnu
cené správy exekuci na čínže příslušející povínné straně. Soud první 
stolice má za to, že těmto námitkám nelze odepříti oprávnění, pokud 
jde o činže, které při povolení vnucené správy (3. dubna 1925) ještě 
nebyly splatné. Nicméně nevzal zřetel při usnesení k těmto .námitkám, 
poněvadž se strana vymáhající nevyjádříla ve lhůtě 14 dní, dané jí usne
sením ze dne 25. srpna 1927 k vyjádření o návrhu vnuceného správce 
na schválení účtu. Soud rekurs ní nesdílí toto stanovisko soudu první 
stolice, neboť v době usnesení soudem první stolice ze dne 28. listopadu 
1927 bylo již toto vyjádření vymáhající strany při spisech a měl proto 
soud k němu přihlížeti. 

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

D ů vod y: 

Postup, jehož jest dbátí při vyřízování účtu vnuceného správce, jesl 
stanoven v §§ 1 15 a 117 ex. ř. V souzeném případě nařídil exekuční 
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v' k tomu "'; k·' ednání o účtu, pOUZ1V " 
cl správně podle §,115, ex .. l.á~~U l~e] vymáhajícího věřitele closta,,~ 

·S~~depsaného VZo!ce CIS. \9i27 za učinil při něm přiPomll1kYBco clo ií~' 
P 'roku na 21. cervence , O h Dr K-ovi a 1050 Kc -OVl;. . 
se';k t·kajícíCh se výplat~ 1165 Ke 8nosti a·bylo věcí soudu exekucmh~, 
lozhovJ vymáhající věřitel sve F~~:ne 'též k těmto připomínkám a Je vy
vy správnosti účtu rozhodl p~l. l~.eJ., ři témže roku podanému. Vnu
b~ě~lení vnuceným správcem, vl}e p);~~~~e~í v písemném podání, jež byl,~ 
s . rávce podalo tom oa SI v , na í 927. Otázka, zcla neme, 
cen~ s~xekučnímu dodáno teprv,;, dne 20. ~rp opozděné, může zllstati ,ne-

~~~k~ční soud toto p'o~ál1l ~~n~I~~~U~IO~~y~íl, zaslav podá~í to b~~n~~ 
zodpověděna, Jisto vsa 4 ]~' o tím že jinak se má za to, ze vyma aj 
"adu k vyjádření do ~ . nu s ,~ že souhlasí s návrhem vnuce
~;rana souhlasí, .če~1Uz J~. r?z~;:~~e:a~~ správy byl schválen. Tent§o P~6 

·ho správce v temze po am, . .. tože odporuje předpIsu 1 

~:uP exekučního soudu je.~ezakon~;ih~l~cí věřitel nebyl vůbec po,:inen 
, ktery· ]·ést raz u velrclho. Vyl. I. . dřovati an sve pflpO-

eX. r., , ' 'ho spravce se vyp ) v v I 
clodatném podal1l vnucene '. 1927 a iíž tím predese tomu; 

~ínky učinil při roku z:. dne21;celve:~e zákon (§ 115 ex. ř.)) stanOVl 
b u něho nastaly nepflzmve uCll1ky, ] ři· adě ·ako důsledek opome
Yko důsledek nedostavení se k, roku, po, Pd poke,,;. Je tedy pro rozhod-
Ja . k rotr uctu Jlz pre r .h ... _ 
nutí podati připomln y p , sti účtu lhostejno, že se vyma ,a]ICI ve: 

utí o správnostr nebo nespravilo, . l1e'ho správce ve čtrnactldenl1l 
n . . ,. d d t é 1 podám vnuce . 6 d· 1 . 
litel nevYJadnl o ,o. a n n bof všeobecného předpisu § 5 1,U ly 
lhůtě určené exekuclllm so.~dem, ne

k
, ' se má soud říditi zvláštl1lm pred

odstavec ex. ř. nelze pOUZltr tal;', 'h
oe 

o du že vymáhající věřitel zmeš
pisem § 1 í 6 ex. ř. Názor. exeku~f~l, o ! ~privou a s účtem vnuceného 
káním oné lhůty ~ro]e~~l sOUne~~e~íc ani k tomu, že soud má účet ze 
správce, JBst pravne.,my'y. . (mot. str. 179, mat. l. str. 507) -
správy zkoumah z uredm POVll1;lhOStr yl.,e.llo názoru neučinil připommky 
, 'cl 'ledkem sve o m , . . ' . 
a poněvadz sou I nas ... .... \;. Yedmětem rozhodoval1l ve veCl, 
vymáhajícím věřít;lem v~a~ uC,I~\ne eP;právy byl schválen, soudem re-

. bylo jeho usnesem, pokUCl JIm uce z 
kUl·sním právem zruseno. 

Čís. 7941. 

, 'vo 
• v' o, b· ti zapsáno toliko zástavm pra 

V poznamenanem por~d~ ~lUze d 'vlastníkem nemovitosti nebo 
smluvní, ať již ,!,a zá~lade ltds:n~U~~ I~~~nu zastupujícího, avšak nikoliv 
po případě ~a zaldad: ~ozsu . n , 
zástavní pravo exekuc111., ."t' , xekuční111 zástavním pravem, 

Proti přikázání pohledavky, zaps. ene. e - h m odpor třebas zápis 
v poznamenaném ~ořadí ~ze vznesti S ::~: pořadí I~abyj lonnálně 
exekučního zástav111ho prava v poznam 
právní moci. 

(Rozh. ze dne 3. dubna 1928, R I 236/28.) 
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Rozvrhuje llejvyšXí p j' , 
kázal s o u Li p r v é :::, s t ~cI ~l~ cza exvekučn,ě prodanou nemovitost 
poznámek podle § 53 knih ' , ~bcanske záložně pohledávk ' 
na základě exekučních tit~~fkírz~o bylo ~ro ně vloženo Zástrv~/por,adí 
potvrdIL ' eur s n I s o u d napade " ravo 

N' v v • ne usneseni 
ejvyssl soud 

nevyhověl dovolacímu rekursu, 

, DůvOdy: 
, I kdy z to § 53 (pokud se t" , 

pres to z těchto §§ " yce ~6) knrh, zák výslovně neu ' , 
nárním rozhodnutí ;ejadkz z)e)vrubne , dovodil tento NeJ'vyšší s vad dl, plyne 

" ne prosInce ) 923 " ou v pie 
s, CIS; 32,66, že v pozna111ena~ém ' , , C CIS" pres, )504/23 sb. n-
stfvnr pravo smluvní, ať již na zákfa~~~1 ';luze by tl zapsáno toliko zá' 
VI OStl nebo po případě na základě r;. IStlTIy vydané vlastníkem llemo' 
ale ~!koh zásta~ní právo exekuční. Z' ZťUd~u t~to listinu zastupujícího-
o nez Jde a jez si na základě , as, a~111 pravo dovolací rekurent ' 
znamenaném pořadí vyd b I sme~1ec~ych platebních přík oky, 

;~~;~1n~a;sá~~IOnePO?le °t~~: I~~nl zJ:st~~~:le~~áV~ smluva:t ~ýh~; 
lací reku-rentku b ltr

: vem. Na tom, že zástavn'í rá~~znamenaném 
nemění j'ak Invl '! poznamenaném pořadí zaps' p ~ro dovo-

l .J ne za to m rdI ' I ano nepra . 
~emovitosy nechal jednak ;lat~~~tCI,,~ekurent~~, okolnost, žev~~~st~!~ 
.e Proh zaplsu zástavn'h ' pn azy vejlŤ! v moc p' , 
nebot' zapsané zástavn: ~ ~rava oV poznamenaném pořadí ni~a~a, j~dnak 

lk)učtním, Ze všeobecnosti ~:~~lOzvuesntl~v§á 2Plř3es to zástavním práve:~ ex
l11k

e
l
, 

10 I tomu b" . ex ř ' 1 -
nebo z exekul,í~~, ~r\:gzvrhu hleděl~ k ohláš~ni111zea :ev~:~ésti odpor 
i výši pohledávek 'dPI ' zjevnym nárokům a že lze od _ Jnych knih 
h ' uzno soudiť ' " pOlovah I pař ď . 

ou odporovati přikázání pohled' I'k ze ucastníci rozvrhového řízen' a I . 
nebo j'e"h " av y Co se t" , ", I mo-

, JI o poradl i z důvodů kter', h .vce jejl JSOUcnosti J'ej'í vy's'e prava nebo i v.. -, ye povmn' V' v,, I 

upla! '(' pOl( ejl neupla!úoval ať již ' "h Y pn znzení zástavního 
hl 11l I opomenuL I když tedy' -, ,ze JIC uplatniti nechtěl neb ' 

po edávky dovolací rckurentk zapls exekučního zástavního r' o je 
vlastníkem nemovit t' y v poznamenaném pořad' P a~a pro 
bránilo to účastníkoos I nebylo odporováno formáln' I ~ab,!l, jezto mu 
nému pořadí fa Um roz,vrbového řízení vz'nésti od ~rpraVl1.1 moci, ne
sloupnosti z dtrvo fOh~edavky dovolací rekurentky P prah požadova_ 
neprávem, Aby ex~~u~l~í v t0111to p,ořadí bylo zásta~nf;;nan;enané po-
odporu rozhodl _j soud, jakz mu náleží '§ 231 prava nabyto . 

, , musI oprá-' - , \ ex ř) o t 
vanem to j'est v 1'_ vnenost zaplSU zástavl11'll ," J Omto 
t ' oznarnenané" , o prava vp' d 
oho, co vpředu uvedeno ' m porad} zkoumati. Shledav _ oza 0-

rekurentk ' ' spravne -, ze zd is '., a to podle 
dovolací ;e;uI~~~~amentaném pořadí není ta p~~~;~vpnlho práva dOvolací 

y v omto pořadí nepřikázal (ť rave;,; pohledávky 
s , n_ s, CIS, 4152) 

čís. 7942 ' 
Sm~ouvy správce úpadkové '", 

chodu JSou právními jednáními P;p~!~J::/alSím vedení úpadCova ob, 
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Věřitelé úpadkové podstaty, vyjmouc pohledávky za podstatou, které 
povstaly již před zahájením úpadku, nemohou vymáhati své nezapra
vené pohledávky z úpadcova jmění, jež jest vyhraženo úpadkovým věři
telům, nýbrž jsou i po zrušení úpadku odkázán i na jmění, jež bylo vy
hlášením úpadku odejmuto volnému nakládání úpadcovu a v prvé řadě 
mělo sloužiti k jich uspokojení, pokud bylo úpadci vydáno po zrušeni 
úpadku. 

(Rozh, ze dne 3, dubna 1928, Rl 259/28.) 

žalobu o zaplacení peněžité pohledávky pro c e sní s o udp r v é 
s t o I i c e zamítL O d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a 
vrátil věc prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, dále ve věci jednal a 
znovU rozhodL D ů vod y: Napadený rozsudek zamítá žalobní prosbu, 
poněvadž jde o pohledávku, která vzníkla z objednávky správce úpad
kové podstaty v době, kdy žalovaná firma byla v úpadku, kteroužto Pl'
hledávku nelze podle § 60 konk ř, uplatňovati po zrušení úpadku proti 
bývalému úpadci, nýbrž nutno ji uplatňovati proti podstatě, Již v tomto 
odůvodnění jest rozpor, poněvadž se rozsudek nezabývá otázkou, kde 
podstata ta vlastně je, Nesporné jest mezi stranami, že na jmění žalované 
firmy byl usnesením ze dne 15. prosince 1926 vyhlášen úpadek, že došlo 
k nucenél11u narovnání, že úpadek byl zrušen dne 16, září 1927, Správně 
zjišťuje napadený rozsudek, že se objednávka podle účtu stala správcem 
podstaty za trvání úpadku, Okolnost, že na dopisu ze dne 10, ledna 192'1, 
jímž bylo zboží objednáno, jest vytištěna také firma žalované strany, 
nemá vzhledem k § 3 konk, ř. významu, který jí př-ikládá žalobkyně, 
Avšak přes to byla věc nesprávně posouzena, Třebaže otázka, kdo jest 
vlastním nositelem pohledávek za podstatou, může býti sporná (Rinte
len, Handbuch 338), není to rozhodné pro tento spor. Tu padá na váhu, 
že žalovaná firma uzavřela s věřiteli nucené narovnání, že tedy podstatu 
sama převzala. Jest správné, že pohledávky za podstatou vznikají bez 
součinnosti úpadce v zájmu správy podstaty, tedy ve prospěch věřitelu, 
že musí býti zapraveny z podstaty, níkoli však úpadcem (pamětní spis 
§ 60 konk, ř.), Avšak tím, že v § 60 konk, ř. jsou uvedeni toliko úpad
koví věřitelé, není ještě řečeno, že zrušením úpadku ztrácejí včřitelé 

. úpadku veškerá práva pro své nároky. Úpadkoví věřitelé mohou poža
dovati po zrušení úpadku zaplacení svých pohledávek od úpadce beze 
všeho obmezení, věřitelé podstaty však jen, pokud podstata staCl 
(Bartsch-Pollak 354 až 355, Lehmann 381, n, s, čís, 6239), V souzeném 
případě bylo by lze vystačiti s ustanovením § 1409 obě, zák, neboť ža
lovanástrana převzala nuceným narovnáním podstatu, tedy jistý objekt 
majetkový, který však byl zatížen pohledávkami za' podstatou, Násled
kem toho ručí tato podstata i za tyto dluhy, Poněvadž pak žalovaná 
firma jest nyní subjektem převzaté podstaty, ručí i ona do výše této pod
staty za pohledávky za podstatou, Proto jest pasivní oprávnění její zá
sadně dáno, Podle svého právního názoru neobíral se však prvy soud 
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dalšími okolnostmi pro rozhodnutí sporu důležitými, proto nemá 
odvolací možnost přezkoulllati .napadený rozsudek ve věci samé. 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl rekursu. 

D ů vod y: 

Objednávka, o niž jde, stala se správcem úpadkové podstaty za trvání 
úpadku. Ze smlouvy správce úpadkové podstaty při dalším vedení úpad
cova obchodu jsou právními jednánímí úpadcovými a že tudíž dlužníkem 
stává se úpadce a nikoli snád úpadková podstata nebo věřitelstvo, jimž 
se nedostává osobnosti v právním slova smyslu, vyslovil a blíže odů
vodnil nejvyšší soud již v rozhodnutí sb. n. s. pod čís. 6239 (tak také 
Bartsch-Poilak a Lehmann v místech uvedených v napadeném usnesení 
a Bartsch-Pollak, Konkursní řád, vyd. z r. 1927, str. 331). Právem tudíž 
uznal odvolací soud, že rekurentka jest ke sporu pasivně oprávněna, a 
nemění na tom nic okolnost, že v takovémto případě stává se úpadce 
dlužníkem pouze do výše úpadkového jmění a že po skončení úpadku 
jest ručení jeho ohledně takovýchto dluhů obmezeno jen do výše částí 
podstaty mu vydaných. Opačný názor nelze vyvoditi z toho, že v § 60 
úpadk. ř. nejsou věřitelé podstaty jmenováni, neboť, jak patrno z nadpisu 
tohoto a následujícího paragrafu, upravují se tam pouze práva úpadko
vých věřiteiů po zrušení úpadku, kdežto úpadkový řád otázku pasivního 
podmětu pohledávek za podstatou zvlášť neřeší a práva věřitelů za pod
statou, jichž pohledávky zpravidla dojdou zaplacení ze samé podstaty 
úplně, po zrušení úpadku zvlášť neupravuje. Ale úpadkový řád také ne
stanoví, že tato práva zrušením úpadku zanikají, pokud se týče, že dluž
ník po zrušení úpadku za tyto pohledávky neručí. Z ustanovení § 60 
úpadk. ř. vyplývá jen tolik, že věřitelé podstaty, vyjmouc ovšem pohle
dávky za podstatou, které povstaly již před zahájením úpadku, a které 
v této příčině jsou naroveň postáveny pohledávkám úpadkových věřitelů 
(tak také Bartsch-Pollak a Lehman v místech shora uvedených) nemohou 
vymáhati své nezapravené pohledávky z úpadcova jmění, jež v tomto 
paragrafu jest vyhraženo úpadkovým věřitelům, a že tudíž i po zrušení 
úpadku zůstanou odkázáni na jmění, jež prohlášením úpadku bylo ode
jmuto volnému úpadcovu nakládání a v prvé řadě mělo sloužiti k jejich 
uspokojení, pokud po zrušení úpadku bylo úpadci vydáno. Nedůvod
nému rekursu nebylo proto vyhověno, aniž bylo třeba, obírati se otáz
kou, zda vzhledem k tomu, že došlo k nucenému vyrovnání, mohlo by 
se vystačiti s ustanovením § 1409 obč. zák., pokud se týče s tvrzením, 
že žalobkyně poukazem na shora uvedené rozhodnutí nejvyššího soudu 
změnila žalobní důvod. 

čís. 7943. 

Pozemková reforma. 
Dohodl-li se přejimatel velkostatku s tím, jemuž dále prodal část 

velkostatku, v ten rozum, že bude otázka nároků úředníků upravena po
dle toho, jak rozhodne o nárocích Státní pozemkový úřad, jest pokládatí 
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, "d kd ž Státní pozemkový 
rozhOdnutí Stá~ího p~~emko~ehs~ěri;a ú~~stn~fun dohody ústně,. ž: 

~d přezkOumav narotk
t
Y
k 
ured!':j~:n přísluší uplatňovaný nárok, najme 

~d; ~ úředníky velkos a u a z 
~a odbytné. 

\ b 1928 Rv I 932/27.) 
(Rozh. ze dne 3 (u na , 

. o' ,. ovádění pozemkové reformy 
Svaz statkářů a nájemmku p:~vz~: ~~ ~~Ikostatek z něhož odprodal 

dohodou od Státní?o pozen:kovea~ ~~~odl se s rafin~rií, že nároky, ~a
d ůr cukrovarmcke rahnem. S~ . k ozhodne Státní pozemkovy urad 
. v, tnanců budou upraveny ta, P ,: k ·ako u'ředníkům velkostatku, mes . ,. 'h JIm nalO y j . 
o jich nárocích, t. j. pnzna-" Hpadě pak nebude Svaz míti k n!m 
v řídi nároky ty Svaz, v op~~nem P'.I zaměstnancům odškodné a sdehl 
zLazků. Státní pozem~ovy:. ur,aed z~I~~stnancůD1 velkostatku přísluší ~a-

. t . cům Svazu I ratmem, z . a lacení odbytneho 
~~~ ~~ odbytné. zal obě zamě~tnanců pr~tl ~~a~uo ~ ~ ~imo jiné z těchto 
I ba niž š í s o u d y vyh?vely"o d v o.a dohodl s rafinerií N. dne 
~ Ů vod ů: Zjištěno jes:, z~ se o z~I~~~I~~ ~V~!n smysl, že otázka tě~~t~ 
19. hřezna 1925,.ohledne naroku . k rozhodne Státni pozemkovy .Ufoa,] 

n·a'ioků bude vynzena podle toho, j~._ . I· .. II nároky j·ako úřednlkum 
'I "d 'ků t J pnzna- I Jil - , . nárocích tec 1to ure 111, , :. • S . _ kdežto v případě opacnem 

~elkostatku, vyřídí ná~ok~ ty ~alov~ny k ~aí~dná se tudiž o to, co touto 

Svaz k nim nebude mll! zadnych zavhaz
d 

u. t' 1e'ly strany při dohodě na 
. 'I jake roz o nu ln, ' 

dohodoll bylo zamys enO a t· ne'slo o formální spravm , I' to že s ranam . , 'b 
m sli. Odvolacl souc ma ,za: ,.. emně v dáno a do nehoz y 
rdzhodnutí, ~teré by. str,~nam me~~ b?~l~~hr. zá/ O rozhodnutí takové 
snad byla pnpustna I stIzno. s,t Pdo, e .de o převzetí úředníků státem ve 

. o 'e poneva znej . " d 
Se ani J. ednatl nemuz, d' . I' u' z'e· Sta· tní pozemkovy Ufa . . ·h ·k ohle ne mC 12 m , ' 
smyslu § 75 (.1) na ,r. ~a ·c. ští se stížnost k rozhodčí komisi, nybrz 
učiniti opatřem, z nehoz, pnpf~alovaný a rafinerie cukru, jichž povm
o zaměstnance, ktere prevza kt" uč· za každou újmu, která by oso-

- nos!Í je, by seo o ne po;tarah a er;k
r 

I nikla. Státnímu pozemkovému 
bám těm z duvodu 'prevod~ m~e ta vz této povinnosti učinily z~dost,. 
úřadu přísluši jen bdltI nad tIm, y ~r kny 

rozhodnutím ny'brž jen po-
,. tT· k tomu neja ym ' hl nemůže však pnnu I I je d· Z toho plyne že strany nemo y 

, \'. h álenÍ odpro eje. '." I hrůzkou oe eprenl sC v .. . h d t' Sta' tnl·l,o pozemkoveho urae u, 
. j • I . pravlll roz o nu I . . 

míti na myslI Ofl11a ll! s "t když'ě tato přípustna jest jen 
. , 'b b I přípustna stlznos ,~ .' h· 

pro\1 nemuz Y ya. ' t k v· případ zde nejde, nyhrz o pou e 
v případě § 75 (1) nahr. zak., ~ o ~,o / zda žalobce pokládá za úřed
vyjádření Státoíhop~ze~1koveho l~,akOudněnÍ ve smyslu § 75 náhr. zák. 
níky velkostatku, ]11112 narok~a.o St· osob která jej také podala 
přísluší, tedy pouhý. posude~2~e!1 ~~s ~~;~= 1921 Ze Státní pozemko::t 
dopisy ze dne 14. ledna 1., . ·velkostatku jimž nárok podll' § 'J 
úřad pokládal žalobce za uredmky,.. dškodné číselně určil ještě 

, ,. 1 ,. Iyne I z toho ze JIm o " S náhr. zak. pns USl, p v ~ 'h d"ti a že zástupcum vazU 
'k kdo odskodne ma fa I , I ,. 

než doslo e spor~,. , 'I b 0_ j·ako zaměstnancům velkostatm pn-
i rafinerii cukru sde111, ze za o CUlJ1 
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s1uší nárok na odbytné, že však v té -ě" ", . 
sporno, kdo má odbytné hraditi a me v t~1 Ul: nezandd, poněvadž 
hodnutí. Ostatně, že žalobcům odšk~~nl!n ,:~c ~yla dána soudu k 
sporné, jednalo se jen o to kd . dbe P~ISlusl,. nebylo od ,'U'CdTI<, 
je dán podklad k rozhodnuti ve ~mm~l~ d ytne hraditI. Tímto I'U',UllKen 
Podle něho jsou žalobci zamést ~ y . l~hOdy, ze dne 19. března 1 
doby § 75 náhr. zák. a proto jic~ct~~~~~é ~sta~,:u, sI nárokem podle 
ze dne 19. března 1925. ra I za ovany podle dollOd,,: 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

Podle zjištění nižších soudLI doh dl . . 
vaný Svaz a N-ská rafinerie . o J. se dne 19. března 1925 
nároků žalobctl O něž jde 't dr~hy preJImate! velkostatku P., oh 
nároků těch vÝřízena POdl: t~r::, O . ~poru, ~ te~ rozum, že bude Otálzk,,: 
zemkový úřad. Přizná-Ii St't' ,J k o ~a~?Clch .rozhodne Státni poc 
" d ' o a m pozemkovy urad na k 'I b ' 

ure mkum velkostatku vyřidí ll' k t 'I ro y za o' CUm jak" , b ,aro V y za ovaný Svaz ", d" -
nem ne ude mítí Svaz žádných zá - k 0D"v pnpa e Opač-
hodnu tím Státního pOzemkového "v~z u, d ov?latel ma za to, že roz_ 
formální r-ozhodnutí tohoto úřad Ura II t~ 1e teto dohody jest rozuměti 
souzení věci (§ 503 čís 4 c ' II / '!y y a Jako nesprávné právní po
že za rozhodnutí Státního p;z~;n~ , .z; o~~volacl soud jest toho náZoru 
Státní pozemkovy' úřad přezk ove o uradu Jest pokládati i to kdy,i 
d h d . , oumav nároky žalobců dTI" ' 

o o y ustně, že žalobce jest Dovažo f " , , s e I ucastníkům 
uplatňovaný jimi nár-ok najmě' n d~ať.za uredl1lk'y velkostatku aže 
:,e dne 8. dubna 1920, Čís. 329 s~ Oz y ne (,§ 7~ I;ah,radového zákona 
·cervence 1922 ČI'S 220 sb ... ' a n. ve znel1l zakona ze dne 10 , ,. . z. a n ) Jim ,. I ,. N ' ~. 
hlaSl s názorem odvolacího sOUd' N pns ~Sl. e,; odvolací soud sou- . 
'Státního pozemkového úřadu u' •. e?1 tOChYby, ze ono ústní sdělení 
nutí tohoto úřadu. V dohodě ~~ :t:~ln uP

f 
ne ~ah,razuje formální rozhod-

a že se takové rozhodnutí samo bY ormalDl !,ozhodnutí nevymíníly 
případně uvedl odvolací soud že ~e o~ I n,erozul1lelo, plyne z toho, jak 
kového úřadu předpisuje § 75 'hor~a DI rozh,odnutí Státního pozem
zabraného statku státem kdežt na ťa OVěh? zakona, jde-Ii o převzetí 
kladě dobrovolného Odp/odeje ~;d ~mto pr!padě šlo o převzetí na zá
písemné rozhodnutí Státního p~zemk~~rst" ~e, pokládá-Ii Svaz formální 
bylo na n"111, aby o rozhodnutí to khO,~ra(Tju pOdl~ dohody za nutné, 

za rOCl, oho vsak Svaz neučinil. 

Dopravní řád železniční. 
čís. 7944. 

Doslov §§ 70 a 71 žel. do • 
~é ?a případ, že nebyla zaplate~ar Č ~t r::d~la~ch'ich ~?vozného dopadá 
statru území. a . ovozne 0, pnpadající na jedno 

Tarifem ve smyslu §§ 70 a 71 žel d '. 
novení platných pro nákladní smlouv~. opr. r. Jest souhrn všech usta-

(Rozh. ze dne 3. dubna 1928, Rv I 1033/27.) 
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V rOce 1921 dopravila dráha vagon uhli z Čech do Budapešti. Ža
I boU o niž tu jde, domáhala se dráha. na odesilateli nedoplatku do
o né'ho za dopravu na československém území. Pro c e sní s o II cl 

vOr'v é s t o I i c e uznal podle žaloby, o d vol a c í s ou d žalobu za
PítI. D ů v ° cl y: V prvé řadě zabývati se jest důvodem nesprávného 
;rávního posouzeni věci, poněvadž, je~li opodstatněn, odpadá dů~od 
k pojednání o dalších dúvodechodvolacích. A nelze souhlaslh s prav~ 
ním posouzením prvéh~ .. soudu v otázce promlčecí. Sn:lo,uva d~p;a,!,fl1 
byla sjednána dne 15. flJna 1921. V tu dobu plahl novy zelezm,cm ra~ 
dopravní ze dne 13. května 1921, čís. 203 sb. z. a n. a proto take Jedm" 
tohOto řádu lze na tento případ použíti. Proto také v souzeném případě 
platí ustanovení § 71 žel. dopr. ř., podle nčhož se nároky železnice pro-
1111čuji uplynutím jednoroční lhůty promlčecí, která se počítá ode dne, 
kdy bylo dopravné při dodání zboží placeno, jsou-li tu i ostatní pod
mínky § 70 žel. dOpL ř. Soud prvé stolice jest toho názoru, že se na 
souzený případ nevztahuje jednoroční promlčecí lhůta podle § 71 žel. 
dOpL ř., poněvadž nejde o nesprávné použití tarifu ani o chybu při vý
počtu podle ,§ 70 žel. dopr. ř., nýbrž o i'ádnou promlčecí lhůtu podle 
obč. zák. S názorem tím nelze souhlasiti. Nejde zde sice o chybu při 
výpočtu dovozného, ale jde zde o omylné použití tarifu. Tarifem nejsou 
jen jednotlivé dopravní sazby, nýbrž podle § 6 dopr. ř. žel. jest to souhrn 
všech ustanovení o přepravní smlouvě, přepravních cenách i poplatcích. 
Tarifním ustanovením je i předpis § 69 žel. dopr. ř., podle něhož může 
dráha v jistých případech žádati placení dovozného předem a v ostat
ních případech má odesílatel na vůli, chce-Ii dovozné zaplatiti při PO
dání zboží zcela nebo libovolnou ie~ho část, či chce-li je celé poukázaii 
k vybrání od příjemce. Žalující železniční erár nežádal zaplacení do
pravného předenI a proto du'žno za to míti, že souhlasil, by vybráno 
bylo zcela od příjemce zboží. Při tom však přehlédl, že zboží jest určeno. 
pro Maďarsko a že zde platí zvláštní tarifní předpis, uveřejněný ve Věst
níku pro železnice a plavbu ze dne 1. ledna 1919, čís. 87 a 88, podle 
něhož má dovozné až do pohraniční stanice platiti odesílatel a od této 
stanice až do stanice určení příjemce zb-oži. A tento omyl zavinil, že 
dovozné vypadající na území československé nebylo od odesílatele vy
bráno zcela, nýbrž jen část, připadající na území maďarské, § 70 dopr. 
ř. žel. stanoví, že ten, kdo jest povinen doplatiti na dopravné, má býti 
o tom bezodkladně zpraven. Železnice ani toho neučinila. Žalobkyni 
sice příslušel podle § 70 žel. dopr. ř. nárok na zapravení doplatku při
padajícího na přepravu zboží československým územím, ale tento nárok 
promlčel se podle § 71 žel. dOpL ř. v jednom roce po zaplacení po
platků příjemcem, jež se stalo nejpozději koncem roku 19'21, žaloba 
o zapravení doplatku podána byla teprve dne 9. února 1923, tedy po 
jednom roce. Ovšem tvrdí žaluj-ící erár, že ustanovení § 70 žel. dopr. ř. 
tu neplatí, poněvadž nejde tu o pouhý doplatek, nýbrž o zaplacení ce
lého dopravného, připadajícího na územi československé. Tomu však 
tak není. Nákladní smlouvu sluší považovati za jednotnou a i dovozné 
se všemi poplatky činí celek, o jehož zaplacení dělí se odesílatel a pří-
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jemce podle předpisu tarifu a rozhodnutí dráhy po připadě VU'COBale 
(§§ 69, 100 žeL dopr. ř.). Vyhláškou ze dne I. ledna 1919, čís. 87 a 
bylo sice určeno, kterou část dovozného a poplatků musí zaplatiti 
sílatel a kterou musí platiti příjemce, ale v právní jednotnosti O"""'""V 
a smluvní odměny nenastala novým předpisem změna. Nejde o 
dovozné, nýbrž o dvě části dovozného rozděleného ku placeni od 
latelem a příjemcem. Poněvadž mylným použitím tarifu nebyla část, 
padající na odesílatele, od něho vybrána, bylo podle § 70 prvý v"o"'''c 
žel. dopr. ř. na dráze, by bezodkladně uvědomila odesílatele o 
který Se přihodil, dále aby, chtěla-Ii s úspěchem čeiiti námitce proml 
uplatnila nárok na doplatek do jednoho roku. A poněvadž není ani pr 
kázáno, že žalovaný nárok žalobní doznal, nelze se ani z tohoto ~"'U'U" 
nároku domáhati. Je proto námitka promlčení odůvodněna. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

DovO'lání opřenému jen o dovolací důvod nesprávného právního po
souzení podle § 503 čís. 4 c. ř. s. nelze přiznati úspěch. Nedopatření, 
jež se přihodilo odvolacímu soudu tím, že POSuzoval rozepři podle že
lezničního dopravního řádu ze dne 13. května 1921, čís. 203 sb. z. a lr. 

a zároveň i podle vyhlášky ze dne 29. října 1919, čís. 87-88 věstníku 
pro železnice a plavbu, upravující železniční přepravu mezi dráhami 
v republice Československé a dráhamr v Mad'arsku také ještě v roce 
1921, ač podle této vyhlášky platil pro nákladní smlouvu, jež jest před
mětem sporu, železniční dopravní řád ze dne ll. listopadu 1909, čís. 172 
ř. zák. s určitými ve vyhlášce stanovenými Y)'jimkami, nemělo a l1e

mohlo míti na napa4epý, rozsudek vlivu, neboť všechny předpisy, o něž 
v rozepři jde, zejména §§ 70 a 71, jsou v obou dopravních řádech stejné. 
Ve věci samé vystihlo i dovolání, že se rozhodnutí i důvody odvolacího 
soudu srovnávaji se zdejším rozhodnutím ze dne 17. března 1925, 
čís. 4816 sb. n. s. Odlišnost nynějšího a tehdy souzeného sporu spočívá 
toliko v tom, že tehdy se dráha sama učinila zaplacenu, zapsavši do
vozné do kreditního výkazu odesílatelova, kdežto v připadě nyní sou
zeném žaluJ'e o hotové placení. Pro posouzení otázky promlčení nemá 
tento rozdíl ve skutkovém základu obou sporů významu. Nejvyšší soud 
uvážil vývody dovolacího spisu, ale nepokládá jimi názor vyslovený 
v rozhodnuti čís. 4816 sb. n. s. za vyvrácený. Dovolání namítá hlavně, 
že promlčení zažalovaného nároku podle §§ 70 a 71 že!. clopr. ř. nena
stalo proto, že nejde o pouhý doplatek, nýbrž o zaplacení celého do
vozného, připadajícího na československou trať, jež přehlédnutím ne
bylo vůbec placeno, a brojí proti důvodům čerpaným proti té ,o ná
mitce z právní jednotnosti nákladní smlouvy. Tato prý znamená, že 
lze pro porušení nákladní smlouvy žalovati toliko jednu z dráh zúčast
něných na přepravě, nečiní však jednotn}'l11 také závazek k zaplacení 
dovozného. Avšak jednotnost nákladní srnlouvyspočívá v tom, že její", 
předmětem nejsou jednotlivé přepravní úkony, nýbrž teprve jejich v,Í'-
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. " I· ,ll rl její jednotnosti jest nejen, 
sledek, že j:~t s!nlouvou o u~~lo~cťn~rS zeť ~~~astněných drah, nýbrž také; 
že strana muze zalo;~y ~o d s\atelova v' nákladním hstu ma dovozn~ 
, když podle proh,asenr o ,e. r • ří'emce ne'de o dva samostatno 
~fatiti část~čně odesrl~t';l a dc:t~~~~ ~o~oznéiro, ~ozděleného k placefí 
obliaační zavazky, nLlz 

o T rifní vyhláškou čís. 87-88/1919 by Y 
mezi odesílatele, a P!lJemc~ ú

a 
t 'enom potud změněny, že, co dříve 

§ 69 žel. dopr. r. a cl. 12 i .. ·.·l \ozděliti dovozné k vlastnímu pla
odesílatel směl ust~n?vrtr, to rz ~a~lacení příjemcem na tratk~ maď.al
cení až do pohramcnr sta~lce ahlášk učiniti, ale v tomto vypn;ečnen:, 
k"ch m u srl za platno.fr vy Y,. řičícím a jenom prechoCt-\~vidlům mezinárodní úmluvy žel::\~~~~\~~c~u zásadní právní jednot~ém tarifním před prsu nelze ~pa~r t veškeré železniční dopravní právo 

nosti nákladní smlouvy, ~a nrz ] §s§ 70 71 žel. dopr. ř. o nedoplatcích 
' 'P to dop" cla doslova. " 
vybudovano.;o "a., b la za lacena část dovozneho, pnp.a
dovozného take Jl~ ~f1pao, ,ze ne 1 Ye souhlasiti s názorem, že v tak~ven~ 
dající na jednO' statnt. uze~r, a ne z lé dovozné. Nelze souhlasifr anr 
připadě nebylo přehledí1utrm plac,:nor cje , §§ 70 a 71 železničního do
s další námitkou ž~lujíci stra~y,.ze ,{l,{~ ta'ritu míní tím tarify v užším 
pravního řádu ml~vr o chybac pr\pO~~elní c1ův~du vykládati slovo lanf 
smyslu slova, totrz sa.z:Oy, dov~zn~o o~. znam vykládá sám železniční d~
v těchto paragrafech duze]r'k ,oezo]uehrn '/~ech ustanovení platných pro na-

. "d v § ti te y 'a 'o s "j' t .'flr prav11l ra , , J, ~ T ní § 70 že k mylnému pauZl 1 all , 
kladní smlouvu. Vyslov,ne. u',ta~O\ '; ů~obu řepravy a o přepravnr 
náleží také mylné pouzrtr p:e?r~u o Zl nenf ~řed.)jSem vÝ'jimečným, 
cestě, o~sažených v d§ 67 ~~~Ied~~;l s'~rávného ši:šího výkladu slova. 
nýbrz pnkladmo uve enym. I· . 10ru s posledním odstavcem čl. 12 
tarif, jinak by usta~ov,e~ll to ~~ o v loz~dením a jenž mluví o nesprávném 
M. ž. Ú., jehož ma b~tr pou ym prov . eb dodatku. Dovolání míní, že, 
použití tarifu bez ]akehokolrv c:br;'.ezen~h~ v"znamu jest nynější doslov 
vykládá-li se tu slovo ~ard v sr.:SJ~ ] t či1~ říci: >:Nároky na zaplaceni 
§ 71 žel. dopr. ř. zbytecnym, a :e .. y s a

eden 
rok « Avšak mohou býti 

. nebo vrácení dovoznéh~ promlcuP..za ]použitím 'tarifu zvláště v pří
přehlédnutí dráhy, kt~ra" nesouv~T ~ bráno dále mrlže býti na do
padech, když dovo.zne V~be\ n; y ~ý/mělo také bez jakéhokoliv pře
vozném méně vybrano n~~ vy rano, 'sah n~bo váha zásilky byly odc
hlédnutí dráhy, tak na ~rrklapd,kddyzl ob u zn1r'ne'ne'm dovoláním podléhaly 

. - udany n, os ov . , l' . 
sílatelem nespravne. '. .'h' těchto případech prom cem 
by náro~y dráhy na do~la:enr. dO~t~z;elo~če~o. Účel zákona, na nějž do
jeclnorocntmu, ale to pr~ve.ma bLIU'lcí stranu nýbrž proti ní. Nese]de 
volání poukazuJe, nesvedb p§r070 "1 dopr ř.' o nárocích na doplatek 
ovšem na ~čeh u~tanovenr '·rž ~= Úeli ~stanovení § 71 žel. dopr. ř., 
nebo na vracenr prepl.atk~, nyb 1 t ění těchto nároků na jeden rok. 00-
zkracujícího proml.če;r Ihu~u ~ up a ~y delší promlčecí lhůta vyvolávala 
volání samo vyklada,sprav~e,. ze • u řádn' provoz obchodních pod
právní nejistotu a .r~srl~ v ]lstem Skmt er. "10 Yby' ti i v souzeném případě 

'k" t ]·sou prave duvody, pro ere mc , .. , "k b ~r u,. a. o 'b 'ake'hokoliv odkladu oznámeno, ze ]ep pn az, y zalupcr strane ez] 
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celé dovozné bylo vybráno od příjemce zásilky v Budapeští, ač 
k němu jest zaručeno odesílateli mezinárodní železniční úmluvou 
může býti pro tarifní vyhlášku čís. 87 a 88/,1919 proveden, a neměl 
odesílací stanicí přijat, že tedy musí sám dodatečně zaplatiti 
až do pohraniční stanice, a jež odůvodňují zkrácení promlčecí 
i v souzeném případě na jeden rok. Neprávem tvrdí dovolání, že 
nutím žalobního nároku bude žalovaný obohacen na újmu dráhy, 
vadž tato nebyla a není s to, by se hojíla na příjemci zboží. Dráha 
ovšem škodu ztrátou nároku na dovozné, ale způsobila si ji sama 
káním promlčecí lhůty k žalobě. že by její škodou byl obohacen 
žalovaný, ze SpiSll neplyne, naopak tvrdí týž zcela věrohodně, že, 
musil zaplatiti zažalované dovozné, zaplatil by dráze více než za. 
pravované uhlí vůbec utržil, a že ani on nemůže se již hojiti na příj 
neb kupiteli onoho vagonu uhlí. K navrhované změně napadeného 
sudku není právních důvodů. 

čís. 7945. 

Následky nesplnění vyrovnání podle § 57 vyr. ř. nastávají i tenkrá,tp 
nezapravil-Ii dlužník splátku na dluh, jen žne byl při h I á š e 
k vyrovnání. 

(Rozh. ze dne 3. dubna 1928, Rv I 1197/27.) 

žalobě o zaplacení peněžité pohledávky bylo obě 111 a niž š í 111 i 
s o u d y vyhověno, o d vol a c í m s o u cl e m z těchto d ů vod ů: 
Zbývá otázka, zda žalobní nárok vyrovnacím řízením zanikl co clo 62% 
či zda se stalo vyrovnání bezúčinným ve smyslu § 57 vyr. ř. V tom· 
směru plyne ze spisů, že žalobkyně zapůjčila Bohumile S-ové původ" 
nich 6.000 Kč dne 12. července 1920, že po převzetí tohoto dluhu ža
lovaným - když z něho zbýval nedoplatek 4.700 Kč - žalovaný dle 
zjištění, P!véh~, soudu splatil dne 17. června 1921 500 Kč, takže po spla
ce11l Jeste dalslch 1.000 Kč a po připočtení úroků zbyl dnem 7. února 
1922 nedoplatek 3.448 Kč 25 h, že dne 18. února 1924 podal žalovaný 
žádost o zahájení vyrovnacího řízení, jíž bylo usnesením ze dne 19. 
února 1924 ~!.hověno, že při vyrovnacím roku dne 28. dubm 1924 při
pt? by!? vr;ntelstve~ vyrovnání: podle něhož měl žalovaný zaplatiti 
s?m ventelum, n~ nez se vyrovn~I;1 mělo vztahovati, 38% jejich pohle
davek, 5% do 2. unora 1925, dalslch 5% do 2. července 1925 dalších 
5% do 2. pr?~!nce 19~5, dalšich .. l0% do 2. května 1925 a zbÝvajících 
13% do 2. zan 192(}, ze dne 6. nJna 1924 bylo ukončeno vyrovnací ří
zení a vy?láška ? tom vyvěšena dne 13. října 1924, že žaloba, o niž jde, 
byla podana na zalovaného dne 12. května 1925, doručena byla žalova
nému dne 14. května 1925, že prvý rozsudek soudu prvé stolice žalobu 
ohledně žalovaného zamítající byl doručen žalovanému dne 25. září 
1925, rozsudek druhé stolice tento zamítavý rozsudek potvrzující že byl 
doručen žalovanému dne 25. září 1925 a usnesení nejvyššího soudu 
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"c d 1e 5 kVl',tna 1926 zmíněné rozsudky zrušivší že bylo dor~
Brn;af;va~ém~ dne 25. června 1926. Z toho, co ř,ečeno, je patrno, z~ 

'čen,o n' nejpozději v den doručení ialoby 14. kvetna 1925 spolehhve 
se z~I~~a ';kOU ohledávku a z jakého právního důvodu žal~bkyně I~a 
doved : J

d 
'e vP te' ('obě byla splatná 25%ní kvota vyrovnaCI a, pone-

'm poza uJ . ' , hl ď k 
ne dž žalovaný nenamítal, že bylo něco jiného pr? spor~e po, e a~1 {-
va ovnacím řízením stanoveno, dlužno uznati, že mel v one" d,obe, chte, - ,1 

vyr h f důsledkům stanoveným zákonem na nesplnem vyrovnal1l, 
se vy ~fa~~ aspoň na soudě složiti pro žalobkyni čtvrtinu vymáhane 
bez p~~ k a do 2. září 1926 dalších 13'1'0 z ní. Poněvadž ani to ne
P?hl~ :vp~něvadž nyní bylo prokázáno, že šlo o pohledávku prav~~, a 
uc:n;]Ou došlo k důsledkům § 57 vyr. ř. a to již v době před 25. zann; 
S~;51 kdy byl žalovanému teprve doručen prvý rozsudek soudu prve 
1 r 'e kterého se tudiž nemůže dovolávatI na omluvu neplacen: --: ze
s~é~a'když podle § 57 vyf. ř. nezáleží na důvodu pro nedodrze11l vy-
J " 
rovnanl. , I' . 

N e j v y Š š í s o u d nevyhovel davo anI. 

Důvody: 

Nesprávným jest názor dovolatelův, že se ú~in~7 vyrovnac!h? řízev~í 
nevztahovaly na pohledávku žalobkyně proto, ,ze JI .k vyrovna,111 nepn~ 

hl
' 'Ia Nedostatek přihlášky má význam pro pnznam hlasovaclho prava 
aSI • , ' , "'t'u e 

_ 'nl' (§ 4 39 a 42 vyr ř) Potvrzenym vyrovna11lm spros ] ve Vyl Qvna J • • • a' t ' 
šak dlužník závazku nahraditi svým věřitelum ztratu, kterou u rpl 

~e r~vnánímJ af se súčastnili vyrovnacího ří~ellí nebo ne, ne·~:Q dokonce 
hlasovali protí přijetí vyrovnání S§ 53, prvy ods!avec ,vyf. r~). Vyrov
nání pozbývá však platnosti, kdyz dluz,l1Ik ]e, pine a vcas l:e,plml a to 
ohledně všech závazků, jichž se vyrovnam tyce ,(~ 57 vyr; f. v doslovu 
novely). Jde tedy na nebezpečí vyrovnac!~o dluzmka, kdyz ne~lah dluhy 
nepřihlášené. Proto se žalovaný nemuze vymlo~vah, kdY7 ,nespl11l1 

. splátky na sporný dluh podle ustan~v,;,ní po!vrz.eneho vyr?Vnanl, z, toho 
důvodu že ho žalobkyně k vyrovna11l nepnhlasI1a, to Ílm mene, an 
o dluhu' ze žaloby a ze sporu již věděl. Odv?!ací so~d prá~em ted~ uznal, 
že žalovaný je povinen zaplatiti celou nesmzenou zalobnl pohledavku. 

čís. 7946. 

Sdělil-Ii kupitel otálejícímu pmdateli, že nesplní:li. v ~od~tečné 
lhůtě, koupí si zboží na jeho útraty na bu!~e a bude pozadovatt nahra~u 
škody, prodate~ pak odepřel dodati, nemuze se na nem napotom dorna

hati žalobou splněni smlouvy. 

(Rozh. ze dne 3. dubna 1928, Rv I 1342/,27.) 

žalovaný prodal žalobci dva vagony žita, dodal mu však pouze je
den vagon. Dne 27. června 1926 obdržel žalovaný od žalobce dopiS ze 
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dne 26. června 1926, v němž mu žalobce oznámil, že koupil od něho, 
vagony žita, že trvá na dodání druhého vagonu do 3 dnů, jinak 
koupí žito, nedojde-Ii do 30. června 1926, na útraty žalovaného na 
a bude žádati náhradu škody. Na to žalovaný mu odpověděl uV~'OCIlI 
dne 27. června 1926, že mu prodal jen 1 vagon žita a že mu více 
nedodá. žalobě o dodání tohoto jednoho vagonu žita pro c e s 
s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, o d vol a c í s o u d žalobu 
mítI. D ů vod y: Podle zjištění prvního soudu, jež nebylo vzato v 
por, prodal žalovaný žalobci dva vagony žita, dodal mu však jen' 
dodávku druhého vagonu, jež měla se státi do dvou dnú, odepřel. 
poslal žalobce, jak nesporno, žalovanému dopis ze dne 26. června 
Dlužno při svědčiti k právnímu názoru žalovaného, že žalobce dOiPisl~" 
tím vykonal právo volby ve smyslu čl. 355 a 356 obch. zák., že 
žadovati náhradu škody pro nesplnění smlouvy a že od vykonané 
nemůže ustoupiti. Otálí-Ii prodatel předati zboží, má kupující na 
mezi trojím právem uvedeným v čl. 355 obeh. zák. Toto trojí 
toho zpúsobu, že jedno vylučuje druhé. Rozhodne-li se kupující pro' 
z nich a oznámí to pří udělení dodatečné lhůty prodateli, nemúže 
tu jednostranně měniti (vyjímaje výjimečné případy, jež však tu 
cházejí v úvahu), takže nemůže dodatečně uplatIlovati některé .. 
právo. Obsah dopisu ze dne 26.červua 1926 nepřipouští 
o tom, že žalobce rozhodl se pro případ, že nebude aui v 
lhlltě plněno, žádati uáhradu škody pro neplněuí. Žalobce píše: » Je . 
druhý vagon nechcete dodati, ač je pevně zakoupen (konstatováni 
dlení žalovaného), oznamuji Vám, že trvám na dodání do 3 dnů a 
dotýkám, že nedojde-Ii mne žito nejdéle do středy t. j. do 30. t. m. 
datečná lhůta), koupím si žito· na Vaše útraty na burse (krycí koupě) 
a budu žádati veškeru náhradu škody, která mně tím povstane (výkon 
práva volby). žádám, byste se podle toho zařídil.« Tím dal žalobce vý
slovně a nepochybně na jevo své rozhoduutí o tom, jak se zachová, ne
bude-Ii mu žito dodáno ani v dodatečné lhůtě zároveň stanovené, a že 
nemíní po uplynutí dodatečné IMty domáhali se dodáni žita, nýbrž že 
si je sám krycí koupí na účet žalovaného opatří. Uvážiti je při tom, že 
předpis čl. 356 obch. zák. o obsahu oznámení volby vydán je v zájmu 
obmeškalého smluvníka, jemuž záleží na tom, by věděl, jaký nárok bude 
druhá strana uplatňovati, a by se podle toho mohl rozhodnouti a zaří
diti. Volba již vykonaná je neodvolatelná a jednostranně nezměnitelná. 
Nelze přisvědčiti k vývodům žalobcovým v odvolacím sdělení, že dopis 
jeho ze dne 26. června 1926 byl jen důtklivou upomínkou a pohrůžkou 
a že právo volby vykonal žalobce teprve zahájením sporu, tedy žalobou. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolánÍ. 

Důvody: 

Dovolatel napadá rozsudek odvolacího soudu pro nespr$vné právní 
posouzení věci (čís. 4 § 503 c. ř. s.), avšak neprávern. Dlužno přísvěd
čiti právnímu názoru odvolacího soudu, že dovolatel vykoual právo 
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. j 26 června , 356 obch. zák. dopIsem ze (ne .-
. Iby ve smyslu cl. 355 alb ůže již ustoupiti. Tímto d?pl?e.m dal ,°06 a že od vykonane v~ Y nem veškeru ochybnost vylucupclm,. na 

19- latel žalovanému zpusob<;m d. 'kOd/ pro nedodání vagonu Zita, 
d~:Z~'l11ěnOU, že b~de. žádati, n~~:: 1 ~2~. Tím se však zřekl práva poža
~ebude-li mu dod~n ':;' ~~~íC~~upeného druhého vagonu žita a ]es\ ~~l 
d vati na žalov~nem ~ , "iž dopisem ze dne 3. července , ' 
l1~rozhodné, že zaIOvany.bY~ vyz~und~ žalován na dodržení smlouvy. ~~l 
by zaslal druhý va

g
l 

on, J1l1a I ]~~ právo volby, žalovaný se ~ijak net~~6 
'tk že dovolate vy ona.. do isu ze dne 27.cervna , 

":" ~e to dovolateli nevytykal Ihned v
tk 

p z'e mu prodal jen jeden va~ 
tln1, "I' pouze na naml u, " I ' al11 
:n 'brž se ohmezl v, Dem, 'Dovnlatelovo tvrzení, že se za 0,vany , 
~n žita a že mu ~lce nedoda. " é rávo volby, není sprá,vn~, nebOŤ, 

g a sporu neodv~laval ,na vyk~nan ~esl žalovaný i tuto naml;ku. Do
lak vyplývá ze zalobm odp.ovedl, v":e vo'lbu kupítcle jest povazovah La 
~olatel jest na omylu, ,dOll~~lvt]e s~': jedno z trojího práva čl. 355 obch. 

, konečnou teprve, kdyz za ajl spo
i 

i mimosoudním prohlášením. V roz, 
zák. Volbu konečn,~u lze vyk~~~~ se dovolatel dovolává, VySlOVil N,e]
hod nutí sb. n~ s. Cl? 1201;] d ž ku itel zahájí spor o jedno z trojlho 
vyšší soud ovsem zasadu: ze, k y .: ovažovati za konečnou, nepro
prava čl. 355 obch. zák., lest volbUk1~ JO t za konečnou teprve zahájením 
hlásil však zásadu, že volbu :z~ fO ~~~~v volbu práva žádati na žalo
s oru. Zřekl-Ii se však dovo a e ,vy musila se :eho žaloba, jíž se do
v~nél11 dodání dr~h.ého vagonu tslt:~hem a není\udíž třeba zabýv~tl se 
máhá tohoto dodam, mlllOUt: SI P' h že dovolatel upustil od naroku 
oprávněností další uámItky za ?v~ne ,0, enaléhal po delší dobu ua jeho 
na dodání druhého vagonu takc tun, ze n 

dodání. 

čís, 7947. 

.' '. m náhradní nárok podle § 222, 
žádosti za vklad zastav~lth? prav~:árni ohledávky simulta~~ váz: 

,čtvrtý odstavec, ex, f, v por~dl hypo "aP před podáním oné zadosh 
nuvší nelze vyhověti, byla-h tato vymazan 

II soudu,' ", a o náhradní nárok v pořad! 
žádáno-li za vk;lad z:ta~~;~ožfJ~:ti tie'bylO lze vyhověti, nelze po

hypotekámí pohled~vky, . erez, b" ém pořadí. 
Yoliti vklad zástavmho prava am v ezn 

(Rozh. ze dne 3. dubna 1928, R II 92/28.) 

h 'I" dOSt··I· kllihovního věřitele za . t o I i c e vy' ove za . . 
S o udp r v c . s 'h d . uárok no neprodané nemovltOsÍl 

vklad zástavního práva pro k na ,Ta """ sl'nllllta~ně Rek II r sní s o u d 
, d' k'h í pohledáv y vaznUVSI . . hl í 

v pora I n~ ovn o· • Stížnost . e ospravedlněna. Prv11l a av? 
žádost zamltl. D,~ vod y. , nost] vkladu zástavního práva pro na~ 
podmínkou pro pnpus,t~ost ,a,.~~~: na nemovitosti exekučně neprodane 
hradní nárok zastavnL o ren

. .. t u pohledávku s nemovitostí exe-
jest, by nemovrtost ta by a plO ps o 35 

Civilnl rozhodnuti X. 
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kUČl1~ ~rovdal1ou spoluzavázána. Vžd f . P?klada, ze se na neprodané Y vklad naroku na náhradu 
n~ho věřitele z části neb úplněn~J;ovJtoSÍl, pohledávka některého 
teto ať již zcela ať jen z části v pokojeneho vymazuje a že se v -- -
hledávka, nárok na náhradu ,/~lazov,ané pohledávky vkládá 
tanní závazek v čase podané'žá~ °tmoznostJ tu však neni když 
bec neexistuje, A právě zde jest iS I za vklad náh,radniho ~ároku již --.' 
nemovItost vL Č, 517 v Tomu tak Jest sIce pravda že or(lrl,"" 
pů~odně, pro pohledávk ' ~r~eprod~na neJ~lOvitost vL č, :37 v T 
vlo~,ka ČI~, 37 jako vkladba hl~:ndte SlI?tČI ?okl~dny spol '-
dlejsJ, avsak nebylo zde simult' 'ha vl?zka CIS, ,,17 jako vklad ba 
za vklad náhradniho nároku n:~~~ o ,zavazku v čase knihovni za,aO:;I; ~~~06 n~ základ~ výmazného ~rohlášen~a~~av,nf6rávo pro pohledávky: 
," ' ne 8. brezna 1926 ve vlož "resm o soudu ze dne 5, ' 
uCll1kem pro tuto vložku, O t ce CIS, 37 v T, vymazáno s 
z kl1lhovniho výtahu v exekuč ,~m l1Iohl se soud prvé s 
k~vé knihy přesvědčiti (§ 94/1 ~JC ~plsech založeného tak i z 
zJIstil ' " Kn, zak) a byl b " , "f ; ze v poradl neexistentních pohl' d' Y pn spravném po 
Zl I, ze kmhovní žádosti došlé k e avek nelze náhradni nárok vl 
na kmhovni stav nelze vyho T soudu dne 18. června 1927 s ohl -d o-

N e j v ,,' ve L e em 
y s s I S o u d nevyhověl dovolacimu rekursu, 

D II vod y: 

Jak již v rozhodnutí čís, 504 sb d~stJ za vklad zástavního práva pr; n:hs, do:,oz,eno, nelze vyhověti žá-
o stavec ex, ř. v pořadí h otek' ~a radl1J, narok podle § 222 čtvrť' by~a,-h t~to vymazána před ygodán~J~ll/?h!;~aVkY simultánně váznuvd 
pa e pocal rok k rozvrhu ne'v š" ne, z~ osl! u soudu, V tomto ř" 
30,h kstopadu 1925, zejména 1 ra s;~~li~oda!1l za nemovitosti prodané ~;~ 
z,:m ove k!1lhy obce T, dne 8 b' u zapsanou ve vložce čís 517 
pn něm 't' , ,rema 1926 o '0 . d ' po
ohl d • ,up~a nen ,náhradní nárok podle -§ 2 .; , no ' 45 minu! a byl 

~ ne ctyr pohledávek hromad " , 2~ čtvrtý odstavec ex ř 
v tet? vložce čís,517 jako vklad~: slrotč:pokladny v L, které vázl: 
psane ve ~ložce čís, 37 téže knih ,vedlejsl a ~a neprodané realitě za~ 
gn~ (R brezna) o 10, hodině, tU~ít~~ ~kla~be hlavní. Ale ještě téhož 
3~ a,podana Františkem V-em tehde",e Zt aj~nlm rozvrhového roku 
si.' ,:~dost o vklad výmazu p:áva zá~~~: ~ astmkem reality vložka čís: 
té\~tC! Plok~~dny,,~ právní účinnosti pOUZl' ~~~eďa, t~~o čtyři pohledávkv 

zac,os, v tyz den vyhověno V hl ' ne v. ladhy hla,vnf a bylo, 

~~~ae~n~h~~~~~~Oz~á~~kU2 oněc,h čiyř ~o~~e~~v~k t~n~~ř~~:z~ěJ~ž povolíti 

v~o~ka čis, 37 Františe~ i: ~r~z~~ř!~76 ~t~~e vlastníkem ne:~o~ft~~~i 
~ o:~~ zastavní právo pro pohledávku (;k ~ o,z ~ne, vloženo bylo v této, 

pns ", a v dobé až do podání" d f J r sm zalozny v L 1Q0,000 K' kohle~avky téhož 'ústavu 35,00~a K~s 15~ ~gbad nahradního nároku dalš~ 
ozvr ove usnesení, v němž byla výš~ 'h Kč a ,100,000 Kč s příst na radmho narokučíselně určena, 
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vydáno dne 20, října 1926, kdy již ve vložce čís, 37 vázlo právo zá, 
í pro pohledávky 100,000 Kč a 35,000 Kč. Jest pravda, že toto ro1.-

ho
vé 

usnesení bylo v prosinci 1926 doručeno také nynějšímu vlast
V\u vložky čís, 37 Františku K-ovi, a že vešlo v mOC práva, Ale ani to 
n~ věci nic neměni, ježto vzhledem k § 94 čís, 1 knihovního zákona roz
~oduje stav knihovni v den podání žádosti o vklad náhradního nároku, 
O vklad náhradního nároku v běžném pořadí nebylo žádáno, a nemohl 
proto knihovní soud z úřadu povoliti vklad tento aspoň v běžném pořadí (§ 96 knih, zák,), Předpisu § 95 druhý odstavec kníh, zák., podle něhoŽ lze povoliti část toho, oč bylo žádáno, nelze tu užíti, ježto vklad 
zástavního práva v pořadí žadatelem určitě udaném jest ve své podstatě 
zcela odlišným od vkladu práva zástavního v běžném pořadí; knihovní 
soudce neni podle § 94 I<nihovního zákona ani oprávněn, by z úřadu 
předpokládal vůli žadatelovu, že po případě chce docíliti vkladu aspoň 
v pořadi běžném, poněvadž nemůže po skutkové stránce věděti, zda ža
datel má pro toto právo s tímto pořadím vůbec hmotný zájem a zda ho 
chce nabýti, Proto nejde zde o případ, že mohl býti povolen vklad v běž
ném pořadí, jako vklad pouhé části toho, oč bylo žádáno, nebo jak stě
žovatelka míni, jako pouhé minus proti tomu, oč bylo žádáno, 

čís. 7948. 

Byla-li exekuce povolena proti osobě rozdllné od dlužníka, nemá 
vymáhající věřitel proti dlužníku nárok na náhradu útrat onoho exekUČ
ního návrhu, nebylo-li dosud pravoplatně opraveno jméno dlužnll<a 

v usnesení povQlujídm exekUCi. 

(Rozh, ze dne 3, dubna 1928, R II 106/28,) 

s o udp r v é s t o I i ce povolil exekuci, rek u r sn í s o u d exe
kuční návrh zamitL D fl vod y: Dne 23, října 1927 podala vymáhající 
'strana návrh na povolení mobilární exekuce k vydobytí 1.030 Kč 87 h 
s přísL proti Janu W-ovi, obchodníku ve V, Tato exekuce byla usnes

e
-

nim ze dne 24, října 1927 povolena a vymáhající straně přiřknuty útraty 
127 Kč 28 h, Exekuce však nemohla býti vykonána, poněvadž osoba 
jménem Jan W, ve V, jest neznámá" O tom, že exekuce nebyla prove
dena, byla vymáhající strana dne ll. listopadu 1927 prvnim soudem 
uvč'doména, načež podala návrh ze dne 12, ledna 1928 směřující již proti 
Janu P-ovi, obchodniku ve V" připojivši exekuční titul opravený dne 30, 
listopadu 1927 na jmé,no toto, kdežto původně zněl na jméno W, V tomto 
novém návrhu, který zní »na opravu jména strany povinné a omezení 
exekuce« uvádi navrhovatelka, že po-vinný zaplatil dne 8, listopadu 1927 
jistinu, úroky a útraty podle exeku6ního titulu, že omylem bylo uvedeno 
jméno povinného místo W, Po, pročež žádá za opravu tohoto jména, dále 
omezuje z uvedených důvodŮ exekuci na útraty návrhu na povoleni exe
kuce proti Janu W-ovi 127 Kč 28 h, jakož i na poplatek výkonnému 
orgánu 3 Kč 50 h za bezvý'sledný pokus o provedeni exekuce proti 35' 
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W-ovi a žádá také o přisouzení útrat návrhu. O tomto návrhu 
první soud napadené usnesení ze dne 12. ledna 1928, aniž n 
opravu jména povinného výslovně vyhověl. Stížnost napadá toto 
sení a navrhuje jeho zrušení, jakož i zrušení usnesení ze dne 24. 
1927, domáhajíc se výroku, že odpůrkyní navržená exekuce k vv,rln!h", 
útrat 127 Kč 28 h s přis!., í k vydobyti útrat 34 Kč 68 h se I1prlOvnl 
Pokud se týče návrhu stěžovatele na zrušení usnesení prvního soudu 
dne 24. října 1927 protí Janu W-ovi, schází stěžovateli oprávnění k 
stížnosti, poně'Vadž on neni P-em a toto usnesení dosud na jeho 
neopravené nemůže protí němu býtí vykonáno. Z těchto důvodtI 1I11l'ela 
býti stížnost v tomto směru odmítnuta. Jinak však nelze stížnosti 
oprávněnost, pokud se domáhá změny napadeného usnesení ze dne 
ledna 1928 v uvedený smysl. Okolnost, že vymáhající strana sama 
vrhla exekuci proti osobě neexistující, nezavazuje povinného k 
útrat s tímto mylným zakročením odpůrkyně spojených. Nezavinil-I! 
vi,nný bezvýslednost žádosti žalující strany o povolení exekuce 
Janu W-oví a bezvýslednost pokusu o zabavení a zaplatil-li již před 
dáním návrhu směřujícího proti němu celou dlužnou pohledávku i s 
slušenstvím, není povin,en nahradití útraty 'Vyvolané druhým návrhem 
odpůrkyně; neboť jích nebylo třeba k tomu, by bylo uskutečněno právo 
vymáhající strany. 

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

Důvody: 

Vývody dovolacího rekursu nejsou s to, by vyvrátily nebo seslabily 
dúvody v napadeném usnesení uvedtné pro právní názor soudu rekurs
ního, že nebylo lze povoliti a provésti exekuci proti povinnému Janu 
W-ovi, poněvadž neexistuje a soud prvé stolice o návrhu vymáhající 
věřitelky na opravu jména povinného na Jan P. v usnesení ze dne 12. 
ledna 1928 nerozhodl. Nebylo proto mOžno na základě usnesení povo
lujícího exekuci proti Janu W-ovi vykonati exekuci proti Janu P-ovi, 
třebaže usnesení exekučního soudu ze dne 12. ledna 1928 zní na jméno· 
povinného Jana P-a. Následkem toho, že o návrbu stěžovatelky na opravu 
-jména povinného v usnesení exekuci povolujícím podle § 419 c. ř. s, 
nebylo soudem prvé stolice rozhodnuto, neměl Jan P. možnosti, by si 
proti této opravě stěžoval, ačkoliv, jak stěžovatelka sama uznává, měl 
k tomu právo. Pokud však jméno povinného Jana W-a v usnesení exe
kuci povolujícím nebylo pravoplatně opraveno na jméno Jan P., nemohla 
proti tomuto exekuce býti vykonána a neni proto povinen hraditi stěžo
vatelce útraty exekučního návrhu proti němu neznějícího, aniž útraty 
výkonu exekuce proti němu neprovedené a útraty návrhu na opravu 
jména ve smyslu § 419 c. ř. s. 

čís. 7949. 

Obecní poplatky za zvěropolicejní prohlídku dobytka a masa nejsou 
spotřební dávkou podle § 35 zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 329 sb. 
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28 zák a dodatku J. k § 28 vládního 
'b ' 'sou poplatky podle § '. 

n ny rz I 28" 14 sb z. a n. " t č z. a· ., , ze dne 26. ledna 19 ,cts. t 'obce o nezapraveny ch ja e -
oaří~'f~az nedoplatků, v~daný st~:~~~I~Cejní prohlídku do~ytka ~ m~~~ 

. h poplatcích ~ poplatCt~~ za§ ;v~ís. 13 ex. f., i když nem opatren 
IIIc e!{učuím tttulem po e 
'est ex ť 
j 'koU vykonatelnos I. 
10Z 'b 1928 R I 21 1/,28.) 

(Rozll. ze cl,ne 4. (,U na , 
.. ' b' dle vykonatel-

. olil vymáhajlcl o CI po " 
S o udp r v é s to! I C e pov svršky k vydobyti ja'tecmch po-

. ',kazu nedoplatku exekUCI na masa Rek u r snl s o u cl 
neho o Vy 'poplatků za prohlídku dobytka I da , p'latků za prohlídku do-
IJlatkU a . 'h oudu jen oh e ne po 'k e dne . lil usnesem prvm o s , b . dávku podie § 35 za . z 
bOy;~~( a masa (které poklábdal za ~p~tr;o~:e dodatku ll. k § 35 ,vlá~.,~aři 

sr na 1921, čís. 329 s . z. a. . n) a zamítl exekucl1I za os 
1~. dn~ 27. dubna 1922, čí;,. 143 Sb;t:iě a z tohoto důvodu.' že jde SIC: 
~hledně jatečních poplatku, ,~ P~ťe že neni zákonného ,predp;su, do;l~ 

oplatky podle § 28 CI!. ~a. ", latků podle predplsU o o Y 
o Pb b' se řidilo dobyval1l te.chto pop 
ktelcho Y .. 'h dam .... ' po 
vání nezaplacených pnmyc

b 
'l'usnesení prvého soudu ve pncme -

. ...... í s o II d o nOVI o 

Nel v Y s s t k' k vY'dobytí jatečnich poplatku. 
volení exekuce a e 

D ů v o cl y: 

.' elé usnesení rekursního souduv',v~l: 
VymáhajíCÍ o?ec napada slcele~ni': zamítající části, neboť ve pncm~ 

může je přirozene napadati jen oh " byla exekuce povolena souhl~s 
PoplatkŮ za prohlídku dObY. t~ava t

masa ěru j'est k usnesení rekursmhO 
. b u soudu om sm r . i pro 

nými usneseniml o o . " obecní poplatky za zvěropo Iceln ,c 
soudu jen tolik podotknouti, ze třebni dávkou podle § 35 Cl!. zak., 
hlídku dobytka a masa nejsou spo 28 zák. a dodatku I. k § 28 vlad; 
nýbrž jsou také jen poplatkžpo~~e t a naL což ovšem na povolelle 
nař. ze dne 26. ledna 1928, ClS. S. z, ' 

exekuci nic nemění. . .. .. " . atečních poplatků oprávněn. Re-
Dovolací rekurs .jest ve ~n~lI1: e I i tyto poplatky JSOU poplatky yo 

kursní soud sám pravem uznava, z 1921 čís 329 sb. z. a n., pkozto 
"8 'k a ze dne 12. srpna " , b . zá'jmu 

. rozumu § ~ :~ ?n, .. "." 'ch a udržovanych o ceml v .. 
náhrada za UZlVal1l zar.lZcl1l zr}ze~k ro něž platí nucené ]Ich pouz~-
veřejném. Jde o veřelne o?~C~ ~\/(0 živn. řádU), a ů poplatky ~ybl= 
vání (srov. § 28 (3) CIt. za. t 'lu schváleného vynosem zemske po 
rané za používáni ptek podle a~~6" '28638 (srv. vlád. nař. ze dne 
litické správy ze ~~e 29. března 1 ďkc§'5~ ('1), druhá věta a § 035 (2) 
27. dubna 1922, CIS. 143 ~b. z. a n. 3 o odstupňováni poplatku podk 

. živn. řádu). Zákon, mluve .. v § 28 ~i) že 'est hleděti i k tomu, je-I! po: 
l11iry užívání dotyčného zanzenI, <pl,a .' ~c'~n dotyčného zařízení užívatI, 
platnik veřejllOpráv;,ími u,stan.o~em~~á~h s .nuceným užíváním. O těchto 
což právě platí take o verejnyc ja 
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poplatcích platí také předpís § 44 3) . 
zapravené dobývá obecní starosta« (a ,CIt. Z~k., ž.e »poplatky včas 
pravidla Jako pro dobývání nezaplacen ~\»~ nzel:~ e~ekučním platí 
Jde na jevo í z 28 (6) vlád' yc ani pnmych«. Že tOmu 

kd . nar. ze dne 27 dubl 1922 '" 
a n., e se praví že »ustanovení § . , 1a ) ClS. 143 
kých úřadů v příč'ině řádů tI žních m k28 nel1l dotčena působnost 
Jatek a yříslušných poplatků.« N~~í ~sdanove~1 o. používání 
soudu, ze nel1l předpisů o vym'h' .. e )' .spravnym nazor rel<:u"," 
tom' , a al1l Jatecnych popl tk' . ' ze o techto poplatcích (niko!" d' k' h . a 11, a nezáleží 
videI pro jejich vymáháni, neboť ~la:v ac ) nema obec zvláštních 
Jen zkoumati, podle J'aky' ch p' d . ,1 tll p'1.a~ldla zakonná. Nutno 
j . '" re plSU se . [dl v 'h" 
:~11I pnmých. Jsou to nyní §§ 343 a další z: yma am 
CIS. 76 sb. z. a n. a Jim od ovíd " akona ze dne 15. června 1 
prosince 1927 čís. 175 sb P a]lcl §§ 343 a další vlád. nař. ze dne 
kuci (pokud jde o jmění ~l~~i;é;\~~~le !:chto předpisů lze vésti 
~oudní~l, podle ustanovení exekučního řávd nz(e§11I správním; nebo v 
Jest uvazenl vymáhajícího úř I . u" 343 (1) zak.). Zů;sta'ven, 
(k § 343 (1) vlád. nař) V ac \ kt~rym .zpusobem chce dluh vym 
daň a tento úřad žádá ~ ~o y~,a -"JlCI';' uradem jest ten, který 
:.vL nař.). Při obecních pop~~tceí~~ a vron exekUce soudní (§ 345 zák 
CIS. 329/21). Podkladem pro vymá~~~' to starosta obce (§ 44 (,3) Zák: 
dOSÍl o povolení a výkon soud' I a tedy zeJmena pro POdání 
(k § 345 (2) vl. nař.). Takov' ~~ exekuce je výkaz o 
vyu;áhání obecl1lch poplatků r :t eaz ~est tedy. exekučním titulem i pro 
:x. r.. Ani zákon, ani nařízení o řím ~e učnl!n trtulem. podle § 1 čís. 13 
ze vykaz nedoplatků musí b 'fP y,ch dal1lch nemajlustanovení o to 
jest tomu na př. podle § 91 y(~)op~tren, doložkou vykonatelnoslti (jin~~ 
sb. z. a n. o rozhodnutích úř d o v. n~r. ze dne 13. ledna 1928 čis cl 

b
stavec ex. ř. neplatí pro exe:uč~,~PtlrtauvllllCh)·dAn.i předpis § 54 dr~hy' ~d-
oť se z '. . y uve ene v § 1 č' 
14 n;lIluJe Jen o exekučních titulech u d . h IS. 13 ex. ř., ne, 

a ex. r. (srov. k tomu na ř '.' ve enyc v § 1 čís. 8 10 až 12 
S. a Právnik 1925 str. 125). Al . t~ke IOzhodnutí čís. 4070 a 4095 sb 
v tomto případě purkmlstrovs~Ý~ drb~ bylo takové doložky třeba, b~!~ 
Jena, a Jest k potvrzení vykonatelnos~ra em. na vykaz nedoplatků připo, 
§x4~' o.:en,úřad, jenž nález nebo naří~~~~l:nd~fdle !l54 dr~?ý odstavec 
db' ~a . CIS., 329(~1 zase starosta obce l .: v tomto pnpadě podle 

o .yva. Ponevadz soudu exekuci ' .!e!y poplatky predpisu'e a 
~pravnost výkazu nedoplatků po strá~~:OI~Jlclmu. nepřísluší zkoUl~ati 
CIS. 4095 sb. n. s. a Právnik 1925 st o sah?ve (srovnej rozhodnuti 
exekUCI na svťŠky také k vydob t' r. 3

1
60): pravem první soud pOvolil 

y I pop atku Jatečnich. 

Čís. 7950. 
S~veooik jest povinen postav'f' '. 

vebnlbo materiálu na silnici tře~ I, vyst;azne znamení ku skládce sta
obvyklým světlem. ,aze mlsto bylo dostatečně Osvětleno 

(Rozh. ze dne 4. dubna 1928,. J~v I 785/27.) 
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Automobil firmy B. najel v -noci na stavební materiál na opravova-
. n mostě a sřítil se do řeky. Žalující pojišťovna nahradila firmě B. 

~:~clU z rozbití automobilu a domáhala se na žalovaném podnikateli 
. 'taVbY náhrady. O b a niž š í s o u d y uznaly podle žaloby, o d v 0-

~ a c í s o u d ~imo jiné z. těch!o .~ ~ v.o d ů: Při právní'n;. Pos?uz~ní 
věci dospěl prvy soud na zaklade z]lstenych skutečnosti a pn spravnell1 
"jeh ocenění k správnému právnímu závěru, že žalovaný jednal proti 
Lstanovením § 52 stavebního řádu a proti předpisu § 380 tr. zák. tím, že 
'ako podnikatel stavby při opravných pracech na mostě opominul v noci 
~a 3. června 1925 připojiti předepsaná výstražná znamení rozsvícenými 
lucernami u stavebního materiálu a štěrku, odklizeného do jízdní dráhy 
před mostem, že t?to protizákonné opomenutí žalovaného je~t,v příčinné 
souvislosli s tl111, ze automobil fmny B. najel na hromadu sterku nasy
panou v jízdní dráze, že se automobil sřítil do řeky a že tím byla firmě 
způsobena škoda 14.990 Kč, která ji byla nahrazena žalující pojišťovaci 
iinnou, a že tudíž jest nárok sa náhradu škody žalobkyně proti žalova
nému založen na jeho zavinění spočívajícím v přestoupeni zákona. K vy_o 
vrácení vývodů odvolatelových, jimiž žalovaný napadá onen právní zá
věr, 'jest uvésti toto: Neprávem uplatňuje odvolatel především, že při
pojení výstražných znamení v tomto případě nebylo nutným, poněvadž 
překážky dopravy v jízdní dráze byly za normálního pouličního osvětlení 
před i za mostem zcela zřetelně a již z daleka viditelny a seznatelny. 
Slyšený znalec však udal, že normální pouliční osvětlení činilo by zby
tečným připojení předepsaných výstražnich znameni (luceren) na mí
stě nehody jen za normálních poměrů. Svědkové potvrzují, že v době ne
hody na jejím místě byla mlha, a proto jest již z toho jasno, že nebyly 
nonnálni poměry znalcem předpokládané. Dále udávaji svědkové, že 
stromy před mostem vlevo od silnice následkem pouličního osvětlení 

vrhaly stín právě na místo, kde v jízdní dráze byla nasypána hromada 
. štěrku, čímž tato byla zastíněna. Ze všech těchto okolností lze s určitostí 

usuzovati na to, že při normálním pouličním osvětlení z jizdllÍ dráze le
žící překážky dopravy také na prostřední vzdálenost byly nepřesně vi
ditelny a poznatelny a že jejich lepší osvětlení připojením předepsaných 
výstražnych znamení osvětlenými lucernami, které měly býti postaveny 
v íízdní dráze nebo na překážkách, bylo nutností. Citovaná ustanovení 
stavebního řádu a trestniho zákona, zvlášt" také doslov § 424 tr. zák. 
'poukazují k tomu, že zákon míní dostačujícími výstražnými znameními 
pro bezpečnost v noci osvětlovací tělesa, jež pro svou rllznost od normál
ního pouličního osvětlení a umístěním odlišným od osvětlovacích těles 
pouličních lze od těchto ih.ned rozeznati a jsou již z dálky poznatelna a 
nápadna. Z toho následuje, že žalovaný, opomenuv postaviii osvětlené 
v)'stražné lucerny-, jednal proti předpisům stavebního řadu a trestního 
zákona. 

N e j v y Š š í s o Ll Li nevyhověl dovolání a uvedl' v otázce, o nll 
tn jde, v 
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důvodech: 

, ,Soud odvolac; buduje své lozh .' .. , , 
ze ~alovaný, opominuv v noci na ~d~utl na zJ~steni soudu prvé 
v':nt §,52 stav. ř. pro čechy a proti c~r~na 1925 připojiti proti 
vy~traz.na znameni, rozsvicené luc p e plSU § 380 tr. zák. uner',m 
v J1zdm dráze, zavinil nehodu r er!,y, u stavebnlho a 
žalující stranu. pokud se týče \;:~uS~dU ve ~ýši 14.990 Kč postih 
~adatl rozsudek soudu odvolaciho d . ~a~ne se pokouší dovolání 
r. s~ dokazujíc. že žalovaný st ·t ovo aC1111 důvodem čís. 4 § 
Dluzno úplně souhla 'ť . d aVI.el nemusIl postavilI hoří' 
ko .,' . SI I S o volaclm so d k" CI .m~ I veCI hovlcím vývodům s k' u em, Jehoz správným 
dava: Jest sice pravda že § 5~ p~u ~zuJe, a na vývody dovolání s'e 

ledna .1,889, čís. 5 zem~. zák. pr~'~ech stav. řád~ ~ro ~echy ze 
oplavach a zbouráních staveb 'dl' Y stanovl, ze pn novosta 
v noční době nutno u materiálu s~!~obP~stavití výstražná znamení a 
JSou ponechány ve volné r t' e nI o a stavebních . 
osvětlené lucerny, a že § X8~\ ore'.r

odle potřeby postaviti pod aOOWrI'n 

nut? postaviti u stavb y výstr~Ž~~ . stano~1 trest toliko, bylo-li Opome_ 
k, ten:to dvěma zákonným před . a, znan;en,! než nelze přihlížeti 
nehoz ~Iužno, nastane-Ii při pr~~s:~~;,ry~rzb též k ,§ 424 tr. zák., po 
P?llechano přes noc na silnicích a . s, a~ y potreba, by stavivo 
vzdy, nikolí pouze podle potřeb ) . nam,:stlcl:, postavilI při něm ( 
o.svetlené svítilny a zakládá o y pk? vystrazné znamení jednu neb a 
lIm kdo ke škodě má se ~~menutl v tom směru přestupek a 
v souzeném případě J'akž po e § 425 tr. zák. trest zostřiti IJ"n""", 

P
one h' , ' nesporno byl '1 . . . . c an zalovaným staveb . '.. na SI mCI u zbořeného 

tramy atd. pies noc bylo p nI mate:I~I, hromada štěrku, kolečka 
~tavil jako výstrah~ as oň ovmnoslI :alovaného, by k stavivu to~ 
ze místo to bylo jak so~d Jednu ?svetlenou svitilnu bez ohled u 
ele:tnckou lampou se stra~~ kr~~,. stohlce zjištěno, ďostatečně o~v~~e~o~ 
ne ať taková svítilna se liší .- k e a? ynovou lampou se strany L k' 
no;málního silničního OSVětleJn~1 stpra':,ně uvádí odvolací soud J' ak-

s 

oed, 
svetla od 'd' s upnem svít" ' 
rozeznati ~rj~~t jli~y~h d~fkv~tlo~acdích těles uličn!~I~s;\~aJ·7 o~ I~i~hísthěnínd' 
tIlny . k .. ,. J napa na. Bylo t d . .. I ne Ja o vystIazneho znamení nut e y postavenI zVláštní sVÍ-no a nezbytno. 

čís. 7951. 

Smluvní ustanovení že d'l' . 
~:~n~~rl~žiti ~ak, že' se ~:la~ao ~;tváz~~II~:~:r~i7eh~s »po převzetí«, 
dt;'šlo z dll;~~~, ~~~ž 11:~~í se stal p~kus o ~o, al~ pos&z:'Ji~přeVZetí 
dal10 smlouvou právo žádatr~ strat podmkatele. Bylo-li žiV~:: ?t 
vykonaných prací, bylo mu dál1~o~r~ vy~lacení určitého procenta :!1~ 

avo t na samu výplatu. 

Wozh. ze dne 4. dubn'a 1928, Rv I 1243/27.) 

Čis. í9~1 --

. Tesařský mistr L. převzal provedení tesařských prací při stavbě tu:· 
i budovy žalovaného. Mzda za práce měla býti vyplacena za 30 dnu 

hotového díla. žalovaný zaplatil L-ovi část mzdy, zbytek 
postoupil L. žalujicí bance, jež se domáhala zaplacení na 

'al.ov,an'''l . Pro c e s n i s o u d prvé stolice žalobu pru tentokráte za" poněvadž dilo nebylo ještě žalovaným převzato a nenastala tudíž 
pohledávky. O d vol a C i s o u d napadený rozsudek 

N e j v Y š š i s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a uložiL 

prvému soudu, by, doplně řízení, znovu rozhodl. 

O ů vod y: 

Právem vytýká dovolatelka, že ustanovení smluvního listu, že se nJá' 
platiti za 30 dní }>po převzetí«, ndze vyložiti tak, že splatnost zůstane od .. 
lož

ena 
i tehdy, když objednatelka díla odepře převzetí z důvodu, za který 

nezodpovídá tesařský mistr L. Ustanoveni to nelze vyložiti jako pod
mínku toho smyslu, že žalovaný nebude museti vůbec platití, bude-Ii. 
převzetí odepřeno, tedy zmařeno, nebo nenastane-li vůbec z jiných dn
vodů. To by jistě odporovalo jak úmyslu stran, tak i slušnosti. Ani te
sařský mistr L. ani žalovaný nemohli podle stavu věci něco takovéhO' 
zamýšleti a, kdyby snad i žalovaný byl zamj'šlel takový účinek, příčilo 
by se to slušností (§ 914 obč. zák.). Ujednání o splatnosti bylo pouhým 
určením časU, při němž strany vycházely z toho, že převzetí určitě ·na
stane. Jde jenom o jeho výklad. Ale (u nelze ulpěti na slově, že žalovanv 
platiti má až po převzetí, ať se toto stane kdykoliv, třeba by se převzetí. 
oddálilo jen z víny žalovaného nebo proto, že Oll řádně nesplnil, a třebas 
L. splnil docela a převzetí se nezdržuje jeho vinou, aniž z důvodů JSOU
cichna jeho straně. podle účele ustanovení o splatnosti a podle pra
videl slušnosti dlužno vyložiti je tak, že úplata stává se splatnou i tehdy, 
když převzetí mělo býti provedeno nebo se stal pokus o to, ale nakonec: 
se nestalo z důvodu, jenž není na straně tesařského mistra L-a. Připu
stiti dlužno ovšem, že převzetím podle závěrečného listu nelze rozuměti 
převzeti prací tesařských žalovaným, nýbrž převzetí jich objednatelem 
stavby. Vždyť tesařský mistr L. nepostavil se sám na ono stanovisko, 
jakž plyne z korespondence a z celého sporného jednáni, a pokoušel' 
se o to, by briketárny samy převzaly jeho práci. Očelem ustanovení 
o splatnosti ujednané ceny po převzetí veškeré práce bylo, by žalovany 
byl zabezpečen proti objednateli stavby, že práce je tesařským mistrem 
L-em provedena řádně a že briketárny nebudou míti důvod odmítati; 
její převzetí pro vady. Ale odporovalo by účelu dohody a slušnosti, by 
žalovaný chtěl se placeni vymykati i tehdy, když se strany briketáren. 
neni závady, by práce tesařské nebyly jimí převzaty. Ani odvolací ani prvý 
soud nevzaly vůbec v úvahu, proč bylo převzetí stavby briketárnami ode-· 
přeno, a zejména nepřihlédly k jejich dopisu ze dne 27. dubna 1925,. 
v němž sdělují L-ovi, že odepření převzetí nestalo se z důvodu vadnosti. 
jeho práce, nýbrž z toho dllvodu, že bylo upotřebeno špatného materiálu 
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(cihel atd.). Rovněž nelze sdílet" '.. ' 
nemohlo býti žádáno J'ežto I nlazo~ odvolacJ!lO soudu, že 80% '.' 

k v J ve S111 UVl1lfl1 listě n . 1<. 
vaze zalovaného nýb'" '. enl stanoven ci01f"',,,-, 
,o splátku záloh 8001. rz JdenhPravo ~esařského mistra L-a .' 

d 10 za o otovene ko t k ' 
sou na slově, nepřihlížeje k "I I' ns ru ce, I tu ulpívá UUVOI,o' 

zák.). Živnostníku, který dOdá~~e~ks~ atek ,a ke slušnosti (§ 914 
vltel dává právo a conto žádati vipl' ate~~al' tak I p'~áci a jemuž s,ta_ 
po dohotovení, má býti umožněno acem, % cenYJ1z dodaných praCí 
matenal a mzdy. Proto lze I' .,' by vcas kryl sve vlastní výdaje ' 
ložiti jen tak, že L-oví bylo sď~~;~e ~~o ustanov:~í smluvního listu v z: 
I pravo na samu výplatu 80% cen p ín vo nejen zadatI vyplácení, nýb~7 
mho lIstu nemělo smyslu. A tu be~'lhl:~u by takoveto ustanovení smluv= 
nach I o splatnosti za 30 dO, ,na to, zda ustanovení o zál 
:ské práce na obydlí správc~t~ po prevzett bylo ujednáno také pro tesa?' 
hledávku byly vypláceny ctoS:::~~íu, a bez ohle,du na to, na kterou p~= 
neuvažují, nebylo nižšímí soudy "'t,Splatky,. o cemž nižší soudy vu'be.' 
s ' k' h ZJIS ono kolIk ' b C 
. a!',", yc ve smyslu smluvního lis/u I ' j' h a zac ylo konstrukcí te-
ll1ZS1Ch soudů kusé '- ~-em lO otaveno. I v t0111 J" v. . . e nzenl 

čís, 7952, 

. Byl-Ii stroj objednán výslovně k v " " 
u'!lluvena jeho výkonnost lze se . ,ytce~em~ u~elu a za tím účelem 
,dan stroj o menší výkonn~"ti t k' domáh~~1 zrusem smlouvy, byl-Ii do-

, a ze nestactl k onomu účelu, 

(Rozh. ze dne 4. dubna 1928 RII? ,_ 
, V _75;21.) 

Ž,alobce koupil od žalované lirm. . 
hnaCtho, motoru ke garnituře Cihlář[k tlaktor, }oehc;,ž chlěl pou'žiti jako 
,uJednant smlouvy že traktor ' 'k ych stroJl!, Zalovaná uvedla při 
utáhn,: objednano'u garniturum:S~~tkounn?st 28-30 HP a že proto snadno 
Žalobe o zrušení kupní smlouv b I vsak bJl clodan traktor o 12.8 HP 
s t o I i c, N e j vy Š š Í m Yd y o vy~oveno s o u d Y . VŠe c h t ~ ; 

s o u e Ol z techto r t 

dŮVOdů: 

Neprávei11 dovozuje žalovaná· v v 

·stat.něna a že žalobci přísluší je ' z,e ~aloba o zrušení koupě není opod
toru upotřebiti při práci v hos n n~:o na slevu, an může vadného trak
obJe:lnán i pro pohon cihlářsk ,~~d:;st~!. Sama .p'ř~znává, že byl traktor 
:zaru,cena výkonnost až 30 HP Y , ,roJu. Jest zjlsleno, že byla vy' sl ' 
tomu t k h pravo pro pohou " ovne 

. a '. ne odí se stroj k řádném. "" zeJmen,a v cihelně, Je-li 
úblednal I k pohonu strojů v cihel ,uk u.zlval~t, an ho zalobce výslovně 
,otazky, hodí-Ii se věc k řádn' ~;', ,cemuz se nehodí. Pro posou . , 
I P?dle§ 932 obč. zák., rozh~~u uZI~am, Jak ~odle § 1167 obč. zák. zt:n~ 

.zpusobllá k řádnému Užívání :á~'pn smlouv~ vytčený lJč'el, a věc nel;' 
podstatný smluvně vvtčen Kel' z se nehodl k účelu, který byl J' k ' 

" . yz se tedy stroj nehodí k h . a o 
po onu CIhelny, 
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k němuž ho výslovně zvlášť žalobce ohjednal, může žádati zrušení kupu. 
Není správným ani názor dovolatelky) že \1.ebyla smluvena záruka za V)I
kOI1!1ost 28 až 30 HP. Žalovanou váže přípověď jejího obchodního zá
stupce, jímž dala koupi projednati, najmI' když ji byl obsah př.ípovědi 
sdělen a ona písemně potvrdila jednání na základě rozmluvy se zástup
cem, Obsahem obchodních podminek, které žalovaná dodatečně dopisem 
ze dne 22. dubna 1926 žalobci zaslala, nebylo nic na záruce změněno. 
Bylo-li v obchodních podmínkách obsaženo ustanoveni, že jednáni zá
stupCŮ jsou závaz,na jen tehdy, byla-li potvrzena závěrečným listem, 
neni tím nijak vyloučena závaznost ujednání s inž. S-em, jež bylo žalo
vané sděle"o a jež vzala na v~domí. V podmínkách není řečeno, že se 
takové písemně stvrzené ujednání ruší, a žalobce se proto podle § 914 
obč. zák. mohl spolehnouti na to, že výkonnost motoru mu zůstává za
ručena tak, jak mu bylo před zasláním obchodních podmínek slíbeno. 
žalovaná by nejednala poctivě, kdyby chtěla vykládati podmínky tak, 
že jimi je dříve daná záruka vyloučena, a když zvláště to nepodotkla. 
Ostatně, i kdyby nebylo zaručovaCÍ prohlášení inž. S-a a inž. K-a 
smluvně pro žalovanou závazno, nic by ji to neprospělo. Pak by žalo
vaný byl ujišťováním zástupců žalované a jejimi prospekty uveden 
v umylo podstatných vlastnostech traktoru (§§ 871, 875 obč. zák.) 
a kupní smlouva by byla neplatna a pro žalovaného nezávazna, taká, 
by žalovaná kupní cenu nemohla právem podržeti. 

čís, 7953, 

Nezletilec, dokonavší osmnáctý rok, jenž při uzavíráni smlouvy jC.i 
zavazující lstivě předstlrá, že jesťzpůsobiIým k uzavřeni smlouvy a tím 
oklame spolusmluvníka, jenž se o. tom nemůže snauno přesvědčiti, jest 
povinen zadostiučiněním, Nevyhledává se, by se nezletilec výslovně vy
dával za svéprávného, stačí, že nezletilost zamlčl, Lstivě svéprávným 
netvářil se ten, kdo byl v době smlouvy prohlášen svéprávn&m neprávem, 
ježto se tak stalo nepříslušným soudem, 

Pokud dlužno míti za to, že jistota z nájemniho poměru jest jednot
ným a nedílným celkem, na nějž má ten, komu má býti plnéna, nárok 
bez ohledu na to, zda závazek jest platným ohledně všech zavázaných či 
jen ohledné některého z nlch, 

(){ozh. ze dne 4. dubna 1928, Rv 1\ 274/,27.) 

iv\anželé V-ov i měli od manželú K-ových v pachtu lázně a složili 
jistotu 25.000 Kč. Smlouvou ze dne 4. října 1924 postoupili manželé 
V-ovi za souhlasu manželů K-ových pacht lázní manželům KarlÍl a Emilii 
B-ovým. Jístota 25.000 Kč složená manželi V-ovými zůstala propachto
vatelům i nadále a manželé B-ovi se zavázali, že vyplatí manželům, 
V-ovým 25.000 Kč. žalobě manžellt V-ových proti manželům Karlu a 
Emilii B-ovým o vyplacení těchto 25.000 Kč rukou společnou a neroz
dílnou pro c e sní s O udp r v é s t O I i c e vyhověl. O d vol a c í 
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s o II cl nevyhověl odvolání Karia B-a, odvolání Emilíe B-ové 
a žalobu ohledně ni zamit!. V tomto směru uvedl v cl 11 vod ech: 
soud zjistil, že žalovaná v době ujednání smlouvy ze dne 4. října 
byla l(l\-4 roku stará, tedy, majíc přes 18 roků, vystupovala jako 
že dllsledkem jejího, ovšem nezákonného zletění nepřislušným 
ve V., nebyli si ani žalovaní toho vědomi, že její prohlášeni je HC~I'I[nl'. 
že se žalovaná nezmiňova'1a o tom, že je· nezletilá. A t~ usuzuje 
soud z těchto zjištění, že žalovaná jest zodpovědna podle § 248 
odstavec obč. zák. v doslovu novely čis. 447/19 a § 866 obč. zák. 
škodu, kterou utrpěla druhá strana tím, že se žalovaná vydávala 
osobu svéprávnou a způsobilou uzavírati právní jednání. Leč 0""'01"0' 

soud nesdílí tento názor. žalovaná byla nezletilou a smlouva jí Sjcuudll<l.' 
nebyla platnou pro její nezpůsobilost samostatně závazky na se 
(§ 865 obč. zák.). Že by byla schválila smlouvu, sta vší se fu,;rl·" 

tilou, ani nebylo (vrzeno. Zbývá tedy otázka, je-Ii zodpovědna za "'UO"",' 

žalobcům vzešlou tím, že jistotu ponechali K-ovým za to, že se 
vaná zavázala s prvým žalovaným zaplatiti jim stejnou částku a že 
neplatnost jejího závazku zaplacení dosici nemohou. Tu již podle § 
v doslovu § 4 nov. čís. 447/19 jest potřehí, by se nezleWec vydával za 
zletilého, t. j. by nějakým způsobem dal na jevo, že jest zletilým a své
právným, Chování žalované však bylo naprosto pasivní, nikdo se ji po 
zletilosti neptal a ona se též o tom nezmiňovala. Kromě toho jest nutil') 
podle § 866 obč. zák., by nezletilec lstivě předstíral svou zletilost, což 
však ani tvrzeno, tím méně prokázáno bylo ve Sportl. Důsledkem toho 
nezodpovídá za škodu žalobcům z neplatnosti smlouvy ohledně ní vze
šlou vůbec. Mohla by býti snad povinnou podle § 877 obč. zák, uvésti 
vše v předešlý stav a vrátiti co obdržela, neb co za ni bylo zaplaceno, 
z tohoto důvodu se však žalobci zaplaceni vůbec nedomáhali, trvajíce 
na zaplacení z důvodu smlouvy nebo náhrady škody podle §§ 248 a 
866, obč. zák. Ježto neni prokázáno, že se žalovaná vydávala za zletilou 
a to lstivě, není pro jeji povinnost k náhradě škody z tohoto důvodu 
opory. Odvolá,uí její bylo tudiž vyhověti a rozsudek změniti tak, že se 
žaloba ohledně ní zamítá. 

Ne j v y Š š í s o II d nevyhověl ani- dovolání žalobců ani dovolání 
Karla, B-a. 

DCI '-'/0 ci y: 

Žalobci napadají rozsudek, pokud jím byla zamítnuta žaloba ohledně 
žalované Emilie B-ové, Odvolací soud, vyhověv odvolání žalované 
v tomto směm, zamitl ohledně ni žalobu jednak z důvodu, že vzhledem 
na její nezletilost smlouva, kterou se zavázala spolu se žalovaným man
želem k zaplacení 25.000 Kč žalobcům, byia hned z počátku neplatnou 
a uestala se platnou ani dodatečným schválením žalované po dosažení 
její zletilosti, jednak z toho důvodu, že tu nejsou předpoklady §§ 248, 
866 obč. zák" za nichž nezletilec, jenž se při ujednáni smlouvy vydával 
za zletilého, jest povinen náhradou škody spolusmluvníkům. Prvnimu 
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. . .. Proti druhému důvodu uplatňují, 
alnítacÍl11U důvodu žal~bC; n~od~~~;;i za zjištěny, splňují před~oklady 

: kutečnosh, ktere Ol vO a~1 so d . h §§ vytčené a že tudlz odvo
Z\Sradní povinnosti hlo~ane h~ ~v~ae~~~ nesprávně posoudil. Výtka ta 
na . soud s tohoto pravnlho e lS, o 248 a 866 obč. zák. nutno vy
la,ca'k 'Jes t neoprávněna. Ustanoven~ S§ let'lly' dokonavši osmnáctý rok, 
vs' . t rozum ze nez , .. , 
kládati v so.uvi.sIOSt1

d 
v, e;, ejmél;a při uzavírání smlO'UVY jej, zavazluJlc~ 

'enž při pravmm Je .nanl, z o b'l' k uzavření smlouvy a hm ok aITI'C 
Jlstivě předstírá, že lest zpuso I Y o' e snadno přesvědčiti, jest povinen 

I 'k kterv se O' tom nemuz ' " třeba 
spolUSJl1 UV11l a, . v uhlasiti se žalobci v tom, ze nenl -) 
zadostiučině~ím. N~tno o~semd~~al za svéprávného, l1)'brž že stačÍ, že 

bl
' se nezlettlec vysl DV ne vy . k . 'vny' Než vždy jest nezbytno, 

, 1'1 t' 'e se tváří jal o svepra ' . ..', . 
zamlčí nez eÍl os , z I t'l . byl vědDm tDbD že nem svepla,-

k t I lstivě by neZ e I ec SI "k nlyl by se ta s a 0', rdil a aby takto spolu,smluvm a v o 
n' m a to zal11l~c1 ne~ o.~~k tv • O'vání žalované bylO' naprosto pa-
~edl. OdvQllacl soudzpst':Je, ze ch

t 
1 že se ona O' tDm nijak nezml

":ivní, že se ji nikdO' po. zl':'ÍlIDSÍln~eg ~a ~ době, kdy se žalobci smlouvu 
líova1a. Jest nesporno, ze zal?va ~ním _ ač neprávem. ale přece -

. dO'jednala, prohl~š~na ~o~dn~~,~:n:! se toto její prohláše~í za plnoletou 
za svéprávnou. Ze oy ya ve f

b
, 'nlasu mateřské poručnice, nebylo 

. .' I ' 'm soudem a ez sou . . dku stalo nepns usny d 'I dvolací soud k správnemu usu , 
. ani tvrzeno, Důsledkem toh? ospe o 'd'vala okud se týče netvá
, že se žalovaná při uzavíram smlouvy, Il,ev} a nal 'ž~ žalobní nárok proti 

, . k ' ávná a proto pravem uz J T 
řila lstivě 1" o svepr "'k ' po právu Žalobci pokusl I se, 
ní podle §§ 248, a ~66 obc. z~~ nž~~~bní nárok' proti žalované do~.o~ 
ovšem teprve v lV:ZI:n1 ~?clvol~c z~k oelle něhož ten, kdo se domana 
diti i z ustanovelll § 8/7 o~~ •. ~l:ní n'usí vrátiti vše, co ze smlouvy 
zrušení smlou~y pro ned~sta e .p-IVto p';áv~ím důvodem nelze se ~šak 
obdržel k svemu prospec~u: Itm j'l' co. žalovaná Emilie B-ova ze 

. b ť • alobcl urclte ne vr" I, .. . . ť ť 
obírati, ne .o" z ,v. T "·t'ho žalobllího žádání, co JIm ma vra ll. 
smiouvy obdrzela a. neUC,li1l" 1 U"f.C1l ~ , nárok proti žalované jest Odlivod~ 
Uplatňují-li žalobCI nym, ze za

47
0 nb' • za'k nutnO' podotknouti, že a!ll 

, , . §§ 246 a 2 o c, ., 
něn ustanO~el1lml . 'sk tuje skutkového podkladu pro. po-
v tomt? ~meru proce~TIl latka nt~P~al!vané S tohoto právního hlediska, 
souzem zalobJ1lho naroku pro k t· sf z nichž bylo by lze dovozo
neboť ve sporu nebyly tvrzeny s u decn?ch

l
, a' konny' cb ustanovení mohla 

... B . podle uve eny z . 
vati, že se ,Em:l1e -o~a , Kč ze svého jmění platně zavázat~." 
k zaplacem zazalovany~h 25

N
·000 'vné právní posouzení věci vytýka za .. 

K dovolání žalovaneho: espra I ' žalobci a žalova-
, " d olací soud uznal SI11 OliVU meZI ~ 

lovaný proto, ze o vl' 25000 Kč ohledně něho za pla,-
.' d 4 říl'na 1924 o zap acem ' § 86" nyml ze •. ne " .' latnou, ohledně spolužalované podle , ~ 

nou, ac jl pronlas.rI za ne~. tomto rávním úsudku vycházel z pred
obč. zák. Odvolacl soud pn I ' 2~ 000 Kč zavázala rukou společnou 

kl d ' se žalovaná k zap aceHl :J. k b po a u, ze • 'd tom zda vznikl solidární závaze o ou 
a nerozdílnou. Nez nesej e na,' lu ~ 891 obč zák neboť zá-
žalovat;ých k zaplacení 25.000

k 
~~ vl~~~~;scel§ch 25.000 Kč "bez ohledu 

vazek zal~vaneho. Karla B-.a Ikv dlužno dovoditi z povahy smlouvy ze 
na spoluzavazek Jeho manze ~ 
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dne 4. října 1924 ujednané mezi stranami a z jej i souvislosti s 
ním poměrem k lázním. Z o b s a h u t é t o s m I o u v y P I Y n e, 
žalobcům přislíbených 25.000 Kč bylo jistotou z nájemního poměru, 
něhož žalovaní jako nájemci na místě žalobců měli vstoupiti a že 
jistotu mčli složiti k rukám žalobců jen proto, že tito jistotu jimi 
níkům lázní, manželům V-ovým, složenou pro žalované u těchto 
želů ponechalí. Z této p o vah y z á vaz k u žalovaných plyne, 
vlastní předmět jeho jest jednotným a nedíln 
na nějž žalobci podle citované smlouvy ze dne 4. října 1924 cel 
ti nedělitelně mají nárok, bez ohledu na to, zda tento závazek jest 
ným ohledně obou žalovaných či jen ohledně žalovaného Karla 
přes to, že je peněžitým závazkem. Jedná se tu o závazek, který U,"'LU{). 

posuzovati podle zásad § 890 obč. zák. Nájemní poměr k lázním 
manželi V-ovými a žalovaným byl uskutečněn, neboť jest 
žalovaný lázně jako nájemce převzal a vedl, že byl poli 
jako nájemce schválen a že mu byla udělena koncese k 
hostinské živnosti v najatých lázních. Žalovaný jest tudíž povinen 
platiti celých 25.000 Kč k rukám žalobců bez ohledu na to, že spolu~ 
závazek jeho manželky byl neplatný. Marně tedy dovolatel dovozuje 
z tohoto důvodu neplatnost smlouvy i ohledně sebe. 

čís. 7954. 

Pro řešení otázky, zda pro uplatňování nároků lékařů proti nemo
censké pojišťovně obchodních a soukromých zřízenců za léčení jejích 
zaměstnanců jest přípustným pořad práva číti nic, jest jedině rozhodnou 
okolnost, zda se lékařské úkony týkaly zaměstnanců náležejících k oso
bám vytčeným v § 1 zákona ze dne 1. července 1926, čís'. 117 sb. z. a n., 
aniž sejde na tom, zda lékaři jsou sami takovými osobami čili nic. 

(Rozh. ze dne 12. dubna 1928, R I 262/28.) 

Smluvní lékaři ne mocenské pojišťovny obchodních a soukromých 
zřízenců domáhali se na pojišťovně úplaty za lékařské o'šetřování jejích 
členů. Žalovaná namitla, že pro řešení takových sporu, o jaký tu jde, 
řádné soudy vůbec nejsou příslušnými, nýbrž rozhodčí soudy podle 
§ 6 zákona ze dne 30. března 1888, čis. 33 ř. zák. v jeho nynějším do
slovu. S o udp r v é s t o I i c e vyhověl námitce nepříslušnosti řád

ných soudů a odmítl žalobu. D ů vod y: Žalobci sice popírají, že roz
hodčí soudy ještě pozůstávaly, ale z § 1 zákona ze dne 1. července 1926, 
čís. 117 sb. z. a n. vychází na jevo, že byla zachována platnost těchto 
soudů pro talkové nároky. o něž jde v této rozepři. Rek ur sní s o u d 
zamítl námitku nepříslušnosti soudu. D ů vod y: Jest sprámým, že 
podle § 6 g) zákona ze dne 30. března 1888, čís. 33 ř. zák. v doslovu 
zákona ze dne 20. listopadu 1917, čís. 457 ř. zák. byl k rozhodování 
o sporných nárocích ze smluvního poměru mezi nemocenskou pokladnou 
a lékaři příslušným rozhodčí soud úrazových pojišťoven dělnických, 

zákon ten však byl zrušen zákonem ze dne 9. října 1924, čís. 221 sb. 
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." v'slovně zachován v platnosti. Ustanoveni 
a n., pokud nebyl pm y. t 1 nebylo pojato a proto bylo jím zru-

6 g) výše,,:~ede~e do zakona ~~o července 1926, čis. 117 sb. z. a,n: 
~eno. ~ozde!slm zakOntl~ž~~ ~~kon~ o ne mocenském pojištění v~ ~m~m 
bjd'! vsak predplsy § .. č' 457/1917 ř zcik. pozmenenem , .,. . 'kony 'edy I zakonem IS. ,. ... 'k· 
pozdějSllTll za ',' k odle výslovného ustanoveni § 1 CIt. ,za. jen 
opět ob~oveny, avs~ bené pojištění podle právních předpISU o pen
pro, zamcs:n,an.ce po r~. ch zaměstnanců a pro osoby uvedené v, § 2J 1), 
siinnn popste!ll soukt~n y 5 ' ora 1920 čís. 89 sb. z. a n. a v § 9 CIS. 3. 
čís. 1, 4 a 7, zak. ze ne ·eu~921 čís. '506 sb. z. a n., nikoliv však pro. 
vl. naLze~lne 29 .. pr~s~na~obci Není tudíž phslušnost rozhodčího soudu 
lékaře, ]lmlz jdsou.hlav~kona pl:O žaloby o něž jde, opodstatněna a jest 
v § 6 g) uve ene o za,. ·h d bezpodstatnou. 

roto námitka nepřislusnostr dovolane ? sou u.". h oudů a uložil. 
P . š š í S o II d zrušil usnesem obou n1~SlC s 

N e j v y lu by o námitce nepříslušnosti znovU jednal a rozhodl. 
prvemu soue ) 

D ů vod y: 
. . . d' odle § 6 g) zákona ze dne' 

Dlužno přisvědčltI rekursnnTIu sou u, ze ~ . d 20 listopadu 
888 ,. 33 ř zák v doslovu zakona ze ne . 

30. bř~~na 1 "c;s. I k rozhodování o sporných nárocích ze smluv-: 
1917, cls.,457 r. zak. by k pokladnou a lékaři příslušným rozhodčl 
ního pomeru mezI ne!~ocens d~r . k· h Tento zákon byl ovšem zrušen 
soud úrazových PO]l~.tove~ 92! n~~s y~2·1 sb. z. a n. o pojištění zaměst
záko;,em ze 0;,e 9. njna. . ' ]"di! a stáří. Avšak zákonem ze dne 
nancu pro pnpad "nemOCI, mva I n Yb I )ro zaměstnance v § 1 tohoto 
1. července 1926, CIS. ll! sb. z. a . y y} . §§ 1~10. tudíž take 
zákona u.vedené zachov~nYb; pla\n;~~1 KľsedK~s~. zák. a z';konÍl je po
§ 6 g- zakona ze dne 3. rezna" -' . tázk říslušnosti jest 
změňujících a doplňujících. Pro

t 
re~ent eSl~~~:skoé úk~n: žalobců týkajL 

tudíž jediné rozhodnou oko'lnos , ~e a s '. § 1 zákona ze dne 
zaměstnancl! náležejících k osobam vytče:,ym'dve Ila tom zda žalobci 

1926 ,. 117 sb z a n a!llZ sel ' 
}. červen~e '_. )~l~J~'sob~mi Čili' nic 'j'ak se rekursní soud omylem do-o 

~,~~ťv1a~~ut~k;1~I'stolice ~všem zjistil, že dotyční ,zakměstnadnci jS~~!r~y-
. .. , .. 'ť . Toto zjištění bylo vsa nara eno 1 

drobeni pensl]lllmu p.Oj!S elll., ,eboť ve spisech není podkladu 
. k· o m odporujlcl a to pravem, I 

~:o:;fEv:~e~~Š:~~dí jže;1~b~~t~eo1~~~~v~e~I/~v~~:t~0Iji~ť~~~t;~Sj·eiI~~~~ 
. vesměs dělníci na denní mzdu a nepodléhaji penslJn~mu P?jIS ell1, 
~~U,to stěžovatelka tvrdí v dovolacím rekursu, ze dO,tycm zamestnanCI 
po~~éhají pensijnimu pojištění. Poněvadž se soud prvnl ~!Oltc:}.o~to :~I~~ 
hodnou otázkou vůbec nezabýval, bylo usnesel1l soue u l1lZSIC s 

zrušiti a umati, jak se stalo. 

čís. 7955. 

Přednesl-Ii žalobce žalobci děj sice tl soudu místně nepříslušného, 
ale byla~li poté věc pro namítan~ nep;;,s1~n?st P08t~upen~~~;~~!: 
šestý odstavec, c. ř. s. na návrh zalobcuv ]tnemu SIOu u a 

i,l-

, 

" 
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lobce zmeškal rok k ústnímu jednáni, lze vynésti rozsudek pro zltleškát 
jelt podle §§ 399 a 442, druhý odstavec, c. ř. s. 

(Rozh. ze dne 12. dubna 1928, R I 268/28.) 

Žalobu, zadanou původně na okresním soudě v T., postoupil 
soud k námitce nepříslušnosti podle § 261, šestý odstavec, c. ř. s. 
Jlímu soudu v R. žalobce se nedostavil k roku k ústnímu přelíčení u 
hoto soudu, načež s o udp r v é s t o I i c e k návrhu žalovaného 
nesl rozsudek pro zmeškání, jímž žalobu zamítL O cl vol a c í s o 
zrušil napadený rozsudek a vrátil věc procesnímu soud.u prvé ""];0 .• 
:by, vyčkaje pravomoci, ji znovu projednal a rozhodL D u vod y: 
jednáni před soudem, na nějž byla žaloba pro vyhovění námítce 
-slušnosti postoupena, jest podle § 261, šestý odstavec, c. ř. s. nrn,,,',,, 
S použitím jednacího protokolu sepsaného o prvnim jednání a 
ostatních spísů sporu se týkajících a jest je ve smyslu § 138 c. ř. s. 
hájiti j<l!ko odročený rok. Z těchto procesních předpisů vyplývá, že 
k ústnímu jednání ustanovený prvým soudem po postoupení 
24. února 1927 nemá ráz prvého roku ustanoveného na základě LdlUOy 

ve smyslu prvého odstavce § 442 c. ř. s., nýbrž pozdějšího 
smyslu drtlhého odstavce tohoto §, roku k pokračování V ústním 
,čení, provedeném při roku dne 23. září 1927 II okresního soudu v 
při němž podle jednacího protokolu nejprve žalobce přednášel LdIV'UU, 

;takže bylo jednáno ve věci hlavní. Z toho plyne dále, že při tomto 
_pro nedostavení se žalobce nemůže býti vynesen rozsudek pro zmeškání 
podle § 396 c. ř. s., nýbrž že jest použiti předpisů § 399 c. ř. s., a dlužno ." 
přihlédnouti k prohlášením a skutkovým údajům v žalobě a tudíž i k dů
kazům nabídnutým v žalobě. Ano se tak nestalo, trpí řízení prvé stolice 
.podstatnými vadami, jež jsou způsobilé zameziti úplné vysvětlení a dů-. 
kladné posou-zení rozepře. 

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

D Ů vod y: 

Stěžovatelka odkazuje se na správné odůvodnění napadeného usne
sení, k němuž jest na vývody rekursu dodati loto: Při prvním roku ko
naném odděleně u okresního soudu (§ 440 ,odstavec prvý, druhá věta 
.a § 239 c. ř. s.) vznesla žalovaná strana námitku místní nepříslušnosti. 
Přednes ve věci byl podle poslední věty § 239 c. ř. s. a § 440, odstavec, 
první c_ ř. s. vyloučen (srv_ také plen. rozh. čís. 4001 sb. n. s. a Práv
ník 1924 str. 378). Při následujícím roku, určeném k ústnímu přelíčení, 
přednesla podle jednacího protokolu žalující strana žalobu (,§ 215 a 
;§§ 176-177 c. ř. s.). Tento přednes ve věci byl již procesuálně přípust
ným, neboť rok byl právě určen k ústnímu jednání. Již tato okolnost brá
nila tomu, by mohl býti při některém pozdějším roku proti žalobcí vy
nesen rozsudek pro zmeškání podle §§ 396 a 442 prvý odstavec c. ř. s., 
meboť žalobní děj byl přednesen. Ale, i kdyby se přistoupilo na názor 
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,': . . '. ní "edllání v procesně techl;ické:ll 
.••.. . , že mohlo by teplve l~s~ .. 1 dl' řečených předpisu a le 

odvrátiti rozsudek pro zm:~ ~l~b~o st:any podle předpisů civil
jednání jest tu len te~dY'ě'a;!tl1U tvrzení stanovisko a učiní vzá

'hO řádu soudního zau]l110U ( n I oť odle -ednacího protokolu po
jl~mná prohláš.ení, stalo rse 

.' l~ob/eČ~mž Pučini11 prohlášeni ~e věci. Na 
řela žalovana strana (el" za .' v dnes ža!u'ící a žalovane strany ve-

10m nic nemění okolno.st, ~= l~:~;:ržealované sLany bude projedn~váno 
sáno jest us~~se'~l, ze. v ně 3'ni okolnost, že při tomto a P!l P°:-

~ námitce nepnslusn~str odd~le. d ' o již jen o námitce nepříslusnostr, 
zdějších ústnich led?,amch.?y o r ~ea%nes ve věci, který svůj úČll1,ek po
neboť obě str,anY,;"Cl~lly liZ !ak Prvním období řízení bylo jednano to
držel. Tvrzem stezovateJky, ~e vP, jednacím protokolem ze 
]iko o námitce nepříslusn,o,str, lest v rozpo~~t 'okolnost, že později bylo 

(lne 23. září 1927. Rovnez nerozhhod?°oU al z'e na návrh žalující strany 
" .. lušnoslt vy oven d ' námitce mlstm nepns ." ' s postoupena jinému sou u za-

byla věc podle § 26\ šesty odstavejc c. ::d'l' ak rok k ústnímu jednání a 
v' že tento SOU( nan 1 P ) , _o,' 

lobcem oznacenemu, t ku nedostavila nebol hm vy-
", t teprve k tomu o ro , 'I b 'tO 

že se žalu]lcl ~ ~ana " b I účinku a nové jednáni me o y ~ 
. sledky posavaal1l~o, lednam n,epoz ~t;kolu sepsaného o prvním ]edna!1l 

provedeno s pouzltlm lednac,ho pr'k " 'h mělo býti zahájeno podle 
:a všech ostatních SpiSU spor~ se ty a]l~lc" a ložil Vždyť účelem před
§ 138 c. ř. s., jak již ~dvolacl ~oud Sp!~v;:~? b ~ýsledky dosavadní,ho 
piSll § 261 odstavec sesty c; r. s. ~YI oc~su1tnč účinný přednes za-

. jednání nepřišly nazmar. Stal~ ~~ Y ~~e §§ 399 odstavec první a 442 
loby, kekterél~" m~sllo byh, h ee:noo~~e těchto předpisů mělo býti ,Po: 
.odstavec druhy c. r. s_, tahe 1. Pnázor stěžovatelovy, že onen ]lny 
stupováno. Jsou tedy nes!)fav~Y!1l,1 I ě n~vý spor že ústni jednáni tam 
.soud právem .posu,z~val vec ]~ o ~p n rvní ústní-"ednání ve věci, že tu 
nařízené musrlo byh p~suzov~nt la~? Goval důkaz]u a že rozsudek pro 
nebylo přednesu, ktery by y po re 'byl na místě. 

'k" d'le §§ 396 a 442 prvy odstavec c. r. s. zmes anI po, , 

čís. 7956. 

poštovní zaměstna~ci. \. 'omocná síla úřednická a přidělen 
Byl-Ii kdo přijat Ja~o vo na, vyp , rl is vydané pro tuto skupinu 

poštovnímu úřad,u, pl~hly 'pro neh.o t: vPY' n~s ministerstva obchodu ze 
zaměstnanců postovU! spravou naJm 
dne 18. října 1917, čís. 3~.075., T jako přebytečná síla, nemá 

Byl-li zaměstnanec duvodne propus en ský rok 
právního nároku na požitky za t. zv. nemocen . 

(Rozh. ze dne 12. dubna 1928, Rv 11100/27.) 

. " . í oliciant s titulem poštovního ad-
Žalobce, penslOnovany postovn '" t d služeb poštovních výnosem 

junkta, byl na svou žádost.znovu, P:ll:e d~e 9 dubna 1919 na zkoušku 
ministerstva pošt a telegrafu v Praz· 36 

Civi1nl rozhodnuti X. 
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!~ko volná úřednIcká síla v' ( ( , 
slin del.lOím platem podle m{~~n~ocn~ na, dobu jednoho roku s 

~~~~~av~~~sgem, ře,ditels!ví pošt a te~~~~~;~apn:~ VMýnos tento intll1lOván 
, J1mz sOucasně bl'" v oravu v Brně d 

kdež také službu dne 1. kVětn~' pndelen poštovnímu úřadu ze ne 
lobce ponechán ve službě d' 1~19nastouPil. Po upl nutí r 
~6,března 1923 čil11l 24 Kč a~ed ~e~n~Jeh'O plat od 1. fvětna ~~~gby~ 

h. Dne 27. června 1925' . u na 1923 byl však sníže az 
byl telegraficky sproštěn I :ablobce onemocněl a dne 30 ,n na 20 
mu ' , s Uz y Nato d II . cel vna 1 
" ,vymer ředitelství pošt a telť f o ne,' července 1925 
Jlmz mu sděleno, že se s . ' , , !'fa u v Brne ze dne 30 ' 
stva pošt a telegrafů pPlOstenl jeho stalo vzhledem k v: cervna 
z dO d o v raze ze dne 9 , ynosu 1IIIn",", 
" u~o u neschopnosti ke služb' , ' . ~ervna 1 Q25, čís. 
cmaJIC dnem 30. června 1925 ~, s ym, ,ze Se Jeho služební 
v dohodě s . soucasne zastav ". ~v,'m", 

mlntsterStvem financí ř " llJI a Jenom lI11,P<',',i. 
ze dne 22. prosince 1924 " 2 P Iznava se mu podle § 16 
pro vždy. K pozdějšímu dOCI~; ~6 sb, z. a n, odbytné 1.836 
telství pošt a telegraflI v B;ně Uz zalobcovu ,bylo mu však výnosem 
l~ho propuštění stalo podle § 16

e (~n)e 1,~, cervence 1925 sděleno že 
CIS. 286 sb. z. a n. V žalobě o·' za ona ze dne 22. prosinc~ 1 

:~~~~n~:ém ~táltul zaplacení' Slu~~zb~":chd~o~~t~thal s; bžalobce na česko_ 
, ne y 'sluzbě nescho' , za o u jednoho rok 

~~~tJ'~~~~~oj ako
k 

smpluvnímu' zan;;!t~~n~r ~~~oto~~e slne,mboc~ým,. pročet 
'. ro u. r o c e sní uze I1J pozltky 

nutl mmlO jiné z těchto d u' d ,s o udp r v é s t o I i c e žal b po 
pov'ďť ' vo, U· Pro 1'0 h d' o u za-

e, e I otazku, bylo-Ii okamžité' , , ~ ? nutl sporu nutno zod-
vo~neM, což dokázati jest věcí stra~ropustel1J ,zalo,bcovo skutečnc oclů-
zrusem smlouvy zak'ád' hl y zalovane, Jez právě na ok " 
žalo' 1 a SVou avní obranu V t' vp" amzltem 

nost7
a
;: s~~:;:, j~::;'ťtée~~oP~štění ,žalob~ovo ej~J~~~ěj~~~V~~~ohvala 

22, prosince 1924 čis 28J 6 bP ebytecnostl ve smyslu zákona z dOP-
d I' "s z a n P k ! e ll" ovo avala se výnosu b 'valéh' '.. . o ue se prvého důvodu t 'k C 

18. října 1917 čís 350Y7- P o mllllsterstva obchodu ve HI'dnl' Yd d, , ". :)- z I' 1917 ' , v ze ne 
vYPomo~né síly t. zv. ustanovení ~ ; JlI11Z ~ydán služební řád [O 

POl11ocnych, v nichž při nescho nos pome~ ,v,:lnych úřednických sil ~,_ 
Vr;IO~?e phr.ušteno (odst. VlIPČiS. ~ /e

J 
sj~zbe jest okamžité propuště~í 

n;o r3'd~ UZllt I na služební oměr Ž· es ,otázka, Ize-h tohoto služeb-
deJe, ze jedíným podkladem ťeh I ~Iobcuv. Žalobce to odmítá uv' 
macího dekretu ze dne 24 d bOS uzebního poměru byl obsah' .. ~
an° '" ' u na 1919 k' 't PflJ'
Sd~lt:OI uNza~řt~ní sll1l?uvy ani při slože;'í ~~I'Zbuo nO bonlěch ustanoveních 

. cz lm nem Je'ť" e yo mu v'b . 
lobce vyloučena. Služebnsl' eJ'ePhouzlteln?st tohoto služebního řádu u ec !lIC 
pl" , , o pomer k ťt na za .. 

~f~~~~::rmtb~~I~o;r~~ams~:;r~~é~~b(~j~~~;Z:k~~~I:~y~;;~v:~Jo~:!ek~~~ 
a se svými zaměstn ' nas . obč zák) Sml 

~~~n~i~i~~~m :~Iášť a l11íti p~~c~~:~~~~\~~~~ býti uj~dná~a's ka~~;~; 
y znzence, kteří vstupují v t" Y obsah, nebo I11Ůže býti 

yz pOmer služební, obsahu téhož , 
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kterémžto případě bývá její obsah upráven jednotlivě ve formě zvlášt-
služebních instrukcí (služebních řádů, pragmatik a pod,), státní 

mOcí předem jednostranně vydanýc:h. Každý, kdo v takový služební po
měr vstoupí, projevuje již tfmto vstupem mlčky souhlas s tím, by obsah 
jehO služebního poměru upraven a posuzován byl podle tohoto služeb, 
níhO řádu. Tím stává se tento řád součástí smlouvy služební (Hora: 
O příslušnosti ve sporech z poměrů služebních - Sborník věd právních 
a státních, roč. XII. sešit 1.). V souzeném případě přijat byl žalobce do 
služeb státu výslovně jako úřednická síla výpomocná, což jest tech
níckým značením pro celou kategorii poštovního zaměstnanectva. Již 
z toho, že voleno toto technické označení, musilo žalobci, jako pOštov, 
nímu úředníku býti zřejmo, že vstupuje v tuto úředuickou kategorii a 
podrobuje se i služebnímu řádu pro ni vydanému, tedy v souzeném pří
padě výnosu bývalého ministerstva obchodu ve Vídni ze dne 18. října 
1917, čís. 35.075-P z r. 1917. Výslovného upozornění na tento výnos 
nebylo vůbec třeba, naopak bylo povinností žalobce vstu'pujícího 
ve služební poměr volné úřednické síly výpomocné s jeho obsahem se 
seznámiti. Jako živnostenský pomocník nemůže se omlouvati neznalostí 
pracovního řádu v živnostenské provozovně vyvěšeného (§ 88 a) živ. 
novely ze dne 8. března 1885 a textu živ. řádu ze dne 16. srpna 1907, 
čís. 199), nemůže toho činiti ani žalobce ohledně služebního řádu v úřed
ním listě uveřejněného. Z těchto důvodů nesdílí soud žalobcův názor, 
má naopak za to, že zmíněný výnos bývalého ministerstva obchodu ve 
Vídni byl integrující součástí služební smlouvy žalobcovy a tudíž jejím 
podkladem. O d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil. D~
vo cl y: Po stránce právní posoudil prvý soud věc správně, uznav, že 
služební poměr žalobcův byl na základě výnosu bývalého ministerstva 
obchodu ve Vídni ze dne 18. října 1917, čís. 35,075, který jest podkla
dem jeho služební smlouvy se státem, platně dnem 30. června 1925 
zrnšen a že proto žalobní nárok není odůvodněn. Pokud odvolání brojí 
proti právnímu názoru, že výnos právě uvedený tvoří součást služební 
smlouvy žalobcovy se státem, sťačí poukázati na případné a výstižné 
důvody napadeného rozsudku, s nimiž odvolací soud plně souhlasí. Soud 
prvé stolice šel ve svých úvahách vlastně ještě dále, než bylo nutno, 
když v důvodech rozsudku předpokládal, že žalobce své propuštění 
ze služby neuznával, neboť pro takový předpoklad není v přednesu 
žalobcově opory. Žalobce se nedomáhal, aby snad jeho sproštění služby 
bylo uznáno za neplatné, ani aby se I11U dostalo náhrady za neodůvod
něné a předčasné propuštění podle § 1162 b) obč. zák. (kterýžto nárok 
by byl ostatně již vyloučen uplynutím času podle § 1162 d) obč. zák.), 
nýbrž nárok žalobcllV směřuje prostě k tomu, aby mu byly vyplace"y 
'služební požitky z příčiny jeho onemocnění na základě výnosu mini
sterstva pošt a telegrafů ze dne 3. března 1921 ,čís, 13.085/1. po dobu 
celého jednoho roku, dnem 30. června 1925 počínajíc. Aby tento nárok 
1110hl býti uznán za důvodný, předpokládalo by to jednak, by byl ža
lobce po tu dobu, za kterou se domáhá výplaty služebních požitků, ještě 
ve služebním poměru, jednak také, by byl po tuto dobu skutečně ne-

36' 
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mocen a pro nemoc službu konati nemohl. Náhrada požitkll podle 
vaného výnosu přísluší totiž jen po dobu nemoci, nejdéle na dobu 
noho roku, Ježto není sparno, že žalobce byl dnem 30, června 
služby sproštěn, a tím přestal býti úřednickou výpomocnou sílou, 
zárovUí i nároků na výplatu požitků po dobu nemoci, poklid tato 
po dnu 3D. června 1925 ještě trvala, Ostatně žalobce ani netvrdil, že 
po celý rok od 30, června 1925 počínajíc skutečně nemocen, na,op'lk 
tvrdil a chtěl dokazovati, že jest úplně schopen vykonávati službu, 
podstatnost žalobního nároku jest tedy očividná, a není proto 
třebí zabývatí se ještě druhým důvodem žalobcova propuštění ze 'luzo,'.' 
totiž jeho přebytečností ve smyslu zákona ze dne 22, prosince 
čís, 286 sb, z, a n" kterýžto důvod byl žalovanou stranou uváděn 
podpůrně, Podotýká se však k tomu, že také podle odst. VIL čís, 2 vý_ 
nosu bývalého ministerstva obchodu ve Vídni ze dne 18. října 1917, ' 
čís, 35,075,-P z r. 1917 bylo možno služební poměr žalobcúv bez před
cházející výpovedi zrušiti, když se stal postrádatelným následkem změ
něných pOměrll siužebních. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Dlivody: 

Ze žalobcova dekretu ze dne 24, dubna 1919 jest zjevno, že byl 
přijat jen jako volná výpomocná síla úřednická a přidělen poštOvnímu 
úřadu v Olomouci od 1. května 1919, tedy jako zaměstnanec určité slu
žební skupiny, a nižší soudy správně doHčily, že pro něho platily sln
žebni předpisy vydané pro tuto skupinu zaměstnanců poštovní správou, 
tedy i výnos ministerstva obchodu ze dne 18, října 1917, čís, 35,075, 
jímž byly právě upraveny služební poměry volných výpomocných sil 
úřednických, neboť jmenovací dekret ze dne 24, dubna 1919 neobsa
huje ustanovení o jeho služebních povinnOstech a právech, Jest též ne
sparno, že žalobce byl propuštěn dnem 30, června 1925 z výpomocné 
služby bez výpovědí. Žalobce domáhá se zaplacení plných služebních 
požitků ještě za celý rok, t. j, denního platu 20 Kč 40 h PO 365 dnů, 
úhrnem 7.446 Kč a doličuje, že před propuštěním onemocněl ve službě, 
čímž prý jest odůvodněn jeho nárok na plné služební požitky po dobu 
nemoci, nejdéle po dobu jednoho roku, žalobce buduje svůj nárok hlavně 
na výměru řiditelství pošt a telegrafů v Brně ze dne 30, června 1925, 
podle něhož byl prý propuštěn toliko pro neschopnost k výkonu služby 
(invaliditu), a doličuje, že tento propouštěci důvod nebyl opodstatněn, 
poněvadž byl jen nemocen rheumatismem, nikoli naprosto invalidním, 
nýbrž že byl zpúsobilým konati lehčí práce a zdlhaziíuje, že ·prý dru-. 
hého propouštěcího důvodu »pro přebytečnost« použila poštovní správa 
až když seznala, že první propouštěcí důvod nemůže obstáti. Než pro 
rozhodnutí souzené věci nezáleží na tom, který důvod poštovní správa 
při žalobcově propuštění zvláště zdůraznila, ježto jej mohla propustiti 
i bez udání důvodů a také nemusila žalobci oznámiti veškeré své du .. 
vody pro jeho propuštění, které mohla i za sporu uplatniti dOdatně, 
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, 'valo že se jich dříve vzdala. Avša.k 
ovšem z okolnosti nevyply .' b')ť I"iž z vy' měru ze dn~ 

hl" se am se spisy ne I I ď 
vývody nes oe uJI . v ři ro" uštčnÍ ,žalobce bylo h e eno 

O června lze zřetelně s.ezn~tl: :~oP záeon; ;e dne 22. prosince 1 g~4, 
TéŽ k ustanovení § 16 ,lestr~~~~~Ci druhém výslovně přikazu]e" by r;-

, 286 sb, z, a n" Jenz v o. 'b r 'o uštěni _ a take to 0,0 

ČI S , ční vypověditelní zaméstnal;cl Y I f~t~č~osti při propuštění žabrte 
dU' poštovní ředitel StVl po~zilo -::,e SI' dle § 16 druhý odstavcc 

duvO " e v{!meru pnzna o po . "tkl ' bce když mu zaroven v ,.-' .,- _ .... ' Iky stálých aktivních pOZI I 
10 "k a odbytné ve vysl tnmeSICnI cas , 'k 'důvod k pro-
res tr za on 'č koslovenský stat za onny 36 Kč, Měl tedy žalovany es .' ' v' měrem ze dne 20, srpna 
1 ~štění žalobce, ktert byl ostatn~, z:l~bC~etřeba se obírati dovolacími 
1925 podrobně v~svet1en, .. To;~u~~št~ci důvod neschopnosti žalobcovy 

důvody a úlv~hbambl, ~~p~~~tftnln a' neni důvodnou ani výtk~t_v~dn~~~ 
k výkonu s uz y y _ '., ') že o tomto propous eClm 
odvolacího řízení (§ ,,03 :IS, 2 :' I~b~'e~, nabídnuté, když pro rozhod-

dů nebyly proveden~ .d~ka:,y za II § 16 druhý odstavec restr. za-
V~tí věci stačil propousteCI ~uvod ))o( e .tčn i"ko síla přebytečná, byl 
nk na Byl-li však žalobce duvo.dn.e propuls, § '1'6 druhy' odstavec restr. 

o . b ' - platne ve smys II , 
tím jeho služe l1l pomer "h na 'roku na požitky za tak zvany ne-

v emá ani pravl11 o ~ t. ' í slu-zákona zrusen a 11 v "d kl' d' že zamčstnanec za 1 van 
k ' k 'enž zásadne pre po a a, , I-b 

J110cens y fa v' ] O" ' onemocnění konatI s uz ll, 
žebního porneru nemuze pro sve 

čís. 7957. 

, Dopravní řád železniční. é b" J'est oprávněn domá-
'h du škody za ztracen z OZl . k 

Nároku na, na ra . , . tou ii-ii mu příjemce náhradtli tlafO . 
hati se tla draze odeslllatel, pos .P duie zvlášttlí iorma. 
Pro plattlost postupu to~~ se tlev~~adráze písemně l1!ýbrž telefonicky, 

Třebas příjemce zbozl ne~avr' 2 'el dopr ř. dráha však 
by byl úbytek zbožl zjištěn drahou po~l1e '~(~ni Zbyla p~vedeno dráhou 
přes to vyhověla l1ávrh~ a l1ay~h~:ny ;r~~inut dráhou s konečnou plat
samou, byl nedostatekplsemne o 

nosti. d 12 dubna 1928 Rv I 1172;'27,) (Rozh, ze ne ' , 

.. " , R a I Při odběru zboží zjistila 
žalující fir~Tla .~aslala .~b~:\f!lI~~rok próii dráze na náhradu škody 

firma R, a .I" ze cast zb?zl .J ni' 'e'iž žalobu proti dráze pro c e s n I 
postoupila firma R. aJ, zalob y,; ] ] d - I a c í s o II cl uznal podle 
soud prvé stolice zanllt, o va 

žaloby, I' ' 
- d llevyhověl dovo anI. Nejvyšsí sou 

Důvody: 

, j v b žalu;ící firma jako 
Nelze sice souhl~siti s o~I,volacl:~ ~O~\:~~;í~~ l!ráva ~alovati o ná-

odesílatelka ztraceneho zboz~ II'lOdh " ]'est jenom ten oprávněn uplat-
hradu, neboť podle § 99 (1) ze, OpL r. 
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niti práva ze smlouvy nákladní ro" ... 
kazn~ a přikazni právo žalobk!ně tIa~eleznlcl., komu přísluší právo 
C~) zel. dopL ř. vydánfm náklad . J ? odesilatelky přešlo podle . 
pres to jest námitka nedostatk mho listu adresátovi na tohoto ..... 
Z~lující firma odŮVodňuje své opu. akb~nih? Oprávnění bezpod~tat . 
narok byl příje~lcem zásilky fir~~~n~m k zalobě tím, že jí n 
Se t~k stalo. A11I všeobecné . rávni ' . a J. POs!oupen, a dokázala 
n:;bredplsují pro platnost poťtupu z~r;,~p~sr a11l zelezníční dopravní' 
v~. ec ~otřebného prohlášení postu ít~~ 111 Ofinu, tvrzení pak, že tu kn sepIsování protokolu v domě ~ o;a, Jest v rozporu se spisy]"' 

d~C~é~ ~ÝsT:~há~ ~~e n;~ra9a byla v~~Ia~e~~d~~I;;~:nt~~lás~I,a tirn{: 
~Irmy jindřich J., že nárol~ ~~rvnná~ 1926 potvrdil pak V~řejný s;~~e~~~
zalované straně oznámeno žalobkladu byl, pak v žalobě bylo udáno 1:( 

Nesprávným J'est 11 a' ' , ~nl postoupen. a 
(2) č' zor, ze narok 'h 
, IS. 4 žel. dopL řzachov' ,na na radu nebyl podle § _ 

;'~~lJm~~~ka;~~t~11;:~~~~0;f~~eP~~;n},~20euv~~c~~~bldf~l::~~~ni~~ O~;á~~I; 
tel~r' §bUd' ~ísemně navrhl u I~e~:z;'i~!er~ přI Odběru.zboží'nebyly ;~~= 
po e 82 zel. dopr. ř. neb u s ,y sama zJlsbla stav zásilk 
V sOuzeném případě ne~ 'vrhl :.oudu, by zboži bylo ohledáno zn y 
~~O~iC~Yk' b~ byl úbytek ~boží ~m~~~C~/~OŽí sice písemně, nýbrž a;~I~ 

yz vsa pres nedostatek' , a ou podle § 82 žel do . , 
vrhované zjištění bylo dráh~~se2~~eo formy bylo návrhu vyhověno ~\~~ 
vedeno, _ hyl nedostatek písemné lorm u slep~amm Prot?kolu v domě pro
~~:~Lhze by scházela ještě jiná prá~n~ r;o~u ~ tonecnou platností pro" 

_ ' .~ ? naroku podle výjimečného' . mma pro posouzení zaža_ 
dovolanl samo netvrdí takže _ ,predplsu § 97 (2) čís. 4 žel dop' " 
souzen 'podle prvního ~dstavce I,end S:ozumiteln5" proč by měl' b' ti I. ~~ 
Vi dlo, ze zanikají všechuy nár2ky 

7 p~~li' d5'r r:, .ustanovujícího Ia p~a-
p aC,eno a zboží odebráno. Jenom " I ze emlcl, bylo-Ii dovozné za
zbozl ~~, neuskutečnilo již dne 4 ~I~~chodem se podotýká, že Odebrání 
a J. p~lsel do nádražního sklaďiš, ,0dp~ledne, když sluha firm R 
: po pnpravení zboží k odebrání ;~Žá~r~dl~zll vyplacený nákladn/list 

n~o;lkfadon~~ezl~~~~, ng~:\,tel~~vne~ jak ~~a~~\~d~~~~, ~td~~e~~~a~~ťv~'~;1 
a odvezeno ze skladiště. Teprve tf kdyz zbo,zl bylo předáno speditérovi 
tence a opatrování dráh . ,mto okamzlkem vystoupilo zbo" d -
nebyla ještě Překročen/'r:čil~n~:á~~ž odbě,1I1á lhůta § 80 žel. ~~;r ~
Jako POvozník podle § 84 žel. dopr. t do te doby za zboží stále j ťŠi~ 

čís. 795S. 

Přejezd Sill1ice přes hl. ~' " , 
~el1í, křižovatkou po rozumu §v~~ z~leznlCl1t trať, chrál1ěnou zábranami 
r, zak, mm. nař. ze dne 28, dubna 1910, čís. si 
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Byly-Ii zábrany otevřeny, nebyl řídič, blíže se k přejezdu přes trať, 
povinen, zmírňovati rychlost ve smyslu §45 nat. ze dne 28. dubna 1910, 
čís. 81 r, zltk. 

(Rozh. ze dne 12. dubna 1928, Rv 1 1720/27.) 

žalobce, přejížděje automobilem železniční trať, nechráněnou zá
vormni, srazil se s nákladním vlakem, při čemž byl automobil poškozen. 
Zalobní narok proti dráze l1a náhradu škody uznal pro c e sní s o u d 
p r v é s t o I i c e polovicí po právu, O d vol a c í s o u d nevyhověl 
žalobcovu odvolání. D ů vod y: Prvý soud shledává žalobcovo zavi
nění na sražce jeho automobilu S lokomotivou nákladního vlaku v tom, 
že žalobce nejel rychlostí předepsanou v § 46 min. nař. ze dne 18. dubna 
1910, Gís. 81 ř, zák. Odvolatel snaží se v odvolání prokázati, že právní 
názor prvého soudu není správným a není zákonitě odůvodněn, dále že 
řizení jest vadným proto, že, když se posudky znalcl! rozcházely, ne
slyšel soud nové znalce neb aspoň znalce třetího. Prvý soud odvolává 
se na ustanovení druhého odstavce § 46 cit. min. nař., které zní: »Nikdy 
rychleji než 6 kilometrů za hodinu (tempo koně v kroku) nesmí býtí 
jezděno, když hustá mlha zamezuje rozhled do dálky, jakož i na tako
vých místech, kde silnice nemůže býti přehlédnuta, jako zejména na 
křižovatkách, při silných záhybech silnice, při vyjíždění do vrat, vy
již dění z domu, pak na mostech, v úzkých ulicích, kde dva vozy ne
mohou vedle sebe jeti, při kromobyčejné živosti cesty a při velikém 
nahromadění lidu«. K tomu nutno v úvahu vzíti i § 45 téhož nařízení, 
který zní: » jízdná rychlost budiž zvolena za všech okolností tak, aby 
byl řídič pánem své rychlosti a aby bezpečnost osob a majetku nebyla 
ohrožována. Řídič vozidla má zmírniti přiměřeně jízdnou rychlost, tře
ba-Ii' také zůstati státi a zaraziti motor, kdyby nehody nebo poruchy 
dopravy mohly býti způsobeny jeho vozidlem.« Zalobce sám v žalobě 
tvrdí, že jel rychlostí 10 až 12 km za hodinu, a netřeba se zabývati otáz
kou, zda nejel rychlostí větší, an sám doznává, že jel rychlostí větší než 
6 km. Že přejezd přes koleje železniční jest křižovatkou, o tom nemůže 
býti sporu a citované ministerské nařízení nezná žádné »ohražené kři
žovatky« a nečiní pro tyto výminky. Z ustanovení §§ 45 a 46 cit. zák. 
vyplývá, že bylo žalobcovou povinností, by před křižovatkou, tedy také 
před přejezdem přes dráhu, zmírnil rychlost automobilu na 6 km, tak 
aby byl pánem rychlosti vozidla a mohl je v čas potřeby zastaviti, což 
se při rychlosti 6 km dle souhlasného posudku znalců státi mohlo za 
1 až 2 metry, za nejnepříznivějších poměrů na vlhkém příkrém svahu 
na 4 metry. Poněvadž žalobce jel rychlostí větší než jest předepsána 
- jak sám doznává - a poněvadž následkem toho nemohl v čas zasta
viti a srážce s vlakem zabrániti, jest spoluvinen na srážce, jak zcela 
správně prvý soud usoudil. . 

N e j v y Š š í s o u cl uznal žalobní nárok zcela po právu. 
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Důvody: 

Mylným jest názor nižších soudů, že v souzeném případě jde o 
žovatku po rozumu § 46 min. nař. ze dne 28. dubna 1910, čís. 81 ř. z 
a že tedy náleželo žalobci, by před přejezdem přes železniční trať ZIll 

nil rychlost jízdy na 6 km za hodinu. Za křižovatky podle řečen· 
nařizení jest považovati toliko mista, kde buď silnice nebo veřejné 
se protínají anebo kde z hlavní silnice odbočuje cesta jiná a 
současně slouží veřejné dopravě. V souzeném případě jde o m 
říšskou silnici přetíná železniční traf a to trať železnice plného 
z níž je vyloučena veškerá jiná doprava, jejíž přejezdy se v čase 
ničnÍ dopravy uzavírají zábranami, čímž se vylučuje, aby se 
jezdech v obou smčrech doprava konala současně. Neni proto sDI·ávnv,,,· 
názor nižších soudú, že dle § 46 cit. nař. žalobce, přiblíživ 
jezdu, měl zmírniti rychlost jízdy na 6 km za hodinu a že ho stihá 
nění na úrazu proto, že tak neučinil. Leč nepřiléhá tu ani předpis 
cit. nař. Předpis, že má řidič silostroje zvoliti za všech okolností 
jízdy takovou, by byl pánem své rychlosti, nelze vykládati tak, 
všech okolností musí zachovati rychlost takovou, aby mohl vždy i 
zastaviti; takový předpis by vůbec znemožnil automobilový provoz, 
jehož účelem jest rychlá doprava, když, jak soudu známo, nelze ihned 
zastaviti, jakmile převyšuje jízdní rychlost 6 km za hodinu. Pravý smysl 
tohoto předpísu je ten, že řídič má za všech okolností zachovati rychlost 
takovou, aby neztratil vládu nad s·trojem a mohl rychlost jízdy kdykoliv 
čas od času se vyskytujícím poměrům přizpúsobiti, a aby !'ychlostí jízdy 
samou nebyla ohmžována bezpečnost lidí a majetku. Dalších v § 45 cit. 
nař. uvedených opatření má řídič šetřiti tenkráte, kdyby nehody nebo 
poruchy dopravy mohly býti silostrojem způsobeny. Přirozené nelze 
řídiči silostroje klásti za vinu, že těchto opatřeni neužil, jestliže i při 
vynaložení zvláštní v § 1299 obč. zák. mu uložené opatrnosti? pile 
nemohl poznati, že silostrojem by mohla býti nějaká nehoda nebo po
rucha způsobena. Že jízdní rychlost IO~13 km za hodinu není takovou, 
by řidič silostroje nebyl již pánem své rychlosti, o tom nelze důvodwě 
pochybovati. Zbývá tedy otázka, zda jest žalobce spoluvinen na srážce 
tirn, že, přiblíživ se k železničnímu. přejezdu, jel neopatrně a nešetřil 
předpisů § 45 cit. nař. Tuto otázku bylo by, jak plyne ze shora uvede
ného, zodpovědětí kladně, kdyby dle zjištěných okolností byl mohl ža
lobce při vynaložení zvláštní píle po rozumu § 1299 obč. zák. seznali, 
že jeho vozidlem mohla býti zpflsoben3 nehoda, kdyby nezmírnil rych
lost jízdy pod 10-13 km, pokud se týče nezastavil. Leč není sporu 
o tom, že zábrany na přejezdu tratě byly otevřeny, když se žalobce 
k přejezdu přiblížil. Žalobce musíl tedy předpokládati, že trať a přejezd 
přes ni jsou volny, neboť i řidič silostroje jest oprávněn předpokládati 
normální případ, že při přiblížení se vlaku spustí se zábrany, jež tu 
k tomuto účelu jsou. Žalobce spatřiv, že závory jsou otevřeny a že je 
přejezd volný, neměl příčiny zmírňovati jízdu nebo dokonce zastaviti 
a v tomto případě ani rozhlížetí se po krajině, když, jak správné prvý 

, _ ,v, lusil r-ídič silostroje !ě~o'!~ti 
'dí na tak frekventovanem mIste II působil nějaké neštestl pre~ 

uva .'cn prostoru před ,sebou, aby ne~i tu okolnost nelze poklácla.ti 
sobl nebo srážku s jinyml vozl~IY~~dio když postřehl vla~ a vy-

o žalobce, že nezasta~~l ~" vllZ' na tu vzdálenost v<;as z~-
amení strážníka P~aJ pom~va z a odvolací soud sam -:]l~ 

"".".11." .Z!' nemohl, jak znalCI bylo potvrz:,no žalobce v žádném S J11C f\1 
stavItI ~zelze tedy slTleclávati spoluzav;nen~k se stalo. 
šťU]e. . t vyhověti dovolání a uzna I, ] 

bylO plO o . 
Čís. 7959. 

, ci k projednáni sporu-
• .v. h soudů v otazce, z a 

Souhlasná rozhodnutí mzstC , lze napadati dovolátúm. 
lán senát či samosoudce, ne 

byl povo 

d 12 clubna \928, Rv II 474/27.) 
(Rozh. ze ne . . 

I. . pokud uplatňovalo zmatečnost, 
, ,. s o u d odmítl dovo anI, 

Nel v Y s S I V onom směru uvedl v 
jinak mU nevyhověl 

důvodech: 

.. v v' I' v rvé stolici námitku" že
v 

k pro~ 
Dovolatelka vznesla ]lz za r~zel;~i n~ní ovolán senát, nybrz sa~o

jednání a rozhodnutí této Tspor!,~ :~ní otáZ[OU příslušnosti, n~br ~,ta~:c 
dce krajského soudu. ovsa . ) První soucl rozfesl o az. 

sko~ řádného obsazení so,u~u (§ h60d l. Rsp· orné věci povolán jest ~enat, 
o v k ojedna11l a roZ O nu . T t usnesel1l na

v ten smysl, ze d prtl námitku věcné nepříslušno~tl. t o o sudku z toht) 
usnese11l1l1 o nll I t . Vi zmatecnos roz , 

~adla dovolatelka, o?volá~ímb .~p ;r~;~~nána samosoudcem. Usnesenl1l~ 
důvodu, že sporna veC .mela y 1 lku bylo odvolání vznesene pro zm~ 

volacího soudu pOlat~m d? 10ZSUC . soud rovněž byl toho nazoru, ze 
. ~~čnost zamítnuto, ponev~dz odV.O~~~i c byl povolán nikoliv sam?sor.;~;eh 

k projednání a rozhodnut:,spOl~e t· zce dvě shodná usnesem n!ZSI~, 
,.brž senát. Jsou tu tUdlZ V teto o ,a s v loučeno toto usnes:~1 dak 

. ~~uclů, a jest proto pO,dle § 52t ~.;; t~díi dovolání jako nepnpus\ne 
a adati. V tomto smeru mUSI o Y",. lenárnímu rozhodnuh ze c, n: 

~d;',ítnut6. Odmítnutí se mlak n~prl~cI / čís. 7671, neboť, jakž vy~lyva 
30. prosince 1927 Pres. 227/27, s, ·voiá~jm spolu s rozsudk:n~. take ve
z jeho odůvodnění, lze n.apadah d~o pokud není odporovánI ]lm podle 
škerá usnesení odvolaclho sou~: de. 
zákona vyloučeno, jak v tomto pnpa . 

Čls.7960. 

. " '.est okládati za nutnou, třeb:w jí 
BryčkU ve větším hospodar~tvl ] ."&ám. jako taková jest prlslu-

cl,« pom'lval J·en k osobntm vy]tz , 
hospoar b" ák 
šenstvím ve smyslu § 296 o c. z . 
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Pozemková refonna. 
Přídelce nabývá vlastnictví k přidělenému majetku 

konečným přídělem i bez zápisu do pozemkové knihy; i dokud 
děl konečným, má se ohledně otázky příslušens,tví vše tak jako při 
·vlastnictví. 

(Rozh. ze dne 13. dubua 1928, R 1282/28.) 

V exekuci .na svršky nabyvatele zbytkového statku navrhl dl 
by některé ze zabavených věcí byly vyloučeny z exekuce, mimo jiné 
bryčka. S o udp r v é s t o I i c e návrhu vyhověl, rek u r sní s o 
zamítl návrh ohledně bryčky, ježto dlužník nepotřebuje bryčky k 
hospodařování, nýbrž pouze k osobní potřebě. 

Ne j v y Š š í s O u d obnovil ohledně bryčky usnesení prvého 

Dtlvody: 

Rekursní soud přehlédl, že. bryčky užívá dlužník nejen k os,)brIÍI1) 
vyjížďkám do města, nýbrž í k dovážení nákupů domů a k 
mléka na staníci. Avšak, i kdyby jí užíval jen k osobním UU;"7CI'Ir'~· 
musila by se pokládati za nutnou v hospodářství, neboť každé větší 
spodářství vyžaduje časté pochlrzky a tu, mají-li se konati pěšky, 
to ztráta času, kterou může býti mnoho promeškáno, rationelní vec'e"í 
11ospodářství vyžaduje tedy i rychlého komunikačního prostředku, 
ště v moderní době, která nedovoluje provozovati živnost zaf;tal·al"m 
primitivním způsobem. Takovým rychlým, protože lehkým 
jest však, když už tu není. silostroje, aspoň bryčka, neboť zapřahati 
těžký hospodářský vůz, který není zařízen na poklus, bylo by nehospo
dářské. Jest tedy bryčka příslušenstvím podle § 296 obč. zák. a jest. 
proto vejíti na námitky vymáhající strany, že dlužník nen.Í vlastníkem 
statku a že nevzdělal 66 korců orné půdy, neboť kdyby byly rozhodny, 
nemohla by se přes to bryčka vyloučiti z exekuce. Avšak námitky roz
hodné nejsou. Přídělce nabývá vlastnictví, jak v rozhodnutí Rv I 783/:P 
čís. sb. 7862 podrobně provedeno, již pravoplatl1:ým konečným přídělem 
i bez zápisu do knih. Avšak i dokud není příděl konečný (§ 27 příď. úk.), 
má se ohledně otázky příslušenství vše tak jako při plném vlastnictví, 
neboť přídělee má aspoň vlastnickou držbu, která ve všech ohledech 
věcných i osobních, zejména tedy i v poměru k osobám třetím platí a 
váží zrovna tolik jako plné vlastnictví, a rozdíl je toliko v poměru pří
dělce k Státnímu pozemkovému úřadu, který však se třetích osob, zde 
vymáhajícího věřitele nijak nedotýká. To však, že dlužník nevzdělal 
většinu rolí, nemá se spornou otázkou nic činiti, protože to povahu pří
.slušenství neruší. Zákon se ptá jen, zda věci je k řádnému hospodaření 
třeba, nikoli zda je dlužník pilný. Než, i je-Ii liknavý, bude věcí Státního 
:pozemkového úřadu, by uvážil, co činiti; vymáhajícího věřitele se to 
ve sporné otázce netýče. Bylo tedy vyloučení bryčky obnoviti. 
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08 b~ zák pokud 
h 'k nebyl zrušen § 9 o c. ., , 

tedpisem čl. 285 ob~ . ~.a " rávo podržeti přijatý závdave>: 
p bylo bezvin~é, strane ~rt~na: PJ'enž byl jí poskytnut. 

žádati dvoJnasobek zav av , 
Íl!1ei)O 

h d e 13 dubna 1928, Rv 11186/27.) 
(Roz . ze n . 

I ku itel prodateli závdavek 500 Kč. 
~I dotvrzení kupu okurek. da p.' s o u d I" v é s t o II c e 
I,a . t~ hl 500 Kc pro c e s n I ··~t· 
ť o vrácenr ec o 'tl D ů vod y: Bylo ZJIS eno, 

10 e I í s o u d žalobU zaml . .·.b· k ku-
Ilověl, o d v ° a e . b hodem fixním a ze zalo ce Ja o • 

yY bchod mezi stranami byl o Ctně lhůtě neodebral, takze 
ze o dl . . ·to okurky ve s anove dle 

itel byl v pro. e111, Jez lněna Může tudíž bezvinná strana po , 
p 110uva jeho vlnou n:byla .sp ... žřj" ala. Toto ustanOV€11I platl 
sn 908 obč. zák. podrzdl zavd~vek" J~lm Proihodnutím býv. nejv; ~oudf podle čl. 285 obch. zak. Pble111s1s~~~t' Pres. 97/15 (kniha judika:u ČIS. 

·ho dvoru ze dne 13. du na .' 908 obc· zák pokud Jest ]lm vy-nl v ustanove11l §, '. ') 
218) bylo vysloven?, ze· va vinou ·edné strany, může stran: ~~-
slaveno, že, nesplnl~h s~ s~l';;'držela si ~održeti nebo l11ůže~ nazp~et za~ 
vinná závdavek, ktely o 1lI, o ! ·ž dala ._ nebylo zruseno cl. 28". 
dati dvojnásobnou částku zavda~k~, Je\ nej~ou na závadu uplatňová11l 

beh zák. ani čl. 354 a 355 oe. za .. ' v·sak 111llŽe by· ti vykonano 
o . "o h cl ' k Upl toto pl avo . . 
tohoto práva pn ob:. O;'I.?' ·1 354 a 355 obeh. zák. bezv1l1J1e 

a místo práv pnsluse]lel.ch po?le c . 
Jen n ..,. rávy tem!. 
straně, nikol:v

v 
1, zar~~e3 Sn~vyhověl dovolání. 

Nejvyssl s C 

Dů vod y: 

. . , l' Ll vec správně, řídě se zá-
Po práv ni stránce pOSOUdIl oo.vo aClvso:oudu ve Vídni čís. 218 (sb. 

sadami, vyslovený1111 v Judlť~tu tbY~~tnjiš;ě na rozhodnutí téhož soudu 
Nowakovy čís. 1639). POU1(~~~/I1J8 (zapsané pod čís. 270 v repertonu 
ze dne 4. června 1918 Rv , .', j čis 1838) a k vůli úplnost, 
nálezu a uveřejněné ve sb-o NowaKovC pOL -, , 
též na rozhodnutí čís. 2640 sb. n. s. 

čís. 7962. 

,~ o • a manželi požadovati výž~vné podle 
Rozloučena. manzelka nemuze n 1841 čís. 531 sb. z. s., třebas pra

dvorského dekretu-ze dne 4. '~~:~OZluk~ mlll1želství nastala teprve po 
voplatnost rozsudk~v:vys:lovuJlcl ' 
podání žaloby o vyzlvne. 

(Rozh. ze dne 13. dubna 1928, Rv I 1673/,27.) 

v· 1anželi o placení výživného P r 0-
Žalobě rozloučené manzelky protI n

h 
.·1 o d vol a c í s o.u cl ža

. s o udp r v é s t o I I C e vy ove, 
cesnl 
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lobu zamítl. D ů vod y: Soud procesní vychází Se stanoviska, že 
želství stran uzavřené dne 23. února 1921 bylo právoplatným 
zemského civilního soudu v Praze ze dne 29. května 1926 r02:vedelle 
stolu a lože z viny obou stran. Proto v zásadě přiznal podle lIven,"" 
dekretu ze dne 4. května 1841, čís. 531 sb. z. s. žalobkyni nárok na 
živné. Soud procesní však přehlíží, že manželství stran bylo ""''''''"111 
zemského civilního soudu ze dne 24. července 1926 rozloučeno z 
obou manželů, kteréžto usnesení bylo postupem stolic potvrzeno 
hodnutím Nejvyššího soudu v Brně ze dne 18. ledna 1927, č. 
1201/26. Rozluka manželství nastala tudíž dnem 24. července I 
tímto dnem zanikly také vzájemné závazky stran z dřívějšího 
ství. Zejména zanikla tímto dnem povinnost žalovaného, by podle § 
obč. zák poskytoval žalobkyni slušnou výživu. Ježto manželství 
bylo ještě přede dnem podání žaloby, t. j. přede dnem 31. července 1 
rozloučeno z viny obou stran, nemůže žalobkyně žalobní nárok op 
ani o řečený dvorský dekret, jehož předpokladem je pOuze, že .'"e'''.'OI .. 

stvi bylo rozvedeno, aní o ustangvení § 1266 obč. zák., poněvadž 
právoplatného rozhodnutí jest na rozluce spoluvinna a podle "',aIIVVOD] 

práVě citovaného má nároky náhradní pouze strana nevinná. 

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

Důvody: 

Po právní stránce dlužno k vÝVOdllJll dovolání, jimiž se uplatňuje 
důvod podle čís. 4 § 503 c. ř. s., uvésti toto: Dvorní dekret ze dne 4: 
května 1841, čís. 531 sb. z. s., o který se opírala žaloba, platící jen pro 
případy oboustranně zaviněného rozvodu, jest výjimečným. předpisem 
zákona, a jest proto podle § 7 obč. zák. vyloučeno jeho obdobné 
užití 'pro rozloučenou manželku. Jest tedy nepochybno, že zalotlk}'ně 
nemá nároku na výživné podle řečeného dvorního dekretu od doby, 
její manželství se žalovaným bylo rozloučeno. Nárok takový mohla 
sice míti po dobu, po kterou bylo manželství jen rozvedeno z viny obou 
manželů, tedy po dobu od podání žaloby o placení výživného. až do roz-o 
luky, ale i to jen tehdy, kdyby tu byly \'Zhledem ke zvláštním pOměrŮm 
případu důvody slušnosti, které mluv! pro to, by .U bylo přiznáno vý.
živné. Při ústním jednání ze dne 28. února 1927 uvedly obl' strany sou
hlasně, že jejich manželství bylo usnesením zemského soudu civilniho 
v Praze ze dne 24. července 1926 rozlOučeno z viny obou manželů, a že 
toto usnesení bylo rozhodnutím nejvyššího soudu ze dne j 8. Jedna 1927, 
R I 1201/26 konečně potvrzeno. Z toho jest zřejmo, že bylo prvnim 
soudem uznáno na rozluku z viny obou stran již dříve, než žalobkyně 
podala žalobu o výživné, která byla podána dne 31. července 1926. 
Kdyby usnesení prvního soudce o rozluce nebylo bývalo žalobkyní na, 
padeno, nemohla by si žalobkyně vůbec číniti nároky na výživné podle 
dvorního dekretu ze dne 4. května 1841, čís. 53! sb. z. s. Jestliže však 
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o d v ' 11 opravll)Tch prostředků sna-
, podáním zřejmč neoduv~ n~nY~ozluce nedalo by se srovnati '~'i;ijOlsJekYo'1d;clalovati právní moc usn:senrt~ I~oskyt~valo v}'jimečné ciobro-

'd kem slušnosti, aby se JI za.. , 
s roz~ ,av ·'1 dle uvedeného clvor111ho dekretu. diní vyzlvne 10 po 

čís. 7963. 

,. 'dO bytu neplatí kratší ' . o z' alobě o zmatečnost soudm vypove I z V hzem 

lľty § 575 c. ř. s. ,," tným opravným prostředkem, 
I u I v šší soudy, na něž doSI!l vec pnpus o zmatečnost (o obnovu) 
·sou p~Vi~ny z ~řad}1 ZkOt1m~l, ~dfa s~::~~a v zákonné I~ůtě, "nei~OI1ce ~pirá o z~k~nny duvod a z a řipYravných spisech opravneho flz~nl vy-
, ány am hm, zda strany vP., rávním názorem, ktery snad vtý~aií výslovně onen ne~osta~~~! an:: p důvodech rozbodnuti ve věci ' nosti žaloby vyslOVily mZSI sou y v 0- 'lt. samé. 'd 'v' povědi z bytu dlužno poc~ a ~ Lhůtu k žalobě o zmatecnost,sou m. ~ nez ůsobi1é ku sporu, Jenz 

od doručeni výpo,vědi opatrovOlk~ st~~~~ick~hO soudu. Okolnost, !.e 
navrhl výpověď, treb,as b~~ s;~!e~~:ní opatrovnického soudu, nepn
opatrovník navrhl vypove. ,. t' ky zda byla žaloba podána včas. cháií v úvahu při posuzovam o az , 

(Rozh.ze cine 13. dubna 19"28, Rv 1561/28.) 

, " ti ro choromyslnost, domáhala v se Žalobkyně, zbavena svepravnos . P, vy' pověď z bytu daná za-
l . I' vela za zmatecnou . V" 

žalobou, by by ~ pro~ aSI I o a!rovník žalobkyně, nevyzadav SI s~o
lobkyní žalovanym, Jezto Jl da

O 
bP . z"s í s o u d y uznaly podle za-

. k·ho soudu a n1 ,. ad"' lení opatrovnrc e o· d • ·pověď Z bytu v tomto pnp , 
loby v podstatě z toho d Ll v o. u: zes~~du Námitku odpúrkyně odvo
vyŽadovala schválení opatro~111ckeho lěně :ežto prý jde o věc nájemní 
latelů že odvolám bylo pod~~o opoze \\enní vyvrátil o d vol a c 1 

' d I· . byla tud1z pouze OS1111 ,. d' . od 
a lhůta k o oVo a111 k . Vzhledem k vytýkanému opoz em . ~ 
s o u d v d u v o cl ech !a to. ředem touto formální otázkou a z~~Jat~ 
volání mus11 se soud zabyvat1 p , § 533 c 'r s J. enž se pro nze111 

' . "hl·'· k ustanove111 ... , .. "d k ní stanOVisko. Pn 1zeJe ..• d . , I-IV části soudnrho ra u, 
o žalobě pro zmatečn~:t dovobva, pr~ed'~~ s·tano;ící pro nájemné věci 
kdežto části VL, ,v n1Z Jest trr:)prÚPI~.ě pomíjí, nesdílí odvolací so~d 
kratší OdVOlaC1 Ihutu (§ 575 . d· ·1'· sde'len1· a má naopak za to, ze ' I ... t ny v o va aC1m . j" 
právní názor za UJ1C1 s ra. . I t" v·delná odvolací lhůta čtrnac 1 
v řízení o žalobě pro zmatecn,ost r a, 1 pr~·e'mní Tento právní názor za-

64 's) třebas slo o vec 1UJ . d dnů (§ 4 c. r. .'. ( .. dikát nejvyššího sou u ve 
stává jednostejně, i jUd1k~t~~a 19Sľ~V(1~15lu Odvolání ve lhůtě čtrnácti-Vídni čís. 225 uver. v Pra, 111 u , 

denní podané bylo tudíž pod~no vcas
dk 

b nižších soudú a odmítl 
N e j v y Š š í s o u d zrus11 rozsu ' y o ou 

žalobu. 
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D II vod y: 

Odpůrkyně dovolatelů vytýká, že v tomto sporu platí lhůty § 
prvý odstavec c. ř. s. a že jest proto opozděno dovolání podané 
náctého dne po doručení odvolacího rozsudku. Ale již odvolací 
správně dovodíl, že 'kratší lhůty § 575 prvý odstavec c. ř. s. tu 
a stačí v té příčíně odkázatí žalobkyní na vývody napadeného rm"",1! 

Jest se dále obíratí otázkou, zda tato žaloba pro zmatečnost 
podána včas. Jak žaloba pro zmatečnost, tak i žaloba o obnovu 
vají se mímořádnými právnímí prostředky a jejich přípustnost jest 
zána na zvláštní podmínky jen pro tyto žaloby platící. Zejména v § 
c. ř. s. jsou stanoveny zvláštní náležítosti, který již žaloba sama 
míti, a v § 538 c. ř. s. jest stanovena zvláštní sankce na to, nevyhovuié 
žaloba požadavkům v tomto § uvedeným. Podle § 538 c. ř. s. má 
soud dříve, než položí rok k ústnímu jednání, zkoumatí, zda se 
opírá o některý zákonný důvod odporování a zda jest podána v 
lhůtě; neníclí splněn některý z těchto dvou požadavků, ma býti 
usnesením odmítnuta jako nehodící se k tomu, by byl o ní položen 
pro ústní jednání. Vyjde-li tento nedostatek najevo teprve při 
jednání, jest podle § 543 c. ř. s. žalobu rovněž odmítnouti usn 
Zejména z předpisu § 543 c. ř. s. plyne, že procesní soud má v 
období sporu z povinnosti úřední, tudíž i bez námitky stran, ~"h"',. 

k tomu, zda jsou splněny ony dva požadavky. Jde tu o ()tha,;kti1~t,,~.~~;~: 
požadavky těchto žalob, že žaloby tyto nemohou vůbec 
tu těchto náležitostí. Z toho plyne, že i vyšší soudy, na něž 
přípustným opravným prostředkem, mají povínnost zkoumati, zda 
jsou ony náležitosti, a samo sebou se rozumí, Že při této své čínnosti 
jsou vázány ani tím, zda strany v přípravných spisech opravného 
zení vytýkají výslovně nedostatek v tomto směru, aniž právním 
rem, který o včasnosti žaloby snad vyslovíly soudy nižších stolic v 
vodech rozsudků, jimiž rozhodly ve věci samé. Jinak by byly ntF'"ff'TIV 
dveře k obcházení zákona. Zejména v souzeném případě není dovolací. 
soud vázán názorem soudu prvé stolice vysloveným pouze v rmosudec'c 
ných důvodech o včasnosti žaloby pro zmatečnost, a nerozhodno 
že odvolací soud, vyřizuje jen výslovně uplatněné odvolací důvody, 
vzal již otázku včasnosti žaloby z moci úřední na přetřes. Věc se 
jako při otázce, zda při určovaCÍ žalobě jest tu zájem na brzkém 
hodnutí sporu po rozumu § 228 c. ř. s. Z obsahu žaloby jest patrno, 
jest opřena o důvod zmatečnosti podle § 529 čís. 2 c .. ř. s. V tomto směru 
jest vyhověno předpisu § 536 čís. 2 a § 538 c. ř. s. Jinak má se však 
věc, pokud jde o včasnost žaloby. Podle § 534 odstavec prvý a odsta
vec druhý čís. 2 c. ř. s. jest žalobu podati do měsíce ode dne, co bylo 
rozhodnuti doručeno zákonnému zástupci strany nezpůsobilé ku sporu, 
při čemž lhůta nepočíná běžeti dříve, než ono rozhodnuti nabylo právní 
moci. Zde jde o soudní výpověď z bytu, kterou navrhl tehdejší opatrov
ník žalobkyně Přemysl P., ovšem bez svolení opatrovnického soudu, a 
soudní usnesení bylo doručeno opatrovníku dne 14. října 1926 k ruce. 
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, ' lnou mocí opatrovníka ze dne 14. října-
Bedřicha L-a vyk,,-zaI~eho ttudíž čítati právní moC soudního usne-

Od tohoto dOluce11l ].es d t kto založené pravomocI tohoto 
.••. . 'I' ěd' vl'nzena a ° a - J -t jímz by a vypov. . 't ,,'ší žaloby pro zmatecnost. ez CY 

..•• úsnesení jest posu;ovat bV~~Slp'~~á~~n ak v lednu 1927, nebyla podána 
pro zmatecnos Y I.' dmI'tIluta Když se tak nestalo, bylo· 

b · ť .. - prve sto ICI o· - . t 
včas a měla y I lIZ V . .-' h soudů učiniti tak v řízení před trel! s 0-

..•.•.. rozsudku obou nIZ.Sl~ p- sl P. byl rri' jen formálně Opil-
. Prvý soudce SIce pravI, ze ~~~~adž úřad nevykonával a činži ne~ 
trovníkem, ale ne ve skuteč~O~l!'!ti b mohly míti význam pro náhradlll 

Y
bíral ani neplatIl. Tyto o o no _. d ~ho vedení úřadu opatrovniokého .. 

v . t 'ku z nepora ne . ' 
nárok protI op~ r_ov11l e že žalobkyně v době doruče11l usnese?, 
·A,le z okolnosl! tech neplyn, Ok I t· -e zákonny' zástupce nemeL 

'k 'h ástupce o nos, z . h neměla za Ol1ne o z . 3 b - . k k tomu by podal navr ,ia 
ivláštního schválení podle §_2~. ? \~~h~ při po~uzování otázky, zlla 
soudní výpověď. z by!u, nePbn';. ~Zy\OV bl' se touto okolností obírati teprve 
žaloba byla podana vcas, _ny rz , 

__ . dnání o žalobě ve veCI same. pn ]e 
čis.7964. 

pozemková relonna. ., , li nár~ku na zajištěni proti majiteli. 
Tim že se staropenslste vzda , . t St' tniho pozemko-
'. ' d C no pravo a povnmos a -

zabraného maJ~tI!.U,. nem .. ':!t~e,. vzdáni se působí i proti němu jen, kdyz 
ého úřadu pecovatt o zalls em, . v . . 

je schválí. 

(Rozh. ze dne 13. dubna 1928, R [I 129í,28.) 

", I. d n rozvrh přejímací ceny, stěžoval si 
Do usnesení, ]ImZ by prove e k . s o u d rekursu nevyhoveL 

dosavadní majitel ve1k?statku. ~ e I~ r ~a~~u vytýká usnesení prvého' 
D II vod y: Dosa:vad~l .m~J1te oř:~i ~~ihovním Státnímu pozemkovému 
soudu, že p,r~ý s_oud pnkaza, v t a zájištěni staropensistů velkostatk.u 
úřadu na castecne krytI ~aro ~ Q -e'ímací ceny 10.892 Kč 32 h, aC
vypočteného na 32.1~O K,c zbIe e od~~i]a zvláštniin podáním ze dne 21. 
koliv staropensIst~ pnh!asku.-_p . {h požitkl1 nežádají, poněvadž Sé 

dubna 1927 prohlasIII, ze zapst~n: svyc bude jejich dosavadní důchoďy 
]'im vlastník velkostatku zavaza , ze k]Im . to z-e 'Státní pozemkový 

--' I' ť Stížnost pou azule na , . 
vždy rad,:e vyp ace_~. _ ., k na za'ištění a navrhuje, by odpom 
úřad nemel prava_pnh!aSO~~~It~~~O pozemJovéh~ úřadu bylo vyhověno 
vlastníka proh pnhl~sce a t k ře'ímací ceny s úroky přikázán 
a tato přihláška odmltnuta a by. zby e P J. . tk k němu k rukám ber-· 

1"' 'h d ď ky z majetku a z pnrus u. 
byl na da Sl u ra u av. • d _ Stěžovatel jest toho názoru, ze 
ního úřadu. Stížnost nenI od~v.? ne~a'en neměl b 'ti vzat ohled z dů
na tento nárok při ;ozvrhu _pre]I~acI c nla 'est m [n "~o V prohlášení ze 
vodu shora uvedeneho. ~~~a~. naz~r s:~ropjnsisté y ž~ nežádají zajištěné 
dne 21. dubna 1927 __ p;0. ~SI I S~I § 3 zákon.a ;e dne 12. února 1920, 
svých nárokll na za]lstem pm po e 
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CIS. 118 sb. z. a n. a § 74 zákona ze dne 13. července 1920, čís. 
z. a ll. příslušejícího, avšak nehledě k tomu, že jest pochybno, 
vlastník zabraného velkostatku vzhledem k právě citovaným před 
tímto prohlášením sproštěn z povinnosti k zajištění pensijních 
bývalých zaměstnanců na velkostatku, nevzdali se pensisté tímto 
hlášením nároků na přikázání svých nároků ve smyslu ustanovení 
zák. čís. 329/1920 sb. z. a n. jim příslušejících, při čemž dlužno 
menoutí, že vzhledem k právě uvedenému ustanovení ta okolnost, 
rok staropensistů není knihovně zajištěn, nevadí jeho přikázání, 
se týče náhradní jistiny při rozvrhu přejímací ceny. Že Státní 
kový úřad byl oprávněn nárok staropensistů na zajištění k ro'wrno',én 
roku přihlásiti, plyne z ustanovení § 21 zák. čís. 118/20 sb. z. a 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvocly: 

Lze snad při svědčiti názoru stěžovatelovu, že se staropensistky 
hlášením ze dne 21. dubna 1927, vzdavše se nároku na zajištění 
požitků, příslušejícího jim proti stěžovateli podie § 3 zákona ze 
února 1920, čís. 118 sb. a § 74 náhr. zák, zřekly i nároku na 
požitků z přejímací ceny, neboť jde napořád o tytéž požitky, a když 
hlášení praví, že nežádají zajíštění proto, že se jim stěžovatel 
jejich důchody řádně vypláceti, s čímž že se spokojují, sluší za to 
.že nežádají od stěžovatele zajištění vůbec,. tedy ani pokud jde o 
!ltění z přejímací ceny, která vůbec jde na jeho účet a pokud by 
vyčerpána, připadla by jako hyperocha jemu, takže nutno říci, že 
štění to poskytuje on. Avšak vzdaly se toho nároku toliko protí 
vateli a nejde pouze o něho, nýbrž o Státní pozemkový úřad (7"d,,,,_ 

pený jím stát), jenž má podle § 21 cit. zákona čís. 118/20 UU·VlIJ.llU". 

bdíti nad zajištěním zaměstnaneckých požitků nemocenských i 
ních, mezi něž patří í ty, o něž jde. Akce pozemnoreformní jest akce 
řejnoprávní a státu záleží na tom, by se provedla bez újmy nejen pro 
městnance převzatého majetku vůbec (§§ 73 a 75 náhr. zák.), 

. zvláště též pro pensisty jeho (§ 3 cít. zák. čís. 118/,20, § 74 náhr. 
<1 proto nemohou tito práva svá zadati bez svolení státu a za'HUDlll 

jej Státního pozemkového úřadu, jemuž zákon uložilo ně starost. 
uvážiti, že takové' -vzdání se může se státi často nerozvážně, ale ZdiKU".' 

nemůže dopustiti, by újma, která z toho potom vzejde, byla přičítána na 
vrub pozemkové reformy, a proto pověřil péčí o zaměstnance přímo ve
řejný úřad a neponechal jim samým, by se starali o sebe podle vlastního 
uznání, jak tomu je v právu soukromém. Tím tedy, že se staropensistky 
vzdaly nároku na zajištění proti stěžovateli, není dotčeno právo a poc 
vinnost Státního pozemkového úřadu pečovati o zajištění to, nýbrž 
vzdání se působilo by i proti němu teprv, kdyby byl prohlášení jich 
schválil, což se však ani netvrdí,. Když se tak nestalo, plIsobí jen proti 
stěžovateli, což však nestačí, by se k nároku pensistek nehledělo při 
rozvrhu přejímacích cen. Zajisté, že Státní pozemkový úřad byl mocí 

_ čis. 7965-- 577 

, _ '. k ensis+ek na zajištění z cen těc~ 
dozorčího práva opravnen nal.o p. ," § 47 (3) náhr. zák.dáva 

.' j'ak to také učinil, I nev~dl tom~, ze můžeť j'e přece vyloučiti 
V' 'f . pensl'stkam samyl11, ne v' v 

. . přihlášku UC~11l I I • (2) náhr. zák., jenž praví, že pn pre~ 
." ení jich vlastl1lch prav. Z § 7~ 'h ctě těchto nároků ustanovel1l 

k 'h 111 aj' etku plal! o u ra .. ' .. by' ti pozem ove o. , ' . . že a jak nároky penslj!1l map . 
60 a z tohoto §, jenz predplsUje" e to má díti z úřední POv!~-

•.• př~jímad ce,ny USPo~?jel~\plYZ~ě:ae ;ovinnost soudu, je~ž ?emuze 
> čímž vsak nemuz~" Y I '~'f n 'brž jen povinnost Statnlho po: 

nárocích těch bez o,hlaskyhvo ,o .~, /J'e statek zvěděti a jednali muS!. 
o kového úřadu, lenz o nIC , prepm , 
zem 

Čís. 7965. 

'o ' ' . t řípustna jen, kde to zák?n do.-
zaJoba podle § 3~ c1;S' 1 ,ed~' r. J'~~:lze se domáhati jen námitkami, 
. Zrušeni soudtl1 vypove t z na]" o 

v01Uje. na byt vztahuje ochrana na]emcu. 
třebas se . 

(Rozh. ze dne 13. dubna 1928, Rv II 95/28.) 

. 'b u v· rokn, že soudní výpověď ohes-
zalobkyně domahala ~e zal~ 9~7 ?lerou byl jí vypově:en byt, lest 

ního soudu ze dne 26. s. pna .. ' t 'ti by na základe tohoto ·roz
neplatnou a že žalovaná jest povmn~ rp~kÍizením bytu. K odůvodnění 
sudku byla zrušena exekuce, n~c~ny!n ;oudní v 'pověď jest, týkajíc se 
žalobního nároku uvedla v zaIO?~, ze na ochra:u nájemníků, vzhledem 
domu jenž jest pod ochranou za ona řes to že nebyly proti ní po
k pře'dpisum tohoto zákona I:e~l~~nou~d~ání, ž~ výpověď pozbyl,a pl~~
dány námitky a mimo to za, USdntI o J r' s ponévadž žaJovana neza-

k § 575 třel! o savec c. . ., . 
nosti .vzhledem . I tnosti soudní výpovědi o nucene vy
dala ve čtrnáctí dnech po, pravop

ct a r v é s t o i i c e žalobě nevyhovel, 
. klizení bytu. Pro c e ,s n I s °t \ '~í se na původní neplatnost (bez-

Pokud jde o první duvod vz, a uJl . " 's.t vy' povědi byla by mohla 
. 'ď roto Jezto bezucmno h' dO d 

účinnost) vlPove IP.', 'itel< pokud pak jde odru y .uvo, 
. býti přivodena Jeon Pfdal1~r bJ~imUPlatněn rekursem proti povolem ,exed prolo, ž·e tento du~O( mo d hl cl I žalobu pokud se opírala o duvo 

kuce. O d vol a c I s o U s e "t k řeď okladů § 228 c. ř. s. Pokud 
prvý,neodůvod~ěnou, pro ne~ost~:' ~ uglatňovaný teprve za ústn~h? 
pak ji žalobkyne oprela take o .~~~ Že 'de o žalobu novou, Oposlcm, 
jednání, vyslovil, odvola;:1 SOU? ~a nedostá~á žalobního návrhu jí odpo-

odle § 35 ex. r., ktere se vsa .' b 
~ídajícíhO a yt~rá neobdstojí v~~leěl s~~:o~~\O / ~vedl v otázce, o niž tu 

N e J v y s S I S o u nevy v 

jde, v důvodech: 

. .a adá žalobkyně toliko dovolacím du-
Rozsudek odvolaclho, soudu n p. Tak J' ak žalobkyně žalobu 

§ -03 "5 4'c r s ale nepravem., l' 
vodem ~ cI·.

l
· . ď ., odstatě o žalobu podle § 39 čís. ex. r. 

původně opodsta lm a, Jev p 37 

cwlln! roz-hOdnutl X 
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o přípustnostI takové žaloby lze I . z~~on. Ustanovení § 39 čís. I e;" "uvlhjen v případech, které onuc""· 
pnpady podle §§ 529 595 c ř . ,~. X

ma 
po te stJ ánce na mysli 

podle §§ 6 8 12 od'p ,. d' . S., c. XIII. a XXV uvoz za'k k na 
P k . " . ra u a podl 'I ... c ř 

o, ud jde o plOhlášení soud~í v' ~ c. XVII. uvoz. zák. k ex' . 
ovsem v případě § 572 c ř s ~p~V~dl za neplatnou, může se t~k 
lo~kyně proti soudní výpo~ěcii n~sa o tak?vý případ nejde, kd ž 
nezl; tou, kteJOu zákon v §§ 562 pod~la nal~ltek. Jínou však Ll

Y
"""" 

~ hzalobk~ně domáhati prohláše:í nasl.dc .. r. ? př,edpísuje, 
C lany zakona na ochranu ná' 'osou nI vypovedi za 

dovolávati jen tehdy, kdyby b IlemnJku m?hla se s účinkem zrulselllOl'<; 
~~. zakon nikde nevyslovuje, le b podala nan;ltky proti soudní VVpově,H 
ucmnostl soudní výpovědi d . y bylo lze zalovati na prolllášellí 
ohledně bytu v domě 'e ' . ane podle § 552 c. ř s 
kdyby tomu tak bylo' jbynlz jbest ,pal d jeho ochranou.' A' 
č' l' ,a y za oba .. . d 
/s. I' e~. r. Rozhodnutí čís. 6076 a 66~3mzbj e, přípllstna podle 

(DVa' ava, nedopadají na tento v'. s . n. s., JIchž se žalot,kv'Jjp 
skutkový podklad. prlJlad, neboť jejich základem jest 

čís. 7966. 

Povinnost prodatele postarat· , na prodan' cl' . 1 se o vymaz zó t 'h m . em ome zaznamenáno ro " uS avm o práva, jež b 10 
ajetku, předepsanou dřívějšímu p.. ~avku z majetku a přírůstku y 

posledn.í věta obč zák) I ' , majlteh domu, plyne ze zák na 
Lboste' " • ., ec ze by byl k ·t I' ona (§ 928 
k 'b' j~O, ze zástavní právo na dam' b I up' e prevzaJ dluh na seb ' 
nt OVnlm odevzdání ku" e y o zaznamenáno te . . e. p~ra~i pohledávky nemt~y!~naVne SPOkrLl kupitele proti pro~~:lfoojedhO 

vymeru dávk . , , IU o olnost > ku·t e, 
soudu, pOkU! ~I~?!ad,!ý opravný prostřed~k z= ne'~~~!' nepoda! proti 
výměru berni §prá~yce, ze neoznámil pro dateli výsl~de1s~~žnSprt~vnímU . . os I proti 

(Rozh. ze dne 14 d b . u na 1928, Rv I 1431/27 ) 

• Tr~ovou_ smlouvou ze dne 14 db' . ~~n1 dum. ,zalob~i prevzali na s;áž~u n~ 1924 prodali žalovaní žalob-

Pl:C{,;í n~f~~;z~t~n~I~~lu a "záva:k~ zaváz~f~le ~~7~v~,;;p~t~:rní pohle-
zmínky B ' ,j u Z pnrustlm na m . tl y zatl. O za-

. erul sprava vy '''1 ale .{ll nebylo 
z majetku a z pří • tk men a napotom předchůdcům ~ I v~ smlouvě 
dávk " "' ,rus u na majetku a doruč'l za ovanych dávku 

y, pnpadajlcI na nemovitost 'I b' I a platební příkaz ohled .. 
pov?lc;n záznam zástavního rá ' za o Clllll. Dne ll. dubna 19 ne ~ f~~~~S:k~ na n"ajetku. žalobě, Vj~/~~':á~h~l~dáVkU na dávce z m~e~{~ 
n;ajetku,V6~~z~;hPo~innosti ohledně dávky ;" n~~\~Ié na ?,r?dateIích 
s o ude Jl] z těch~veno s o n cl y vše c h tří s t ci I i ~a N pnrust~l; ,na , ejvyssllli 

.~ Čis. 7967 - 57~ 

důvodů: 

povinnost žalovaných, by se postarali o výmaz práva zástavního, 
'ež na domě žalobců bylo zaznamenáno pro dávku z majetku, přede
~sanou původnímu majiteli tohoto domU, plyne z ustanovení § 928 po
slední věta obč. zák., podle něhož pro datel jest vždy práv z dluhů a 
nedoplatků, jež váznou na věci. O takovýto dluh na věci váznoucí tu 
jde, třebaže bylo zástavní právo na domě zaznamenáno až po jebo 
knihovním odevzdání žalobcům, poněvadž záznamem zástavního práva 
bylo jen uplatněno zákonné zástavní právo pro dávku, kterým podle 
rozhodnutí berní správy ze dne 3 \. ledna 1925 dům žalobců jest zatížen 
a byl zatížen již, než dům byl žalobcům kniho'vně odevzdán. Jelikož tento 
závazek k depuraci plyne ze zákona, nezáleží na tom, zda se žalovaní 
výslovně k depuraci tohoto dluhu zavázali; byli by prosti této povin
nosti jen tehdy, kdyby žalobci byli převzali dluh na sebe. To se však 
podle kupní smlouvy nestalo. Takový závazek žalobců nevyplývá ani 
z ustanovení odstavce 11. bodu 4 smlouvy, podle něhož žalobci byli 
oprávneni zaplatiti pohledávku Marie S-ové, již převzali na srážku 
kupni ceny, jen se svolením žalovaného Dr. S-a. Z přednesu žalovaných 
o účelu tohoto ustanovení, který jest ostatně nepřipustnou novotou, 
plyne spíše opak. Neboť z něho jest zřejmo, že zmíněné ustanovení 
mělo sloužiti spíše k zajištění náhradního nároku Dr. S-a proti Marii 
S-ové, kdyby musil o n zaplatiti dávku z majetku, nikoliv však k za
jištění žalobců, kdyby tuto dávku musili zaplatiti o n i. Jestliže žalobci 
nepodali proti výměru berní správy mimořádný opravný prostředek 
k nejvyššímu správnímu soUdll, pokud se týče neoznámili žalovaným 
výsledek stížnosti proti výměru tohoto úřadu, nemá to významu ve 
sporu o depuraci pohledávky, poněvadž to nemění nic na depurační po
vinnosti žalovaných. Míní-Ii žalovaní, že jim žalobci svým zaviněním 
způsobili škodu, jest jim volno, domáhati se náhrady této škody. 

čís. 7967. 

Zákonem ze dne 15. července 1919, čís. 419 sb. z. a n., nebyly do
tčeny řády lázní, schválené státní správou. Okolnost, že řády nevyho
vovaly nynějším poměrům a právnímU stavu věci, mohla jen dáti podnět 
k tomu, by byly příslušným úřadem vhodně upraveny. 

Stížnost lázeňské správy proti výnosu zemské politické správy, jímž 
byl změněn lázeňský řád, má odkladný účinek, byla-li správa lázni ve 
výnosu poučena, že se může z rozhodnuti zemské politické správy do 
určité lhůty odvolati a byla-li onim. výměrem vyzvána, by až po uply
nutí této lhůty předložila pozměněný lázeňSký řád k připojení schva-

lovací doložky. 

(Rozh. ze dne 14. dubna 1928, Rv I 1464/27.) 
3" 
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Zalobce zahájil lékařskou p"aksi vL' , , vozov~ní pr,akse té, Výnosem ;e cine 31 aZ~lch B. a mel ?právnění k 
lilo byv, ll11stodržitelství pro králo t: gretn,a 1909, ČIS, 15,951' 
slatInné lázně v B., jehož § 2 zněl V!~] eS"e v, Praze domácí řád 
smějí slatinné lázně a ří adné 1 '. e ,,~ar!zenl .okresního hpit~,"-' 
sáží a elektrisování toliko ~a ord~ mm pn~~esky jakož i použí'v,," 
zvolených vydávány býti« R n~c~ lek~ru od lázeňské správy 
v Praze ze dne 6, června 1924 b o~ dO nut!m Zemské správy , 
změněn takto: "Slatinné lázně /'in ?slov § ~ domácího řádu ,""enské 
povolené léčivé aplikace lázeňskJ e ~onc~s~ ku provozování lázní 
lékařů oprávněných ku praksi ' Č I~O ~u yÍl ,vydávány jen na 
tohoto rozhodnutí se uvádí' U:tan

es 
oS,ov,enskc republice.« V dÚvn,'" 

ním poměrům' neboť j'esť nes o~el1l pr~dplsu § 2 nevyhovuje " 
• 'h k' pornym pravem ka' ďh 1 'k ' 

nene o ,provozování praks b ' z e o e aře " 
odkazoval dle svého nálezu ek fé ~n,e~oc~e, ~yhledávající jeho 
aplikace lázeňské, Předpis § 2 ~01ll .Ja,~ens.kemu a ordinoval jim 
tak stylisován, že administrativní macI. o r~d'U, v I~~ních B. jest ' 
jeh,ož k vydání ordinací lázeňsk' Ch

sp
::

va 
la,;m ~uze zameziti 

coz jes~ z~konně nepřípustné. ŽfIObU ,~~~cm" vykon prakse wl,enSk! 
telce lazm v B, náhrad 'k d ' j z omahal se zal obce na 
správa lázní v B. odpírak s r~ ~, 135,00~ ~č, ,odůvodňoval tím, 
lobce praksí lékařskou v BP sechny la::enske sezony, v níchž 
jeho na jeho ordínace vydaii ):oV?ZO~~al: az do roku 1926 pacie,ntů 
zažalovaného peníze O b a' ~:,:e; Clmz mu způsobíla škodu ve 
I' ,nlzslsoudy'lb 

a c I s o u d z těchto d II vod o , ~a o II zamítly, od" 
rozhodnutí těchto právních otáze~' t~hobdnUtI sporu závisí jedině 
mácího řádu pro slatinné lá ' L". oz yla ustanovení bodu 2. 
místodržitelství v Praze dnez~el vb' aZlllch B. sC,~váleného výnosem 
platnosti zákonem ze d'ne 15 Č . rezna 1909, CIS. 15.951 sama 
žl' ' ervence 1919 čís 419 b ~ ovana strana výnosem zemské s ráv ' :.. '. s. z, a n,? 2. Byla 
ČIS, 241.889 ihned po j'eho doru' ~ 'y'pOllltcke ze dne 6, června 1924 
no' cem vazana takž d d d ' 
, su nesmela odpírati nemocn' m lázn' '. e o e ne oručení vý- ' 
ze v zákonné lhůtě podala stí~nost e ~a zalobco,":y ordinace, přes to 
nutno stížnosti odepříti odkládací ,~ro ~~nomu vynosu, jinými slovy' 
soud stolice první jest toho míněn' ,UCl1l~,' ~oud odvolací stejně jak~ 
parně, K L Uvedený zákon 'edn~' t~~i~O e otazky ~ut,no zodP.ověděti zá
skou praksl na území státu jčeskosl ,~,?pravnelll vykonavati lékař
oprávněný k vykonávání prakse na ?ven~ e1;0. V o~ 4 stanoví, že lékař 
Ustanoveními zákona neb I .. uzeml ~tatu muze se usaditi kdekoli 
schválené státní správou y 1e ~I!kak dotc~ny řády jednotlivých lázni 
správ I'" . a onem Ílm nebylo d kl ' _ ',a azm povmna jest na základě ordi ., e arovan.o, že 
nen~ho k vykonávání lékařské rakse na ~ace jak~hokoh lékaře opráv- . 
vydavatt nemocnémll lázně a j) .. k u~eml statu československého 
tomu nasvědčuj'e nej'lépe skutec)lonet o~cesl povolené léčivé aplikace 

IT k' n s spisy dolo' . , ' po 1 IC a v Praze svůj výnos ze cl 6' ,zena, ze zemská správa 
z~ ?ne 16 .. dubna 1926, čís. 11~e7 57fer~na 1924 změni~a výnosem 
lazne a Jme konceSÍ ku provozování 1'\ ,ten rozum, ze slatinné aZlll v B. povo1ené léčivé 
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mohou vyclilI1y býti jen na poukaz lékařů, kteří v obcí 
B. JSOU usazeni a zde k provozování prakse lékařské u okresní 
politicl<é JSOU přihlášeni. K 2, uvedený výnos ze dne 6. června 

není podle své povahy opatřením rázu zdravotně bezpečnostního, 
ve veřejném zájmu vysloveným, nýbrž opatřením ve věci stran. 

strana žalovaná osobovala si právo volby lékařů, na jichž ordi-
vydávati bude lázně slatinné a jiné léčivé aplikace a právo to jí bylo 

žalobcem. Uvedeným výnosem bylo o těchto protichůdných 
stran rozhodnuto ve prospěch žalobce, ovšem podle znění vý

pozdějšího s tím omezením, že lékař ordinaci udílející musí býti 
v obci Lázně B. Ježto tedy výnos ze dne 6. června 1924 byl opa

. Hpníl11 ve věci stran, měla včasná stížnost strany žalované odkládací 
účineK, Teprv dnem, kdy výnos ten nabyl právopiatnosti, dnem 4, 1'1'0-

1925, byla strana žalovaná jím vázána a šlo by tedy teprve od 
dne o neoprávněné jednání na straně žalované, kdyby na ordinace 

ř.,r10!lCOVY byla odpírala vydávání slatinnýcb lázni a jiných léčivých 
aplikací, pok~d ,tyto povol,ovala k,oncese. ji ,lIdělená. R~zsudek podle. ne
sporn

eho 
udal1l stran z]lsťuje, ze v lazenske sezone 1926 nebramla 

strana žalovaná ve vydávání koupelí a aplikací na předpisy žalobcovy, 
žalobce nemůže tudíž právem vyvozovati z odpírání slatinných lázní a 

., aplikací na jeho předpisy v době před 4, prosincem 1925 nárok na ná-

hradu škody proti žalované, 
N e j v y Š š í s o u cl nevyhov"1 dovolání. 

D Ů vod y: 

Dovolání, uplatňující dovolací důvody čís, 2 a 4 § 503 c. ř. s., není 
oprávněno. Dovolatel stojí na stanovisku, že rozhodnutími správních 
úřadů bylo' prý deklarováno, že původní znění § 2 lázeňského řádu bylo 
protizákonné a tudíž neplatné, že správa lázní, řídíc se tímto nezákon
ným ustanovením, jednala nezákonně a nepřípustně, tudíž protiprávně, 
a že jest proto povinna nahraditi mu škodu tím způsobenou. Tomu ne
lze při svědčiti. Neni sporu o tom, že původní znění § 2 lázeňského řádu 
bylo nařízeno tehdejším okresním hejtmanstvím a že toto nařízení na
bylo právní mocí. Nezákonnost správního rozhodnutí neb opatření ne
maří jeho právní moC, není-Ii absolutně zmatečné (sb, n, s. čís. 31 \ 
1067, 1434 a j.), rozhodnutí nebo opatření správního úřadu, třeba že 
nezákonné, ale formálně nabyvší právní moci, zůstává tudíž účinným, 
dokud novým rozhodnutim nebyl zřízen neb obnoven zákonný stav, 
Z toho plyne, že, když původní znění § 2 lázeňského řádu nebylo zrU
šenO samotným zákonem ze dne 15. července 1919, čís. 419 sb. z. a n" 
mohla okolnost, že nevyhovovalo, jak správní úřady praví, nynějším po
měrům a právnímu stavu věci dáti podnět k tomu, by bylo přísluš
ným úřadem vhodně nově upraveno; ale dokud se tak nestalo, zůstalo 
závazným a proto nemůže býti o tom řeč, že správa lázní jednala proti
právně, když se jím řídila dotud, dokud nebylO změněno, ~dvo1ací soud 
tudíž vystihl správně, že záleží především na tom, zda půvircWí ustano
vení § 2 lázeňského řádu pozbylo samo sebou platnosti zákonem ze dne 
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l' -~, ~ervence 1919, čís, 419 b 
P?,rne, Neboť zmíněný zákon

s 
u' ~~ a 11., a správně odpověděl 

pnp_ustno vykonávati lékařsko/ v:je po~ze podmínky, za Kl,,'r{,o'" 
kdezto nařízení správního " d Pra Sl na uzemí státu cesk"slov,;,
§ 2 lázeňského řádu b ura ,u, na němž se zakládalo ' 
jídho státní správě l;al~~či'7~:'f, u ~ýkonu dozorčího p!'á~:Odl1l 
zakona ze dne 30. dubna 1876 " azneml a prameny podle § :2 
soudu i v tom, že stížnost - 'I C1S. ~8 ř. zák. Přisvědčiti j'est 
tlcké e d za ovane proti v' oavol,,, 

z ne 6. června 19?4 _ ynosu zemské s ' 
výnos není sice, jak lUíní ;d~O~lS., 241.889 měla odkládací účf::;y 
byl vydán k žalobcově stížno ~Cl soud, .opatřením ve věci stran . 
~: veřejllém zájmu podle § 2 s 'í na sprav,u lázní, nýbrž jest ' 
C1S. 68 ř. zák. j'ehož se '. p sm. b) zakona ze dne 30 upa"'"" 
fO h d ' " . n1llllsterstvo v - . 'h . 18~co nutl, vyslovně dovolává. Podle § ~;jne o zdravotnictví 

" !lema, jde-ll o rozhodnu" mstrukce ze dne 17 
~o~t zkdra~idla odkládacího ÚČ;:,knuebte°,ftaJř~~i ve v,;,řejném Zájl~U 

nan, yz povaha věci _ _ " o ucmek mUže jí vš kb,' 
provedením rozhod 't' pnpoustt odklad a když by stra' a yti ž " nu I zpusobena byl ne ""'JlllCla,jnv 
/.'Ovane byl přiznán odkládací ,-- I a. nenahralhtelná škoda ltlC~é správy ze dne 14. Č ucme "-Jak zřejmo z výnosu . 
poucena ž • _ ervna 1924, C1S. 27 930 .. - , čtyř týďnů e se ml;ze

b 
z rozhodnutí zemské I;oliti~f.mz sprava lázní 

,. .' a jInlZ yla vyzvána b ' e spravy odvol . 
neny domacl řád k IJřipoj'e' h' Y po teto lhůtě IJředložila 

nI se va!ovaCi doložky. 
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Prodatel jest oprávněn do' . koupené věci. Kupitel jest ovinmah3!1 s~. žalobou na kupiteli přleYZp!l' 
ve stavu, hovicím smlouvl en prevzlÍI koupenou věc, je-Ii l1ablz:ena 

. ,. (Rozh. ze dne 14. dubna 1928, Rv II 592/27.) 

PLOda,ele domáhali se žalob " . 
povlllnými podepsati vkladu sc~~' na kupJtelích, by kupitelé byli 
tostl. Pro c e sní s o udp pnou kupnl smlouvu ohledně uZinar.'L:. 
volac' rve stolic 'I ~ s ,o u d žalobu zamítl D', d' e uznal podle žaloby o d-
ne 10 pravmho posou' . u voy: Odvolací d' d ' ~~~ženco n:pří~lu_Ší. o?~l~~ěXio~u~al~~ě Odj~l:telé ~PlatňUji~VŽ~ ž'~~~G~~~~ 
přiSluší~~~~,eá~~~"n~e ža~obců!n jako 'proJat'~~~, st~~~!nk Odvolatelům 
van i podepsali ku - . zap acem kupní ceny, nikoHv p 'k ~pl1l smlouvy 
nické bylo vložer;nlďmlOuvu vkladu schopnou a bvysa .. n~rok" by žalo-přisluši' 00 pozemko'vé knih Ž I .jejlC pravo vlast- . 
jich prá:~a~Oa'stbllY'.' kbyla-li kupní smlouva ~. do;~vuaz,la'Yl:' pko kupitelll11l cena koup . d' ,vrena bylo I ' ~c~o~~:d a mohli hy se žalova~~~rá~~ t~~oz/k~adě ,kupní S~llouv/v~~~~~ 

nesu stran nejde nikterak najevo o, o~,ahatl. Z kupní smlouvy , ze y byla výslovně nebo 
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číny (§ 863 obč. zák.) ujednána zvláštní povinnost ža
jako kupitelu ku vkladu práva vlastnického v jich prospěch 

,.~,,,n,.,,,J dům, a nemají tudíž žalovaní oproti žalobcům povinnost, 
právO na vklad práva vlastnického na dům jimi koupený a 

"~,,,Otl0U proto žalobci žalobou se domáhati, by žalovaní právo své vY-
, •• _"'Ii nýbrž mohou se žalobci jen domáhati svého práva z kupní smlouvy 

zaIJlace!1l kupní ceny, kterou zaplatiti jsOU povinni žalovaní podle 
smlouvY. Žaloba, by žalovaní byli uznáni povinnými podepsati 

scl1Opno
u 

kupní smlouvU, jinak že bude na základě rozsudku, 
smlouVU nahrad'ícího vloženo na koupen'ý dl1l11 právo vlastnické ve 

,n,osOě(:h žalovaných, jest proto pochybena, ježto žalobcům pří'slnší jen 
<_, ..... l< na zaplaceni kupní ceny, jehož se však žalobou nedomáhají. 

Ne j v Y š š í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc odvola-

:',cín-IU soudu, by znovu o ní jednal a ji rozhodl. 

Důvody: 

Dovolací soucl nesollhlasí s práV'ním názorem, na nemz spOClva roz
sudek soudu odvolacího, že žalobcům jako prodatelům nepřísluší proti 
žalovaným jako kupitelům zažalovaný nárok vůbec, nýbrž že mají proti 
nil11 jen nárok na zaplacení kupní ceny. Lze připustiti, že převzetí kou
pené věci jest především právem kupitelovým, jehož by kupitel podle 
obecných prirvních zásad mohl, ale nemusil, použíti, Avšak § 1062 obč. 
zák. nstal10vnje výslovně, že kupující jest zavázán převzíti věc ihned 
nebo ve smluvený čas a zároveň zaplatiti kupní cenu. Tím prohlašuje 
zákon převzetí věcí za povinnost kupitelovu , -jíž je i povinnost, zaplatiti 
kupní cenu. Z této povinnosti kupitele odebrati věc, plyne právO pro
datele, žádati od kupitele, by ho zbavil prodané věci, a dává-Ii právní 
řád prodateli toto právo, musí mu poskytnouti i prostředek k tomu, by 
liknavého kupitele donutil ke splnění tohoto jeho závazku. Dlužno proto 
zásadně uznati prodatelovU žalobu proti kupiteli o převzeti kupní věci 
za přípustnou. Též německá soudni praxe (srov, RO, 53, 162; 56, 191; 
57, 109) stoji na stanovisku, že kupitelův závazek, odebrati konpenou 
věc, jest žalovatelným závazkem hlavním. Opírá se při tom o znění § 433 
druhý odstavec něm. obč. zák., podle něhož kupitel jest povinen, pro
dateli smluvenou kupní cenu zaplatiti a prodanou věc odebrati, tedy 
o ustanovení, já se shoduje v podstatě s ustanovením § 1062 obě. zák. 
Ovšem jest kupitel povinen, převzíti věc jen tehdá, .i e-li mU nabízena ve 
stavu, hovícím smlouvě, To plyne z ustanovení § 1413 obč. zák. a čl. 
346 obch. zák. Proti prodatelovu oprávnění, žádati od kupitele oďběr 
věci podle § 1062 obč. zák., nelze namítati, že má možnost složiti věc 
na soudě (§ 1425 obě. zák.), nebo ve veřejném skladišti neb u třetího, 
nebo ji prodati (čl. 346 dTUhý odstavec obch. zák.). Neboť to jsou opa
tření, jež úkonem JSOU zůstavena libovůli pIoll,atelově, nehledíc k tomu, 
že v mnohých případech nebude prodateli možno jich, použíti vůbec 
anebo jen s obtížemi a vynaložením nákladů. Když pro datel mMe věc 
uložiti, prodati nebo se jí vzdáti bez zvláštních obtíží a nákladú, nebude 
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UJiť mí.ti zpravidla Opl ávněného zá mu j6~y I ,v takových případech, kde na to,:" by kupitel věc 
oe cru vecI, na něm trval kd b' nema zretele hodného z" 
mým účelem poškoeft' k' y Y slo tedy jen o pouhou '"k' aJl11u 
I' r ' 1 I Upl tele tu se ' SI anu Se 
ava I oC,hrany § 1295 druhý ods'tave ovser,n bude kupitel moci 
sledk,l~, ze povinnost kupilele by k~ obč. zak. Tyto úvahy vedou k 
na pnpady, v I11chz tato ovinn upenou včc převzal, nelze o 
~pon mlčky, když tedy al~s Oll o.~t byla ~n;luvena výslovně neb z~/}~Odatel má zvláštní Záje~l naJ1:o~ ~obe ,KUpU musil kupilel o ~ a, atl prodateli, by prokazoval ' ' y vec byla odebrána a ž"eVL11>t' 

:ít~szař~t~r:~~~n~~:řipadě může' p~~s;~~~t~Ýo~~i~~l ~: Odbdě~U věci 
vzal V zajmu na tom by k ' pro atel HelllU;'" 

: souzeném přípaclě chtě" " oupenou věc od prodatel 
tostJ, ktelOu prodali žalovanýnt ~e zal~bcI zhostJti vlastnictví ne

e

ll10vL 
VitOSt v~oženo plávo vlastnické !lm :pusobem. že bude na tuto ~,:aÍ1, z~ na tom nemohou míKro ,zalované jako kupitele. U"ma,." 
. .omu, ze s vlastnictvím nem . zaJel,n. Dovolání poukazu'e 
Jmena po~innosti veřejnOprávn~v~to~Í1 JSou spojeny též povibnosti 
pov111nostl sami splnT ,ze nelze od žalobců" d' ' 
hrady Tt' 1 a pak teprve se I ' za atl, by 
stech 'vzh~e~e~~anovis~o jest tím spíše op~~~~~~~ali !Ja k~'Pitelích 
zaHzení pozelllkOna predplsy knihovního zákona ; J:z~o pn nemovito
knize vymazati s vych kl1lh není přípustno, by žalob~:ed ~'SY o vnitřním 
jinou t F ve pravo vlastnické, aniž b b ~ a I v pozemkové 
na "I a ze, se ho nemohou zhostiti J'i k ~ yIo prevedeno na 

za ovane Důvod ' 'h' na, nez kmhovním 'oh' I 
obstojí.' , 2 ne oz odvolací soud zam'tl ' I

Jc 
o prevodem 1 za obu, tudíž ne-
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Byl-Ii hned od ůvod 
ooturálnich dávek 6 10 ? u~Iuv~n výměnek t valorisace peněžitéh~ I s!e~nano 1 plnění ~'" ,;n způsob, že kromě p nOOl. penezlte, nelze se domáhati 

(Rozh. ze dne 19. d ubna 1928, R I 267/28.) 

Žalobkyně měla 'I ' který zálež I b u za ovaneho zajištěn z dob ' " bor e v ytu, naturálních dávkách 20 y pr_edvalecné výměnek 

~:::l:~:i'~:~~~~~ ,i;;: ;;:,'~;:',d:::':,:r:~~;:' ::, '\:'~,: 
duchodu 360 K " _ opy vajec ročně a krom' ' 1aro u na UZI
valorisace tOhot;Orcon,e., zalo~kyně domáhala se s o~e;~hO v y:néžité11l 
rální výměnek s on~l1lhO d~:h?du na :J.ljOO Kč ~ežto ' 0, neJ2 tu jde, 
c es n í s o u cl p r ~n! penezltym důchodel11 n~stačí k

Pry
, ,on,;n natu-

zrušil napadený rozsu~e: ! o I! ce, žalobu zamítl, o d v o ?:IV~. P r o~ 
moci, ji znovu projednal a ~~:I;'~(~~c prvé'11iu soudu, by, vyčk~ie ;r~~u~ 
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Ne j v Y š š í s o u d zrušil usnese,,! odvolacího soudu a uložil mu, 
hy, nehledě k, použitému zrušovacímu .Iuvodu. znoVU rozl

10dl 
o) odvo 

lání žalobkyne. 
D ů vod y: 

Zalobkyně měla u žalovaného zajištěn z doby pI-edválečné výměnek, 
který záležel v bytu, naturálních dávkách 20 q uhlí, 5 ol dIíví, 5 ::j 
brambor, v ovoci z 35 stromů, dvou vykrmených hus, 7 kg másla, 6 kg 
tvarohu, 7 kg neškvařeného sádla, 1 Y2 litru mléka deuně, v nároku na 
užívání 6 slepic nebo na 2 kopy vajec ročně a kromě toho v peněžitém důchodu 360 Kč ročně. Zalobkyně dámáhala se sporem, o nějž tu jde,. 
valorisace tohoto ročního důchodu na 3.600 Kč, ježto prý onen natu-
rální výměnek s oním peněžitým dúchodem nestačí k výživě. Soud od
volací zrušil rozsudek soudu prvého, který žalobni nárok jako právně neodůvodněný zamítl, za tím účelem, by bylo zjištěno, zda naturální výměnek s peněžítým důchodem v době zřízení stačil k výživě žalobkyně, zda stačí k její výživě i nyní při změněných drahotních poměrech, 
zda onen pentini důchod určen byl ku krytí nutných naturálních potřeb
žalobkyni neposkytovaných a které částky bylo by třeba nyní k opatření těchto potřeb. Usnesení odvolacího soudu uznati jest za právně 
mylné, neboť vzešlo z nesprávného názOru o oprávněnosti valorisace při výměnku jakožto právU, které podle své povahy a svého účelu určeno jest zpravidla ku výživě oprávněného, Lze ovšem za to miti, že 
si oním peněžitým důchodem žalobkyně svého času chtěla doplniti nebo 
zlepšiti svou výživu, leč, i když výměnek jinak má obdobu s výživným, 
nelze přece přehlížeti, že zůstává přes to úplatou smluvní, jež vyměřuje 
se při předání příslušné nemovitosti ve vzájemném poměru hodnot, které 
strany touto smlouvoU na sebe převádějí. Nejvyšší soud uznal v čet
ných svých rozhodnutích valorisaci výměnku za zákonně odůvodněnou,. 
leč povždy jen v těch případech, když se k ochraně práva jevila nutnou 
k tomu, by odstraněn byl podstatný nepoměr ve vzájemném smluvním 
plnění, který nastal následkem nepředvídatelných poměrů vyvolaných 
válkou. Valorisace sloužila v těchto případech jen k tomu, by smlouva těmto změněnýl1l poměrům byla přizpůsobena tak, jak toho prvotní 
ze smlouvy se zřejmě podávající úmysl stran k poctivému splnění její 
v.yžadoval. šlo vesměs o případy, kde výměnkářské dávky byly před 
válkou úmluvou přeměněny v peněžité r,elutum, které napotomními. 
mimořádnými pomě'ry osvědčilo se na;prosto nedostatečným ekviva
lentem za hodnotu těchto dávek. Tento případ jest však podstatně od
chylným. Peněžní důchod, jehož valorisace se žalobkyně domáhá, byl. 
ujednán již od původu, poklesem měny nastalým válkou pozbyl ovšem 
i tento důchod na své kupní hodnotě, přes to však jde o smluvní nárok. 
a závazek peněžitý, na nějž dlužno použíti předpisu § 6 zákona ze dne' 
10. dubna 1919, čís. 187 sb. z. a n., podle něhož peněžité závazky platí 
se v poměru 1 K: 1 Kč, Náhoda nastavšÍ vš.eobecným poklesem měny 
stíhá tedy dle zákona pouze žalobkyni jakožto oprávněnou (§ 1311. 
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?bč: zák.) a tato není ze zákona o r' '.';, ;>" • 

JI. U] 111 U ji postihnu,vší vyrovnával vl!o:i~:el:a zadatI na o ," 

111;ho peněžitého závazku, třebas tento dŮc~ tohoto od puvodu sm 
vsak ve smlouvě výslovně vyjádřen není a 1°? ,podle umyslu stran, j 
za pohnutku ke smlouvě (§ DOl obč 'k) TIluze}ytl ,tedy pokládán 
zlepšení její vý~ivy. Zrušeni rozsudk~a ;0', ~ ouzlh mel k doplnění 
naznačených není tedy právně odův ~c u pr~eho s hledisek 
k" oprávněnému rekursu usnesení to z °9.~.eI10, d~lsl.edkel~l čehož 
ideno. rUSI I a usnestl se, Jak shora 

čís. 7970. 

Směnná smlouva nevylučuje b ť' , 
volen vklad (záznam) práva jeh J ~; one ,smluvní straně nebyl 
jehož směnoou smlouvou n~bylaozdrunah.Y at smenou, bez ohledu na a s rana. 

(Rozh. ze dne 19. dubna 1928, R I 270/28.) 

žádosti Marie H-ové b, 11 ,. ': 1927 bylo p' ro . , ,.',) poc e smenne smlouvy ze dne 24 ' 
nI na Gum cp 374 zaznan1F' -' I ., . " 

byla zárove,; udělena lhůta 'ke . . ,Ildno vastlllcke právo a by . 
s o u d vyhověl rek II r s ' SplaVe!l} tohoto záznanlll) k 11 i h o v 

Ne. v v v : " n I s o' u d zadost zamítl 
j y s S I S o u d obnovil usnesení prvého s~uclu, 

Dllvody: 

~ekurs.ní soud opírá své zamítací - ' 
{»sjednané dohody«) ze dne 2'4 'e ., usnesenl,o ustanovení Iistíny 
sepíše a zaknihuj'e pan DO' c ,rvna 1927: ze »smlou'Vu 

J
r. .«, avsak vyklada ust . 

est pravda, že podle vůle stran v něm ." . ,anovem to mylně. 
l1e]prV,e býti sepsána trho' I vyjaclrene lze usuzovati že měla 

k . ,va sm ouva a pak tep v' 'I .' 
za mhování. Ustanovení to platí však z'e' , r e"ze ~,e o nasledovati 
kl11hování vkladem vlastnického . r jm: pro radne, praviďelné za-

. . prava a zm1l1u]e se o 'cl' 
sepsal11 smlouvy a pak zaknih .. " . ' pora I ~ napřed 
pořadí při pravidelném ',průb"h~,vaV~1 .~ pr! }ehbO provedeni, o kterémžto 
'e I . .... cCI llemUZe ýti sebe 11 '" v, 

] n zce a Inlmochodem určujíc což hl" . " 1enSl pochyby, 
us:an~vení, osobnost, která s' nezb t ~Vl11?' a jed111ým účelen; onoho 
ma byh pověřena. Není proto o y nym kl11hoV111m provedemm věci 
nebyl již před tim Droveden mist~O ust~~ove.nl mkterak překážkou, by 
~~Z11am vlastnického práva kd ,ztmysleneho vkladu toliko knihovní ' 
ucelné a když se před sepsá~ím ~:hO~' neb ona strana to pokládá za 
Je,ní ke vkladu, potřebného podle § 32

e 
s.mlouvy ovšem ~,edostává svo

neho ustanovení ve s o'ení s' ~IS~'. b) ,kmh. zak. Znění řeče
strany touto dOhOdOU';' Aedonu~~eed~O:~ ~et~u, ze »,majiteli stávají se 
ddy pr? smlouvu určitou formu 1 že ~ cl'''' vy~:aclu, ze ,SI strany vyhra- ' 
za~. pred splněním této lorm necht~llz P,o e ,dc:mneuky§ 884 obč. 
znenÍ dohody nelze vyloučiti, Yže chtělyy bb~h 'hvazany., Naopak, podle y I I ned vazany a že ono 

~ (:ís. 7971~ 5B7 

!11l'lo toliko dáti vý-raz další shodě) že má Dr. G. provésti, 
třeba, by závazná již smlouva byla formálně sepsána a knihovně 

Názor rekursního soudu, že předložená listina již podle 
znění neobsahovala platný důvod k zápisu (záznamu) změny 

vlastnického, jest mylný. Právní důvod pro knihovní jednání podle 
26 druhý odstavec knih. zák. jest v listině výslovně udán, totiž směna 

nemovitosti. Neprávem se rekursní soud dovolává § 97 kníh. zák. Z li
stiny samé nejde, že by povolení knihovního jednání pro žadatelku mělo 
býti závislé na vzájemném závazku, pro nějž bylo vyhrazeno současně 
kniho'Vní jednání, a závislost ta neplyne ani z povahy směnné smlouvy, 
jež sama o sobě bez právě řečené výhr~dy nevylučuje,. by ,každ~ ze 
smluvních stran nebyl povolen vklad (zaznam) prava, jehoz smenou 
nabyla, bez ohledu na právo ve směnné smlouvě nabyté druhou stranou. 

čís. 7971. 

Bylo-Ii předmětem odptlrčí žaloby sice jen vzdání se odkazu pozů
stal

ostní 
nemovitosti, avšak navržen-li v žalobní prosbě také výrok, že 

žalovaný odpůrce jest povinen svoliti, by věřitel k svému uspokojeni 
vsáhl na právo z odkazu, jest splněn předpoklad pro povolení poznámky 

odpůrčí žaloby podle § 20 odp. řádu, 
(Rozh. ze dne 19. dubna 1928, R I 281/,zS.) 

v pozlIstalostí po Dr. Cyrilu Z-oví vzdal se jeho syn Cyril Z. práva 
z odkaZl! nemovitosti ve prospěch své matky Antonie Z-ově. Žalující 
banka, věřiíeika Cyrila Z-a mladší\l0' domáhala se na Antonii Z-OV" 
žalobou, by bylo prohlášeno, že právo z odkazu trvá a že žalovaná 
jest poviTlna trpěti, by žalobkyni' k svému uspokojení vsáhla na právo 
z odkazu. Návrhu žalobkyně, by tato žaloba byla poznamenána v po
zemkové knize, s o u cl p r v é s t o I i c e vyhověl, rek u r s 11 í s o u cl 
návrh zamítl. DÍl v o ci y: podle § 20 zák. ze dne 10. prosince 1914, 
čís. 327 ř. zák. lze poznamenati odpůrcí žalobu v pozemkové knize, ale 
jen za podmínek knihovního zákona. podle toholo zákona jest poznámka 
žaloby přípustna jen, když se n~padá knihovní vklad nebo žádá se vý
maz práva zástavního neh uznáňí věcného práva. Předpokládá se tedy 
vždy knihovní zápis věcného práva. Takového knihovního zápisu zde 
není. Zde jde jen o nárok proti obligačním závazkům, neboť po Dr. 
Cyrilu Z-ovi po,zůstalost dosud skončena neni a dědici dosud knihovního 
jmění nenabyli. V pozemkové knize je dosud jako knihovní vlastník 

zapsán Dr. Cyril Z. 
N e j v y Š Š 1 s o II d obnovil usnesení prvého soudu. 

D Ů vod y' 

podle § 20 odl'. ř. jest předpokladem poznámky odpůrčí žaloby 
tolíko, že jest k provedení odpůrčího nároku třeba vykonati v knihovních 
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Důvody: 

vložkách zaplsy. Potřeba tato v souzeném případě tu jest. Předm 
odporu jest podle žalobního návrhu sice jen vzdání se odkazu po:zůst. 
lostní nemovitosti, jejž Dr. Cyril Z. zanechal svému synu Cyrilu 
a jehož se tento zřekl ve prospěch své matky, žalované Antonie 
Jest nesporno, že v čase žaloby odkaz ještě nebyl splněn. Cyril Z. 
vzdal se tudíž jen nároku na odkaz, požadavku proti dědičce na 
odkázané pozůstalostní nemovitosti a také žaloba odpůrčí 
v prvé řadě k tomu, by bylo prohlášeno, že právo z odkazu trvá. 
sazení tohoto odpůrčího plnění ovšem nevyžaduje knihovních Lar:llsa. 
Ale žalobkyni jde hlavně o uspokojení pohledávky pomocÍ odontl"č;J;~ 

nároku a proto navrhla v žalobn'í prosbě také výrok, že žalovaný 
půrce jest povinen svoliti, aby věřitel k svému uspokojení sáhl na 
tedy by uspokojení své pohledávky zpeněžením odkázané nemovitn,ti 
v cestě exekuce vymáhal. Provedení t o hot o nároku žalobcova 
žaduje knihovní zápisy, neboť při vymáhání - zpeněžení - nemovi 
věcÍ dojde nutně ke knÍhovní poznámce o zavedeni dražebniho řízení 
nebo vnucené správy (§§ 134 a 98 ex. ř.). Předpoklad § 20 odp. ř .. 
poznámku odpůrčí žaloby jest tudíž dán. Nesejde na tom, ·že se uvedl,ná .. :'· 
knihovni jednání netýkaJi přímo nároku odpůrcova na obnovení nároku 
z odkazu proti dědičce, nýbrž jen jeho nároku na zpeněžení nároku 
odkazovníka, neboť také toto zpeněženi patři k provedení odpůrčího 
nároku žalobcova a zákon v § 20 odp. ř. nerozlišuje, nýbrž předpokládá 
toliko pro v e den i odp(,rčího nároku, k němuž jest třeba knihovního 
zápisu. Nelze také přehlížeti, že žalobci jde hlavně o to, aby SVtlj nárok 
na uspokojeni z odkázané nemovitosti, jejž jen vzhledem k odpůrčímu 
jednání dosnd nemohl uplatniti, zajistil protÍ pozdějším knihovním na-' 
byvatelům odkázané nemovitosti, a že účelem poznámky odpůrč'i ža
loby jest právě, by žalobce byl proti takovému nebezpeči chráněn. Re
kursní soud zamítl proto návrh na poznamenání odpůrčí žaloby ne
právem. 

čis. 797,2. 

Důkaz krevní zkouškou. 
Nelze připustiti důkaz, nabídnutý žalovaným ve sporu o uznání ne

manželského otcovství v tom směru, že neni otcem žalujícího dítěte, 
protože dítě přísluší k jiné krevní skupině než žalovaný. 

(Rozh. ze dne 19. dubna 1928, Rv I 1852/;17.) 

žalobě o uznání nemanželského otcovství a placení výživného bylo 
vyhověno s o u d Y vše c h tří s t o I i c, N e j vy Š š Í m s o ude m 
z těchto 

_ čís. 7973 ~~ 589 

důvodÚ: 

, , . řízení odle § 503 čís. 2 c. ř. S,) ž~ ani 
Dovolání vytyka pko vadu ... p b'dn~tý důkaz krevní zkouskoH. 

laci soud neprovedl žal?:.anym
d 
~a :ávem. žalovaný navrhl dů~a,: 

dúkaz ten pOl11l11uly I1I:SI S?~h) f-ne protože dítě přisluší k ]Inc 
nalci o tom, ~e ne,ní,otcem ~aluj1'::' I~ ~I t~,t~ skutečnosti, i kdyby byl~ 

trevní skupine nez zalova~l~' v~~~~kéhO základu a podle povahy krev~1 
dokázána, nedalo by setP~ J' ak by vyvráceni domněnky § 163 obc. 

'k ještě usuzova I, ze - . 'b' 'kdo jiný Úsu~ 
zk~USvJžadovalo - otcem ditěte není· žalo~anb f~ i~:t~\e žaluji~í dítě 
~~k' ten by byl t;'ožný~l1, teprve !el;dy, n~~~ ~ýtrž ani k~ krevni skupině 
epatři ke krevnl skupme nejen za ov~1 ědeckého základu a podle po~ 

~vé matky. Teprv; tehdy b~ byl.o/: š~o vze soulože matky s jiným }"U
vahy krevní zkousky Jls,to, ze dlt, lY § 163 obé zák. vyvrácena. Dukaz 
žem, a teprve pa~ by byla ~omn~n (a an' nev iučuje ani při kladném 
nabídnutý ve, znem, J~k ucl11~1 .~a~~~en;\aIUji~íhO dítěte. Nebylo ~roto 
výsledku moznost, ze :a~ovany I . ul ~Ii . e' nižší soudy takto pravem 
třeba důkaz ten. prov~det1. PO.I':Il1 o~rati J Jýtkami dovolatelovými, zd~ 
'ako nepodstatny, netreba se Jlz 503" 4 c ř s) důvody, z nIchz \Oll po právní stránce spr~vnýml (§63 b:ls"k iz~ p'ry' vyvrátiti toliko 
I ' t f' d 1nenku § 1 o c. za . d "h tak učinily, ~e o ;zon o • že krevní zkouška podle nesm o 
důkazel': o ne~l1m,n~strh z~lo.~~nlpr~vodním prostředkem. 
stavU vedy pry nem v o ny 

čís. 7973. 

• ř neplatí v řízeni o žalobě 
Kratší lhůty § 575, prvy ods~~\Ve~:/pod~{.jemci jehož vzal do pod-

pronlljlmatele, by d~1 nájemo:.e vypove , 
nájmu proti nájemnt smlouve. . . o nemůže se pronajímatel spo-

o Za platnosti zák~~é ?chrany faje~cu povinným dáti podnájemnilm 
rem domáhati na naJemel, by by uznan 

. výpověď. d 19 dubna 1928 Rv I 366/28.) (Rozh. ze ne· , 

.. a ná'emníku, by dal výpověď .r0d:ná~ 
Majitelé domu domahalr se n.. J roti nájemní smlouvě se zalobcl ; 

jemci, poněvadž ho vzal do podnt!:';~ : e žalobu zamítl, o d vol a c I 
Procesní soud prve s 

s o u cl uzna~ p~dle žalodbY b . vil rozsudek prvého soudu. 
N e J v y s S I S o U o no 

DÍ1vody: 

o • že dovoláni jest opozděné, protož:: 
Výtka dovola:telova odpul ce, . pro nájemni věcí (§ 57:> 

bylo podáno po osmide.nní lhůtě stanodven~h 'í toho by žalovaný dal 
, dO d' žalobcI se oma al' ..' 

C. ř. s.), ne11l o uvo nena., o vzal do podnájmu proti na]emnI 
výpověď podnájemcI, protoz~ I h Tento právní poměr nespadá pod po~ 
smlouvě, kterou s nImI uzavre, 
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měr)', pro, něž je,:t up~ave110 ří,z~ní v 6. části, 3. oddíle c. ř. s. 
u~tanovene v § 5/5 c~.r. s,, plat: jen?m pro řízeni upravené v onom 
dIle, tedy mkoli pro nzel1l v teto veel. Dovolání bylo podáno 13 
po doručení odvolaciho rozsudku, tudíž v čas. . 

Odv?laci ~Ou(~. P?s?udíl věc ,mZlně po stránce právní, 
smyslu zaloblllho zadall1 pravel11, ze zalovaný je povinen ~VUHctlt"nn 
bez, s?uhlas~ a vědonú ža,lo,bců přijatého vypověděti do čtvrt 
pInem, jehoz se domahajl zalobci na žalovaném nelze podl 
p;á~níh? řádu pokládati za právní prostředek vhodný k UV.MLCJjl 

neneh~ zalobmho ~aroku. ~o?le § 1 zákona o ochraně nájemníků 
pron.ajlmatele bytu vypovedelI smlo~vu nájemní neb podnájemní 
sV?!I-h ,k tomu okresnl sou~, v jehoz obvodu jest byt, a okresni 
muze dalI svolem pouze z duležitých ve zmíněném § _ byť by je 
kladm? -:, uvedených důvodú, když byl provedl potřebná šetření I~ 
spomem nzem (§ 4 (2) zmín. zák.). Ve sporném řízení nelze 
v~bec řešiti otázku, zda tento. důležitý důvod pro výpověd' dle 
neho skutkoveho stavu Jest dan a nelze důsledkem toho také ne,,",,o. 

vat\ ::da by výpově~' uznána ,být! mohla za přípustnou. Sporný 
nemuz;. pro~o, pronaJ;mat~Je p;ld;zet: k tomu, by proti svému nájem 
(,pod'najemnlku) poun~kai pravlll kroky, o nichž jest již předem 
chybno, zda mohou vestl ku kladnemu právnímu výsledku. 

čís. 7974. 

Soud v historických zemích, jenž povolil rodičům dobrovolný ro"voil. 
manželství od stolu a lože a zahájil opatrovnictví nad nezl 
s~~váliv ,mo~i opatr?~nického úřadu úmluvu rodičů o výchově a 
dt,tete, ackohv otec JIZ tehdy bydlil na Slovensku, jest i nadále pnsluij
nym soudem opatrovnickým, měl-li otec posledni bydliště v hi!;tOl'idlÝcJ~.· .•. 
zemích v jeho obvodu. . 

(Rozb. ze dne 19. dubna 1928, Nd I 173/28.) 

N e j v y Š š í s o u cl ro'zhodl záporný spor o příslušnost mezi okres
ním sou~em v ~enešově ~. Prahy a poručenským úřadem prvé stolicé 
v Rahove na Ponkarpatske RUSI v ten rozum, že jest příslušným okresní 
soud v Benešově 11 Prahy. 

D ú vod y: 

Nezlet!lý syn rozloučených manželů bydlí u ma'tky na Kr. Vinohra
dech, kdezto Jeho manželský otec bydli v jasině na Podkarpatské Rusi. 
Okre,sní ~oud ~ .. Ben,ešově, který povolíl rodičům dobrovolný rozvod 
manzelstvl, zahaJIl JIZ roku 191 9 opatrovnictví nad nezletilým dítětem 
sSh,váliv moci opatrovnického úřadu úmluvu rodičů o výchově a výživě 
d!!e!? (§§ 105 poslední v,ěta ,a 142 ??č. zák.) a předsevzav i po té ještě 
I uzne ukony opatrovlllcke, ackohv JIZ tehdy bydlel otec v čopu na 510-

- čís. 7975-
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a matka s dítětem na Král. Vinohradech. Přes to byl zmíněný 
soud místně příslnšným soudem opatrovnickým" protože podl~ 

• o měl otec poslední bydliště v historických zemích Ceskoslovenske 
SPlsublikY v čerčanech (§ 109 odstavec první, věta druhá j. n.). Nás:ed~ 
repu toho trvá podle § 29 j. n. příslušnost okresního soudu v Benesove 
kem a neprávem tento soud odpírá rozhodnutí o návrhu matky, by 

byl přidržen k placení výživného pro dítě. Por~čenský úřad prvé 
'.·,~I;ep V Rahově není příslušným, protože podle § 1 zak. ze dne 20. pr~-

1922, čís. 391 sb. z. a n. neurčuje se tam místní přísluš~os: ve ve
poručenských (opatrovnických) obecn5:n; soudel;', nybrz bydli

štěm, nebo pobytem, nebo posledlllm, bydhstem porucel!co~ym (opa
trovancovým). Tím ovšem nelll .. vyl?uceno, by ?patrovlllcky ~oud ne,· 
přenesl podle § 111 j. n. svou pnslusnost na jll1y soud, v Jehoz obvodu 
opatrovanec bydlí. 

čís. 7975. 

Předpis § 248 obč. zák. platí i proti zletilému, jenž byl zbaven své
právnosti pro marnotratnost. 

I při přechodném a nezaviněném pomat~ní smyslil šk_~dcev lze př!~ 
souditi poškozenému ze škůdcova ma1etku uplnou nebo castecnou na~ 
hradu. 

Nárok proti nepříčetnému podle § 1310 ob~. ~ák vZl1i~á již ~ko~)U: 
podpůrnost jeho jeví se jen v tom, že jest ,v~zan pOdl':~OU, ze třeh 
osoba není za škodu zodpovědna. Nevyhledava se, by třeh osoba byla 
předem žalována a žaloby sproštěna. 

(Rozh. ze dne 19. dubna 1928, R II 124/28.) 

žalobce domáhal se na žalovaném Metoději H-ovi a jeho opatrov
nici Františce H-ové náhrady škody z toho dúvodu, že žalovaný Meto
děj H. zapálil v červnu 1927 svou stodolu, čímž byla zachvá~e~a I ~to: 
dola strany žalující, která shořela i se, svršky, v n,l,se nachazejlCl;TII: čIm,; 
zpLlsobena byla žalobci škoda v zazalovane ~ysl; Po,vrnn~st zalo~~,ne 
Františky H-ové k náhradě opíralo § 1309 obc. zak., pr?toze Frantrska 
H-ová zanedbala své povinnosti jako opatrovnIce Metod,cje H-~, nesta-

. rajíc se oň a nevykonávajíc nad n!m, d~hled. Povmnost zalovaneho M,~
toděje H-a opíral žalobce o tvrzem, ze zalovany dopustIj se ČIII~,!S~ pn
četným a že jest proto za škodu zodpo,~ěden, a pak-Ir nebyl.prIce,nyn:, 
o nstanovení § 1310 obč. zák., že, nestacll-1r by maJet:kFra?Í!sky, <:-ove, 
že má majetek Metoděj H. a tohoto majetku lze, pOUZIÍ! k uhr3'de skody 
způsobené žalobci. Pro c e sní S? udp ~ v,e, s t o II c e zalobu z~
mítI. O d vol a c í s O u d nevyhovel odvolam zal obce, pokud napad"o. 
rozsudek prvého soudu zamítající žalobu proti Františce H-ové, vyhovel 
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mu však ohledně Metoděje H-a, rozsudek prvého soudu ohledně 
žalovaného zrušil a vrátil věc prvému soudu, by, vyčkaje m'n",~, 
o ní dále jednal a znovu rozhodl. V tomto směru uvedl odvolací 
v cl Ů vod ech: Mylný jest názor prvého soudu, že Metoděj H. 
jest na rovní s dospělým nezletilcem, nemůže býti o náhradu 
lován. Pravda, že se na něho nevztahují předpisy § 1308-131 
zák., ale za to podle § 248 druhý odstavecobč. zák. (III. diJčí nov.) 
práv celým svým zaviněním. Když tomu tak, jest řízení v prvé ' 

'kusé a neúplné, poněvadž se první soud s otázkou výše škody vůbec 
obíral. Arci zkoumal první soud dále též otázku, zdali Metoděj I-l. 
při spáchání činu příčetný a zda za škodu jím způsobenou odpovídá 
nic (tu tedy prvá stolice sama připOllští zodpovědnost H-ovu, 
ve stavu příčetném). Po té stránce tvrdila žalující strana před 
stolici kromě jiného, že Metoděj H. bývá občas při lepším rozumu, 
časem mezi záchvaty (padoucnice) bývá příčetný; bezprostředně 
požárem hrozil, že, když nemá z majetku nic, raději vše zapálí, a 
na to vyhrůžku splnil, i lze z toho souditi, že věděl, co chce udělati. 
důkaz o tom dovolávala se žalující strana též výslechu znalců 
První soud však, aniž provedl důkazy, zjistil jedině podle trestních 
zejména podle posudku soudních znalců v trestním řízení, že 1VlE,tOfl<', 
H. v čase spáchání trestného č"iJm byl úplně nepříčetný a 
také trestní řízení pro zločin žhářství podle § 90 (správně § 
zastaveno. I došel první soud k závěru, že v tomto případě M,~toděi 
podle § 1308 obč. zák. nezodpovídá za svůj čin. Než ono zjištění o 
nepříčetnosti žalovaného odvolání právem napadá potud, že nelze z 
sudku lékařů v trestním .řízení zjistiti, že Metoděj H. není 
za škodu, poněvadž posudek ten stačil sice veřejnému žalobci k Z",st"wr,f.' 
Uzení, ale pro civilní soud je pouze odsuzující nález trestního soudu 
vazný po rozumu § 268 c. ř. s. Odvolání vytýká to jako nesprávné 
uění výsledků průvodního řízení, spíše však jde o kusost (neúplnost) ří
zení nastalou z toho, že prvá sloEce neprovedla tu žádných důkazů. 
Uvedený právní závěr prvního soudu neobstojí. Zjistilo-Ii by se způso
bem bezvadným, že Metoděj H. spáchal škodný čin ve stavu úplné ne
příčetnosti, bUde jeho občanskoprávní zodpOvědnost posonditi podle 
§§ 1308 a 1310 obč. zák. (byt' i dosud nebyl úplně zbaven svéprávno

c sti). Že by byla poškozená žalujíci strana sama jakýmkoliv zaviněním 
dala podnět ke škodnému činu, o tom nebylo ve sporu asi potuchy, takže 
ustanovení § 1308 obč. zák. - jehož obsah se ostatně v napadeném 
rozsudku uvádí nepřesně - žalobnímu nároku nepřekáží. Pokud se však 
žalobní nárok opírá O předpis § 1310 obč. zák_, namítl žalovaný vším 
právem, že jeho závaznost jest tu pouze podpůrná; žalující strana mŮže 
na něho tedy po právu dokročiti teprv, až bUde pravoplatně jisto, že ne
dosáhne náhrady podle § 1309 obč. zák. od Františky H-ové. Tehdy by 
arci též bylo po případě přihlédnouti k další námitce žalovaného že 
jeho majetek není tak veliký, by bylo odůvodněno pOužití ustano~eni § 1310 obč. zák. 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl rekursu žalovaného Metoděje H-a. 
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Důvody: 

" s i že se na spolužalovaného Metoděje H-a 
Mylným jest názor stlzn~Č t, 'k ukládající dospělým nezletilcům ru--

nevztahuje předpiS § 248'~on' ~ei~děj H. jest sice již zletilý, ale, bbYv-
'ení za škodu ]11111 zavme :, ti rovná se podle § 4 řádu o z a-

...... Cbaven pro marnotratnost svepravno
1
s
91

, 6 C"IS 207 ř. zák. dospělému ne... z ť d e 28 června , . , k 
veni svépráv~os I ze, II "'h § 248 obč. zák. Podstatou sporu vs~ 
zletilci. PlaŤ! proto I pro ne o o be ou škodu ačkoliv byl zbaven ča
neni, zda Metoděj H. r~čí .za zpu~ol ~d ž zaloŽil oheň, příčetným. Ne
stečně svéprávnost<, nybrz zda l '1~ so~clu že nebyl-Ii příčetným, ne
správným jest ovš~nh' I~az~r r~V::'lmto přípa'dě l~ůže býti odsouzen k ná-

l . ručí za následky sve o cm. 'k I' v'sak podle všeobeenvch pravlde 
' b" ť 'kody 111 o IV· 'o b ' hradě cele ne cas, s !., I . del o náhradě škody zpuso ene 

.. o zavinění, nýbrž p~dle zvlastnrc ~ pr,a:'1 obsažen' ch v §§ 1306 až 1310 
jednáním neza~!něn;ym nebo ~ezcl~~~k o'pírá. Otá~kUPříčetnosti žal~va
obč. zák., o nez I zalob,c:. s.VU] n rávem uznal odvolací soud, že vyrok 
ného bylo proto nutno reslŤl, ale ~ I 'ho spočívá na vadném řízeni, 

d ejJříčetnostl za ovane ~ I o 
procesního sou u o. n . t bsah trestního spisu a zna cu 
poněvadž leho )e~lllou oporo~1 ]~~ V

O žalobě o příčetnosti žalovaného 
v trestním řízer:I:"zalob~e ~~v; tn~~ti a bezprostřednosti řízení a por~-

- důkaz znalcl. PncI se zasa. e us 289 ř s by směl se zúčastnili vy-
šilo právo zaručen,é žalobcI ~ ~ kd ~ b~z 'jeho svolení byl místo zna; 
slechu znalců a klasli ]Im °lt~~, y, ře~tením písemného posudku znaleu 
leckého důkazu provede~kc u az Pe' podstatě Iistinny'. Nového výslechu t ' -- ení tedy du az ve sv b t' k o 
v tres mm ff z .' , . z důvodu hmotného práva, ne o U p ~ 
znalclr bude m!mo t? treba I _ k §§ 1307 a 1310 obč. zák. nestačl 
souzení žalobmho na,:oku s hled~s ~d ž založil oheň, příčetným, či ne
o sobě zjištění, zda zalovany by, t k' otázkou zda jeho nepříčetnost 
příčetným. Bude třeb,:zabýv':Ťl ,se a n~atením sl~yslů zda si tento stav 
byla sta"em trvalým, CI ~~amzltYI~' fO , Iná každé z~vinění vylučující, 
sám nezavinil,~a,a, ne'Př:cetno~tak~: ~~u přičítati. K tomu sluší podo
či zda lze žalovanemu prece,~ j dl svého doslovu a souvislosti vzta
tknollt.i, že se § 1310 obč. za , b~ o~č. zák. uvedené, tedy osoby šílené, 
huje sice jenom na osoby ~ § : 3 'I " na tom zda šílenost a blbost 
blbé a nedospělé, při č~mz ov.sem ~e:a ~~\ěna ž~ však nelze v příčině 
byla již odnětím svepr,avl1~stl_SO: ;ez~11 smezi trvalou a pomíjející ne
povinn.ostí k náhrade sko, r Clm I o. 1310 obč. zák. i při přechodném 
příčetno.st!, !akže soud7 m~:e !á~d~e p~matení smyslů přisouditi poškoze-

. .a nezaVlllenem (§ 130 . o k
C
' 'I' nebo částečnou náhradu (Randa, nému ze škúdcova n:al,et u up nou 1) 

O závazcích k náhrade skodyo 19\2 ,str. t~ké' pokud se snaží dolíčiti, že 
Konečně. jest re~urs bezduvo~ nY'~dčasná. Podpůrnost nároku podle 

žaloba proti Metode]! H-ovál les P; a hmotného nelze ji proto vykla
§ 1310 obč. z,ák. jestp;a;\ em_p{::án dokud n~bylo právoplatně roz
dati tak, že narok nes":l ,y 1 taza 

oh' adutéže škody. Poškozený ne
hodnuto o žalobě na trel! O'S?h Yr o naoJ třetích osob náhrady, žaluje-Ii 
.může býti vůbec nucen doma a 1 se 38 

Civi1nl rozhodnuti X. 
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ptímo a hned osobu nepříčetnou nemů Ve' . ... predčasnost, nýbrž musí býti otázka r ' z. ~ytl zaloba odmítnuta 
Ja,ko ,otázka předurčující. Tím méně I ucem tretlc~ osob řešena ve 
P!e~casnou, byla-li, jako v souzenén~e t~kov?u zalobu odmítnouti 
tretl osobu. Mylným J'est názor z' . kPnpade, spojena se žalobou 
prve p' I ' e naro protI Metod'" H , ravop atným zamítnutím nároku I " eJI -ovi vznikl 
z~k., proti jeho podpůrkyni Frant" H up ~tneneho podle § 1309 
nemu podle § 1310 obc' 'k Isce -ove. Také nárok protI' . . za . vznIká Ji' 'k ti o "eVIJICP' 

Jeno,m v tom, že jest vázán podmínkou z, s ? ?U, podpurnost jeho evi 
povedna. Závěr že třetí b ' ze tretl osoba není za 
s 't' ' oso a musí by 'ti p' d ' pros ena, nemá ani v § 1310 bč' . re em zalována a 
hl t' hO. zak aI1l v .. , h no ne o neb procesního opory, ., JInyc předpisech 

Čís. 7976. 

Z toho, že souhrn práva VOtk' to~ti, jest označen jako výmJ:~ u vložených pro někoho na neme,"'. 
mela býti posuzována jako reáln' b,neplyne, !el by všechna 
m~hou býti jen positivni plněn' I .~~eno: Predmětem reálnfho břll/,u·ft"· 
prayo u~ívati stodoly zanikne '!e ~ o IV v~k, pouhé trpěni a op.om'eI11uÍí~ 
zavazanemu ze zákona nárokuJ d t vyhoremm a nemá oprávněný a o, by stodolu znovuzřídil. 

_ (Rozh. ze dne 19. dubna 1928, Rv II 748/27,) 

V> Z,a,lobkyně domáhala se na žalova ' " . 
p;lm,ereneho stavu vyhořelou stod I ne, by zndlla do dobrého a účelu 
vym,enu menší susek a patro nad o u a odevzdala v ní žalobkyni 'ako . 
oblh na ,humně a, dokud se t humnem s právem mlácení a čdtě . 
nebOl přiměřené odškodnění a ~~ů~~~t~ne, I po;kytla žalobkyni náhra~~ 
~se? osÍl vázl pro žalobkyni v' mě'ne n,ov~ ~ ~alobní žádost tím že na 
ze zalobkyni ve stodole příSlU1í mell~,zalezVlcl kromě jiného také v tom 
vem mlaceni a čištění obilí na ~I suse a patro nad humnem s r'~ ~t povlI1n,osti hospodáře místn~~t~l~~t~~·~mu volný příchod a odc11:d 
ža~v~svym ,nakladem udržovati, Pro c e z ~ v dobrem a přiměřeném . 

o u zanutl. O cl voj a c i d s n I s o udp r v é s t o I . 
N e j vy Š š í s o u d obnos.~ u uznal podle žaloby. I ce 

VI rozsudek prvého soudu. . 

Důvody: 

9dvolací soud míní na rozdil d kyne k užívání menšího susk o soudu prvé stolice, že rávo ž ' ~ s~~liva! kt"ré jí přísluší s ~ý~~~i::mve stodole k ukládántslámy, aJ~~~ 
, ,:U I nemuz se domáhá tímto s. P:? I1l, na usedlosti vložen' 
rek stodoly staré, není služebnoft~ren;b Z!IZen,1 nové stodoly míst:~;o~ 
~?, n§elz; se služebnosti. zaměňovati nI rz Pl! re~lním břemenem, které 

I1l 25 obč. zák, o zániku slu' b na nez I.'ry nelze použíti ustano 
smlouvy povinna shořelou stodolu ze nostL Zalovaná je prý tedy -znovu postaviti a ne' ze z se tak stane, 
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poskytnouti náhradu nebo přiměřené odškodněni. Dovoláni 
právem napadá tento názor jako právně mylný, Z toho, že souhrn 

. ,které pro žalobkyni na dobu jejího vdovství jsoU na 
vloženy, označeny jsOU jako její výměnek, neplyne, že by vše

cka tato práva měla býti posuzována jako reální břemeno, kterým v tech
nickém toho pojmu smyslu podle právní teorie rozumí se jen zatiženÍ 
určité nemovitosti ručením za určitá zpravidla se opakující plnění. Předmětem reálního břemena mohou býti tedy jen positivní plnění, nikoli 
však pouhé trpění a opomenutí, věcná práva tohoto posléz zmíněného 
druhu JSOU a zůstávají podle své právní povahy vždy služebnostmi i když 
JSOU propůjčeny a zřízeny pod souhrnným označením výměnku, který 
ostatně zpravidla v sobě zahrnuje různorodá práva (slnžebnosti, reální 
břemena, osobní závazky, důchod a pud,). Z toho plyne, že vzhledem 
na právní otázku, kterou v lomto sporu jest řešiti, jest právo ono posu,· 
zovati samo pro sebe podle jeho pravé právní povahy a tu není pochyb
nosti, že jde o' pouhou služebnost, neboť majitel zavazené nemovitosti 
není povinen ke kladnému plnění, nýbrž pouze k tomu, by trpěl, by ža
lobkyně jakožto výměnkářka shora d,ntčených částí a prostor stodoly 
užívala k sVýITlshora naznačeným oso'cním potřebám. Ať se toto právo 
pokládá za služebnost užívání podle § 504 a násl. obč. zák. nebo za 

, právo související se služebností bytu žalobkyni vyhraženou, jak nazna-
čil soud první stolice, jest zřejmo, že spornou otázku právní řešiti dlužno 
podle § 525 obč. zák., který stanoví, že se služebnost staví, zanikne-Ii 
služební statek, že však obživuje, byl-Ii služebný statek (stavení) znovu 
zřizen. Tento důvod dočasného zániku (stavení) služebnosti jest společ
ným všem právům věcným na věc cizí z toho přirozeného důvodu, že 
jde právě o právo' na věc a zanikne-Ii věc, že zaniká přirozeně í právo, 
kterážto náhOda stíhá stejně i vlastníka věci i toho, kdo k věcí té má 
právo věcné (§§ 1447, 525, 467 a 1311 obč. zák,). Když žalovaná zavá
zanoU usedlost ve své vlastnictví ujala a výměnek na ní váznoucí pře
vzala, nebyla při ní, jak zjištěno, již ona stodola, jež tvořila pro ono 
právo služebnosti statek služebný, ježto již dříve shořela, Poněvadž 
právě šlo jen o služebnost a žalovaná podle § 482 a 483 obč, zák, byla 
povinna jen k trpění, nikoli však k positivnímu plnění, pozbyl tím její 
závazek z této služebnosti plynoucí svého obsahu po tak diouho, pokud 
shořelá stodola nebude zase znovu zřízena. K tomuto zřízení stodoly 
není však žalovaná ze zákona povinna, ježto není zákonného předpisu, 
který by' k tomu zavazoval a z § 483 obč, zák., který v důsledné spoji
tosti se zásadou vyslovenou v předchozím § 482 obč. zák, stanoví, že 
náklad na zřízeni věci, jež k služebnosti jest určena, má nésti oprávněný, 
plyne právě, že žalovaná k znovuzřízení stodoly povinna není. Nechce-li 
se tedy žalobkyně sama k tomuto nákladu uvoliti, nezbývá, než vyčká
vati, až žalovaná sama z vlastního rozhodnutí stodolu tu zřídí, v kte
rémžto případě by pak služebnost ona znovu obživla, Nesprávným joest 
názor odvolacího soudu, že tento závazek k znoVU zřízení stodoly stíhá 
žalovanou z toho důvodu, že byla povinna ji v dobrém a k jejímu účelu 
přiměřeném stavu udržovati, neboť o povinnosti služebnou věc v do-

'8' 
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bré!n stavu udržovati, která vlastníku'" . 
obe. zak. ovšem náleží nelze '1 I 'tprk

I sll~zebnoslI užívání podle § 
mkl .' v ,- I 1 UVll C vz sl vb' , " a a Jlz n~existuje. Z vývodů těch' I J ,uze, na, vee požárem 
nez povrnna zalobkyni poskvtnout' p yne dale, ze zalovaná není . 
doly ani odškodnění a jes( i vtl al11 n~hradu za ztracené užíván' 
mylným. om smeru napadený rozsudek I 

čís. 7977. 

,Zemský fond (v čechách) . e t " skem otci náhrady útrat ošetřoJ, s, 0p~avnen domáhati se na 
souhlasil s odevzdánÚ11 dítěte t~?t déttete v nemocnici, třebas 
nice. ' s [zen ho nakažlivou nemocí d 

stát hradí podle zákona ze d ' \) k~ad na dohled k osobám a n ., ne .14. d~~na 1913, čís. 67 ř. zák 
zrelé nákazou, n;koliv pokud ~ JIch IsolacI Jen pokud' jde o osoby . 
podezřelé. e o osoby nemocí postižené nebo ,.~.u .. c" 

(Rozh. ze dne 20. dubna 1928 R [ 1 ~5 / , ' I / ~8.) 

za10ba zemského fondu v Čechá ' . . 
IOvany byl uznán povinným z I' t'~h prolI otclAloisie Seh-ové 
v nemocnici, byla pro c e aI; a I I utraty o'šetřování Aloisie ' mít 't O s nIm s o u d ' :-,ch-rlV' 'é 

nu a. d vol a c í s od"" e Ol prvé s t o I i e 
prvému soudu, by vYÚ:aj' ~ P z, uSll napadený rozsudek a vrát~1 • 
D ů vod Y Žl'" ravo1l1oci ji zno'vu . d vec 104" .: a upcí strana domáhá se'· I b proJe -nal a rozhodl ~, ,~O?č. zák., na žalované stran' ,za o o~, ?pírající se o §§ 14i 
Jez, ceskemu zemskému fondu odl' n~hrady osetrovného 881 Kč 50 h 
kvetna 1927 vzníkl tím' p. e, vykazu nemocnice v T z ' ~~/8, z~í, 192510 dn~ z;. 7i~~0~:~:a ld~;~a žalovaného byla'oš~t~~~:~ 
c' y sou zalobu zamítl ježto bl"" v nemocmci v T. pro s ál 
ndIl, by onemocnělá byla p're ylo Zjlsteno, že městský lékař Dr Zp u. 
a 4 zák vee ena do nem . . . na-

. .. ona ze dne 14. dubna 1913 '" oC,mce, a odvozuje z § 36 
~~~ťllI ze státní pokladny. Oďvolán~lSž ~7 .. r., zak., že tyto náklady sluší 

( ~u pro kusost řízení a nes ' , a uJIel strany pro,ti tomuto ~pravněnosti. Při tom vyslovul;a~~~oFra,vni posouzení věci nelze u~~~i 
on ze dne 14. dubna 1913 čís b'7' a~Iks.oUd tento právní názor' Za' . 

nemocnych ' . r. za roze' ' , . -určitými os a
b 

z nemoce podezřelých pod'l~ § 7 z~ava mezi odlučo,váním 
n 'brž . o a 111 1 podle § 17, které se sa 111eZI dozíráním nad . 

vrnnýchSoo~~:~,~~~~Z~lé jako nositelé záro~[ů z:e~~~;o~n~ ~Iep?važují, 
dle § 36 'k ,. ovmnost hraditi náklad ,a az lvych po·· 
. za o'na vztahuje se . d' , Y ze statní poklad ' 
zák.), nikoliv však na " d j§e Jl1e na případ § 17 (§ 36' ny po
zený pr d ( pnpa' 7 který v § 36 "b plSl1l. d) cjl 
... dl lpa ,dodání onemocnělé Alois' S h v~ ec není uveden. Sou~ 
~~ hO doUČt:l1l tamže), spadá však nepo~~ b

C
' 'ove do nemocnice v T a 

z o' 'nu 1 byvalého N' ,,, Y ne pod § 7 nik r . července 1917 čís 18 :bis(SlhO správního sOlldu v~ VíJ IV pod § 17. 
, . .J Budwll1ski čís, 11.892-A) . ,nI ~e dne 2. , jehoz se prvý 
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dovolává, nelze tu použíti, ježto toto rozhodnutí pojednává jen 
opatřeních podle § 17 zákona ze dne 14. dubna 1913, čís. 67 ř. zák. 

a jen ohledně těchto nákladů odlučování a stravování ve zvláštních míst
nostech stanoví povinnost státu hraditi tyto náklady. Právě citované 
rozhodnutí nejvyššiho správního soudu však staví případ § 7 výslovně 
proti případu § 17. Z toho je vidno, že otázl{a, kdo má tyto útraty hra, 
diti, není pro případ § 7 upravena v zákoně čís. 67/19 I 3. podle § 1 zá

c 

'kon
a 

čís. 332 sb. z. a n. na rok 1920 převzal ovšem stát výkon zdravotní 
policie obstarávané dosud obcemi. Co bylo povinností obcí, určoval zá
kon čís. 68 ř. zák. na rok 1870 v § 2. Ohledně nakažlivých nemocí byla 
do § 4 čís. 8 zákona čís. 332/1920 celkem převzata dosavadní ustano
veni. Které náklady má hraditi obec, určují §§ 15~17 zákona ze dn'e 
13. července 1922, čís. 236 sb. z. a n. Než tam o náhradě nákladLI na 
stravování a ošetřování není zmínky, ani ohledně útrat odlučování podle 
§ 7 zákona čís. 67/1913, podle názoru odvolacího soudu jest při ne
dostatku jinakého zákonného ustanovení toto pořadí osob k náhradě 
těchto útrat povinnovaných. V prvé řadě má onemocnělý sám tyto ná
klady nésti. V druhé řadě jsoU k hrazení těchto nákladů povinovány 
osoby, jež jsOU zavázány k poskytování výživného onemocnělému 
v konkretním případě. Pak-Ií však není ani těchto, jdou náklady ošetřo
vání a stravování k tíži domovské obce nemocného. Domovská obec 
jest však podle § 23 zákona čís. 105 ř. zák. na rok 1863 jen potud po
vinna zaopatřením svého přislušníka, pokud tu není jiných osob, podle 
občanského, práva k tomu povinných. Vzhledem k tomu nemlIže odvo
lací soud souhlasiti s právním názorem prvého soudu. S hledisl," to
hoto právního názoru však nebyla věc zralá k rozhodnutí. Předevšim 
nelze přehlédnouti, že žalobou, která kromě toho neobsahuje nabídnuti 
důkazů, bylo žádáno ošetřovně pro dceru žalovaného, aniž bylo tvrzeno, 
že tato dcera byla nezletilou. Tvrzení nemajelnosti o sobě ještě neza
kládá povinnost žalovaného k náhradě těchto útrat podle § 141 obč. 
zák. Naopak bylo by zapotřebí, by bylo tvrzeno a zjištěno, že dítě samo 
není schopno se vyživovati. Mimo to namítala žalovaná strana, že by 
IsolaCI byla mohla provés,ti i ve vlastním bytě, takže by jí náklady spo
jené s isolaCÍ v nemocnici byly ušetřeny, a nezabýval se prvý soud 
kO~leč~ě ani námitkou žalovaného, že by jako člen bratrské pokladny 
mel narok na bezplatné ošetřová'ní a poskytování léků. Tuto okolnost 
sluší vytknouti proto, že nebylo zjištěno, pokud léčebné a poskytování 

léků jest zahrnuto v nároku žalující strany, 
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu. 

Důvody: 

Nejvyšší soud vyslovil a bliže odůvodnil v rozhodnutí sb. ll. s. 
čís. ?707" že zemský fond (na Moravě) jest oprávněn, domáhati se Id 
manzelskem otCI náhrady útrat ošetření ditěte v nemocnici třebas otec 
nesouhlasil s odevzdáním dítěte, stíženého nakažlivou nel~ocí do ne
mocnice, a nemá příčiny, proč by se odchýlil od tohoto práv~ího ná-
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zoru. Zákon ze dne 14. dubna 1913 Č. 67 ř. z. rozeznava mezi 
nemocí postiženými a nemocí podezřelými (§ 7) a osobami 
podezřelými (§ 17), t. j., jak patrno z § 1 druhý odstavec min. 
ze dne 22. února 1915, čís. 39 ř. zák., osobami, u nichž je nemoc 
zjištěna, osobami, u nichž se objevily známky, podle nichž lze za 
míti, že nemoc tu jest, a osobami, jež nevykazují známek on1emocl1éni;! 
u nichž však bakteriologicky jest dokázáno, že jest je pokládati 
nositele zárodků nemocí nebo u nichž jest jinak jisto nebo lze 
zkušeností za to míti, že byly vydány nákaze a sprostředkovati mClhotiď 
další šířenÍ. Jen ohledně těchto osob »podezřelých nákazou« hradí 
podle § 36 prvý odstavec písm. d) zákona ze dne 14. dubna 1 
čís. 67 ř. zák. náklad na dohled k nim a na jejich isolaci, pokud se 
jak patrno z § 17 tam citovaného i náklad na jejich stravování. To 
povídá i celé tendenci zákona, chrániti lidi zdravé před 
a nikoliv starati se o osoby nemocí po.stižené, pokud se týče IJUuc.uele 
Poukazllje-li rekurent k tomu, že každá isolace se děje v zájmu verelnelll 
a že již z této příčiny musí stát hraditi náklady s ní spojené, k ni, 
přirozeně patří i náklad na stravování, přezírá zcela jasný předpis § 36 
prvý odstavec písm. d) zákona a okolnost, že ošetřování, pokud 
týče i léčení osob nemocí postižených 'nebo podezřelých děje se v prvé 
řadě ve vlastním a soukromém jejich zájmu a že zemský fond domáhá 
Se jen zapravení »ošetřovací taxy« ve smyslu zákona ze dne 5. března 
1888, čís. 19 z, zák· pro královstvl České, která se vybírá stejně za 
léčení a ošetřování osob přenosnou nemocí postížených. Také zusta
nO'!ení § 19 zákona ze dne 13. července 1922, čís. 236 sb. z. a ll., že 
zvláštní povinnosti uložené obcím a městům municipálnim podle zá
konných předpisů o zamezení a potlačení přenosných nemocí nejsou 
tímto zákonem dotčeny, neplyne nic pro opačný názor rekurentlrv a 
stejně marně odkazuje reku rent k § 43 zákona zé dne 14, dubna 1913, 
čís. 67 ř, zák" jenž o zapravování nákladú vllbec nejedná, a k § 36 
třetí odstavec tohoto zákona, jenž jedná o povinnosti vlády poskytovali 
obcím v případech tam uvedených výpomoc, ale nestanoví, že stát 
hradí náklady na léčení a ošetřování i v případě isolace osob nemoCÍ 
postižených, Totéž platí o ustanovení § 37 uvedeného zákona, podle 
něhož jest zemskému zákonodárství vyhraženo, vydati ustanovení o vy' " 
bírání poplatků a náhrad za účelem uhrazení nákladů vzniklých obcím 
z důvodu, by byla provedena opatření ve smyslu tohoto zákona, ale 
nestanoví, že k nim patří i náklady právě vzpomenuté, Předpisy §§ 1037 
a 1040 obč. zák. nepřicházejí v úvahu, jelikož Aloisie S-ová byla do 
nemocnice dána z úředního nařízení, z veřejnoprávních zájmů, pročež 
nelze tu použíti soukromoprávnich předpisů. že náklady na ošetřování 
a léčení .nemocné Aloisie S-ové, jichž zaplacení se český zemský fond 
domáhá, vůbec nebyly potřebné, nebylo v prvé stolici namítáno, staly 
se však potřebnými již "tím, že Aloisie S-ová byla do nemocnice ode
vzdána z úředního příkazu, kde pak m u s e I a býti i léčena a ošetřo
vána, Nedllvodnému rekursu, který se jinak odkazuje na správné dů
vody napadeného usnesení, nebylo proto vyhověno. 
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Čís. 7978. 
. sloužíci dlužníku za prodelní místnost a 

Dřevěná bo~da n(kl::~há exekuci (§ 251 čís. 6 ex. r.). 
k uložení potravm, ep b "1928 R I 242/28.) 

h dne 20 du na , 
(Roz , ze· . uschovánínl 

kuce zabavemm, 'tl ", b byla zrušena exe " ,tol i c e zaml , 
Návrh dluzntka, Y (kiosku) s o udp rve s" D ú vod y: 

a prodejem. dřevěn~ b~~~!tru . vyhověl a exekuci zru~~I~d pokud jím 
e k u r s n I s o ~ '. i . rvebO soudu pouze p, § 251 čís, 6 

blužník stěž~je SI n~~r~s~:s~;lo~čení kiosku z :xeku~~r~~~ soud nesou
byl zamítnut jeho t směru iest důvodnoU, Jezto '; "e provozovati 
eX, ř. Stížnost v tom ?ho soudu že strana povtnnakmukzU ktery' slouží 
-, 1ázorem prve "t' ku a že ws J , 

hlaSl s I b čejném skládaclm s an t~ buje Z oznámem 
svou živnos!,na o r~vo'lování živnosti) k tomu vn~po, r~e st~ana povi,nná 
pouze k lehelmu p, dne 20, října 1927 zrejl110, . že živnost 
. kr sp'rávy poltllcke ze d' oce cukrovinek a uzemn a Ice 
o ' , r t na pro eJ ov, d" posudku zna 
má živnostensky ~~ánku u n"draží. pod~e ~~hle. antl parode'Jní místností, 
t proVOzuJe ve ., ť prva cast Jes I 
u kl' dá se ze ávou cas I, I' ď . potravin Pod e ny

kiosk ten ,s a , ... sklipek, slouži k uk a ~m. .. 'VIII. čis, 27 
,část druha, kdez ~~slt ~ís. 6 ex. ř. upraveného predpI~e~, :;6 z exekuce 
nějyho dOč~IOV~1 ~/1914 podstatně rozšiřen okrualh)a~~~h:~e všechny věci 
11amem IS, hl" Y JSou za nez dl o 
vyňatých, neboťb. ~yni lf;l~í;~e~ýkonu výdělečné činnosti la91: č~sm47 
ť ebné k oso nlmu . e dne 2 června , . 

-i~~t uveřejnčný~h výnosem l11in;t~Prl:zVšÚ:na ochr·ana exekučn! z př~~= 
Věst. měla novym doslo,vem .b;;. třeba k výhodnému, OS03.11.I":. po .,' 
mětů nutných na předmety, ,Pc,z, u rovozu jeho výdeleene e,mno,,!; 
rtJln maloživnostníka od.p~,v~~a~~~~oz!ání živnosti v dosavadn~~e:~~;' 
podle toho ma byh zaJls '; T kov' m prostředkem Jest I, . 
sahu s dosavadními prostredky. aneb~ť'i potřebuje k osobnl!1':~ dal: 

bouda, ,kiosk, pr? P~Vě\I~~~~ ~i~~~~;i v dos~vadn~m rozsalh~, ~IOpU~;r!~;:~ 
šimu vykonu sve vy .,' t nýbrž take pro U ozen ~, 
kiosk nejen jako pro?e]l1I ~m}s.t,n~~I;u a že ředitelstvi státnich drah pn: 
Okolnost, že kiosk ma zn~cneJs~áhu nepadá, poněvadž zákon ~estano~l: 
sluší právo kiosk odstramtt;~ n~y malých živnosti z exekuc~e vynati a ;~h 

~ft~I~~~í n~;rh c0rsl;~íu ;r~i~ur~~~~~I~ěon~d~e~p~~á 1;~~~r~eř~~ě:n~t ~v~~~'~ 
podmínek. po~le n~zoru e S 251 čís. 6 ex. ř. z exekuce vyna e, 
(kiosk) pod predmet~ podl. v h dnuto J'ak výše uvedeno. 

" ť yhoveno" I oz o '. I" proto sltznos : ~ . hověl dovolacimu re mlSU, 
N e j v y Š S I S o u d nevy 

D ů vod y: . ' 
I k teré věc spravne: 

, dar, 'y rekursního SOUl U, , . n 
Nejvyšší soud so~hlasl:' ,U\ o~litickému účelu zákonných předpISU; 

vystihují a vyh?vuJI soclaln~ P Stačí tudíž odkáLati rekurenta na on) 
v" se zrušeni exekuce opna. , o nez , ' .. ·1 

důvody, jichž nevyvra,I." 
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čís. 7979. 

Soudní schválení pozůstal jjj sou~u neznámé dohody účast: 10 n:obsahuje v sobě 
povmností pozůstalostníh d

ku 
pred projednánhn 

?ezl~til.ého dědice o nov~ s~u~ u: ~y vz~ledem k 
jednam podle § 179 ne Jmem zustavltelově zabáJ'il '':~ř~~~~~;~~~'í~ 

. sp. rlZ. ~ 
)}~ovým jměrúm« ve sm slu § ~~on~enénj již pozůstalostrú~ řl ! 79 nesp. říz. jest 

I"lze~1 a nebylo v něm jako tBk .z~~ !lebylo vůbec . 
pozustalosti dosud neznám' o~ ZJlStě!10' ~ť již šlo ° jměrú úča~;tníkU;; e ane známe a JImi snad zatajené. 

(Rozh. ze dne 20. dubna 1928, R I 247/28.) 

p o o zustalostní soud' z '1 vo 
byla z úřadu pozůstalostní věc am!\~ zadost opatrovníka k činu 
~~S~::;;:~ťki. 1 ~~ ~e~~}~zi ~oP'ně%seO;~~~n: teO~~~\~~~t~~s~í~~n~ , 
prve:nu. so~du, by ve srn slu o u d zrusII n~pade~é usnesení • a 
opatrenI ucmil. O ů v o d Y' S~} 79 nesp. flZ. dale jednal a 
d~s! o doplnění pozůstal!s'tníh~z~~ate~ nkapad~ usnesení, jímž 
n~ntm. byla zamítnuta, že dohod IzenI .o reslllho soudu " tím 
nI~O Jmění schválením pozůstalo~!t~ezl str~nami ohledně 
a :: prot~ nelze pozůstalostní řl .Iho projednání byla též ' 
Stlzn."~t Jest odůvodněna. Ne:e~1 ve s.myslu ~§ 179 nesr· říz. 
~c~vahl pozltstalostní projedná~ ~no~.)est, Sze pozůstalostní soudce 
p mu to ze spísu zřei b ~ arem. oud schválil r' '. zůstalostního jmění jsou ~o .ylo. v pr~dpokladu, že údaje ohl~~~~nanl, 
~t~~~~lt ~ěntem 302000 Kl~a~7~~Ii7~~~v~gb sKte~č žovaktel, .že zůstav~tlI~~ 

I Jes uvedeno dál . k ' la v tnventá~' o 

V c:n~ asi ~O.OOO Kč: o kt:rJ~ ~ .svateb.~~ ~ d~r briliantový ná~rJ~~~~ p~nelll pozustalostního řízení P I~v~ntan reCI není, a žádá proto d Ik na~rhu z.:Jůvodu. že před pr~jed~~~~~ana !'avrhuje zamítnutí toho~o
v ancelan Dr. F ~a, advokáta dohod p~zustalos!t u notáře se stranv 
Ttt? dohoda byla prvým soud~em z· .. ~r, Jak .Jest uvedeno v inventáři 
~~eielvl~~ ~u~ota~~h~~~~d: ~l~a~?zs~si~~~~~I~í ~í1~~í,o zZd0a~fio~~~~ním~tá~~fti 
podl~ § 179 nesp. říz. os tu ov . ma p,"zustalostní jmění v šetřiti a P?rn~ a návrh zamítl. T~nto ~rá:~;' ~rvnl .soud .zodpověděl o~zku zá
zust~lostntm iednání súčastněna ne~fzor. Jest vsak mylný. Je-li na 0-be~na o n.ezl. dceru Zdenku š., má sou~lt;a .9soba

, v ~tomto případě Pse 
y ~ zk.~acena, a všechny úmluv u!a?u ~hl.edelt, by nikterak ne~ 

h~~:bUlb \ platno~ti pozůstalostn! s~~~~~~~í J~~~;~ tak?vé ,:ezl. osoby ~ . ne ya schvalena, neboť schvále' " JIS eno Jest, ze tato do-
~redem by'l'o řečeno, nezahrnu'e b

n
.' p'~zustalostního řízení jak 'iž ~.mlu~ mImo spisy a soud ne~ůž~ ~~u e le~. s~hválení všelikých jinýbh 

T1zem, schválil tím v tom též' I zova.1, ze schváliv pozůstalost' um uvu, o které tenkráte ani nevěděl.' nt 

~ čís. 7979 ~ bOl 

s o II II nevyhověl dov-olacíi11-~1 rekursu manžela zůsta--

O Ů v o cl y: 

stěžovatel pokouší se marně zvrátiti správnost napadeného usne
sení tvrzéním, že jest protizákonné, any prý nejsou splněny předpo
klady § 179 nesp. řiz., a že prý odporuje spisům, pokud se jím vy
slovnje názor, že schválením pozůstalosti nebyla též schválena úmluva' 
mezi stranami před projednáním pozůstalosti a že nezletitá Zdenka Š. 
byla zkrácena. K vyvrácení této výtky stačí odpověděti tolik, že rekursní 
soud v důvodech svého rozhodnutí nevyslovil, že neiletilá Zdenka Š. 
byla zkrácena, nýbrž toliko zdůraznil a to· právem, že měl první soud, 
ježto šlo o nezl eti1011 dědičku, pod. zvláštní ochranou zákona, (§ 21 obč. 
zák.) z úřední povinnosti hleděti k tomU, by nebyla zkrácena ve svých 
zájmech. že schválením pozůstalosti nebyla soudem též schválena dO'
hada stranami před projednáním pozůstalo'sti, odůvodnil rekursní soud 
zcela případně a stačí stěžovatele odkázati na jeho vývody. Není také 
správným názor. že nebylo předpokladlt § 179 nesp. říz. Stěžovatel má 
pravdu. že po,zůstalost po Anně Š-ové byla již pravoplatně vyřízena, 
ana byla od'evzdací listina již vydána (§ 174 nesp. říz.). Vyřízení toto 
týkalO' se však pouze onoho pozůstalostníhn jmění, které bylo pO'dle 
soupisu zjištěno a které jedině, jak jest zřejmO' z dědické dohody, bylo 
jí položeno za základ. V soupisu uvedeno jakO část jmění, že zustavitel-· 
ka odevzdala svému manželi věnem celkem 100.000 Kč. O tom, že 
k pozůstalostnímu jmění patřil briliantový náhrdelník, není v soupisu 
zmínky. OznámiJ-!li proto po vydání odevzdací listiny Josef B., jako 
zákonný zástupce nezleti1é dědičky soudul, že věno, které zůstavitelka 
odevzdala svému manželu, činilo správně 302.000 nikoli jen 100.00,0 Kč 
a že zltstavitelka byla až do své smrti vlastnicí a držitelkou brIlianto
vého náhrdelníku v ceně asi 20.000 Kč, bylo povinností pozůstalostního 
soudu, by vzhledem k obsahu soupisu považoval údaje opatrovníkovy 

. o dalším věnl' 202.000 Kč al o briliantovém náhrdelníku za údaje o 
novém jmění po vydání odevzdací J:istiny se objevivším a provedlo něm 
podle § 179 nesp. říz. potřebné úřední jednání, především tudíž, ježto 
šlo o nezletilého dědíce, soupis, řidl' se při tom ovšem předpisy §9T 
a násl. a zejména také 104 nesp. říz. (srov. rozh. čís. 458 sb. n. s.). 
K úkonům těmto byl tím spíše zavázán, any předpisy §§ 21 a 222 obč. 
zák. ukládaly mu za povinnost, by zájem nezletné dědičky chránil i po' 
majetkové stránce. Obsah schválené jím dědické dohody nemohl jej 
v povinnosti té zdržeti, ježto bylo patrným, že v dohodu tak, jak byla 
podle obsahu spisů skutečně uzavřena, nebylo pojato jmění opatrovní
kem nezletilé dědičky nově .udávané. S názorem, že nejde tu o nové jmění podle § 179 nesp. říz., ano bylo opatrovníku při projednávání 
pozůstalosti známo, nelze ovšem souhlasiti. Neboť novým jměním, jez 
má na mysli řečené ustanovení zákona, vyrozumívá se jmění, které ve' 
skončeném již pozůstalostním řízení nebylo vůbec předmětem tohoto 
řízení a nebylo v něm jako takové zjištěno, ať již šlo o jmění účast
níkům pozůstalosti dosud neznámé neb známé a jimi snad zatajené. 
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čís. 7980. 

V řízení sporném (exekuč' . 
:skutečnosti a Průvody nlltl) JSou v rekursech vy! ' 

V ~§ 370 a 371 e;' , " ouceny 
za dalsích zákonn' ch ~. JSou přesne vypočteny tiťJul 
tých Pohledávek. ~ak(;r~dP!J!<ladů povoliti exekuci J"z~~~I~ 
nebo přiznány útraty v~sp ttt~I"".!, není usnesení jímž 6'Sltění ornem nzení. ' y y .... ,._. 

(Rozh. ze dne 2'0. dubna 1928, R I 289/28.) 

Soud prvé stol', . 
rek u r sní s O d I C ~ povohl exekucí k ... ,,'" 
pOVolil zajišťov u, exekučnl návrh zamítl. O ů zaJdlstel11 'U'lrat 

d aCI exekucI na zákl d' v o y: První 
ze ne 17. ledna 1928 ", a e usnesení okresního 
zpětvzetí žaloby FrantiikUn;,z v~ spo,ru týchž stran byla soudu 
91 h Avšak t t -OVl ulozena náhr d 't . 
nebof podle § ~~O PeOvo~ení zajišťov. ací exekuce a n~m~ rat sPkoru, 899 
118" x, r. v doslovu cí' v za one 

~r. zak. smí býH za 'išf ' ' s, nar, ze dne 1. června 
'opatrení tuzemskVch soube, ovac; exekuce povolena toliko n 191 

~~d~~ a p!atebníčh příkazů ;~u~~~~~h~~es~ornýCh nebo koneč~ých 
Před;~~~:~y ~nesen[ '~pravujících toliko v~~:~ry sforných, nikoliv 
'd k povo enI exekuce zaJT'ť ' - ,-,poru, anI tu n 

.pre ,P? lady záznamu práva . t ,s ovacl uvedené v § 371 
procez musilo by' ti st" , zas aVl11hO' podle § 36 38 k'h e,x. 

'jak h Iznosb vyhověno ,ni Ovnlho 
zákO'~nýr~á~fa;talo, jelikož k povolení az~;!ir~~~~~ usn~sení změn 

Nel' vy' , : exe Uce schází 
. s s 1 S o LI d ne I 

- vy 10v01 dovolacímu rekurslJ. 

D ů vod y: 
Předesla ti nutnO' že ob' j . 

novoty b' .' e s rany uplatňo I 
prvníh~ so~~ tako;ré s~~tečnosji, které n:satII v rekursním řízení četné 

'Dokonce dříveu'J'i: PZ~dstl~zovatelé č.iní totéž i v ~o~g;~v~ . po krozhodnutí 
'k I' a I Proti rekurs' clm re ursu '. 

. ac o 1 civilní a exekuční řád U'p0vll1né strany zvláštní v " ~ z:, 
'~oudy mO'hou rozhodovati' y nez?a.!1 »rekmsní odpovědi« a YJ~drenl,\ 
pk, byl v době vydání us Jen ?a za~ladě skutkOvého a prá 'h re ursnl 
tak

5
z
2
e nové skutečnosti a ~~~ev~lyrVnlhO' soudu, které mají ;ř~~~o~tavt~' 

a 6 c ř s § 78' JSou v rekursech I' ma I, 
k § 520' " " ex. r., Posudek bývaléh , .. ;,y O'nceny (§§ 520 
.' c. r, s" rozhodn~tí číslo 5920' b O' neJvysslho soudu Ve 'víd . 
nym 'novotám nelze tedy hl d' . s, n, s. a četná jiná) K .. nI . 
nedostatek oprávnění pov' e ,ftL Zcela neprávem vytýka]; ~,e?npust~ 
proti němu povolena II1ne 10 k rekursu proti usn ' s,:,zovatele 

~~~enf, knihovní pOhle~~~t~c~O~i~~~~~ěn;, dVždyť stěžov:~:I~' n~~~li b{~a 
. I I1Z, san11 v návrhu Udali ' .. ' e y zabavení jeho ma 'etk -. 
klllhovlll pohledávky'" ',ze 11m povll1ný ozná 'I J u, ač~. 
prostředkem k osvědge~eí oS~be a ,ačkoli, tato okolnost I~~I/,ostoup:n: 
podleiejicb návrhu e k ne ezpecenstvI podle § 370' :Im prave 

xe. llce povolena, mohl,' ,ex, r. Byla-li 
se Proti tomll dlužník 
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::1:::~I~~:i;i,'~;li aké ve věci jest dovolací rekurs bezdůvodný. Zákon přesně 
Ci'. v §§ 370 a 371 ex. ř. tituly, podle nichž lze za dalších zá

předpokladů povoliti exekuci k zajištěni peněžitých pohle
těmito tituly nejsou usnesení o úpravě nebo přiznání útrat 

sporném, Že zákon jiné tituly než přesně vypočtené za podklad 
,,'j'm'W exekuce nechtěl připustiti, .iest zřejmo i z vysvětlivek k v,lácl
osnově exekučního řádu str. 236, Na tom nic nemění úvahy clovola

rekursu, ani jeho tvrzení, že prý »nelze přece popírati, že konečná 
usnesení ve věcech rušené držby jsou titulem pro zajišťovací exekuci 

to jak ohledně merita, tak ohledně útrat.« Tuto otázku zďe sice ne
""ol" řešiti, ale že to lze popírati, vidno na pL z rozhodnutí nejvyššího 

soudu ve Vídni čís, 1429 OL U. n, ř. 

čís. 7981. 

Zákon o osmlhodinné pracovní době ze dne 19. prosince 1918, 
čís. 91 sb. z. a 0., nevztlahuje se na toho, kdo jako důlni zastával místo 
dohllžitelské vyžadujíc! zaměstnavatelovy dil.věry. 

(Rozh, ze dne 20. dubna 1928, Rv ! 1128/27,) 

Žalobce, bývalý důlní žalované společnosti, domáhal se na žalované 
společnosti zaplacení odměny za práci přes čas a za práci nedělní. 
O ba niž š í s o u d y žalobu zamítly, od vol a c í s o u d z těchto 
d ů vod ů: Jak prvý soud zjistil nebyl žalobce u žalované firmy pou'hým 
dělníkem, nýbrž dúlním, jenž měl dohlížeti i v neděli na obsluhu pump 
a na provádění oprav, jenž dále na počátku směn)' uvedl lidi do práce, 
ktemu jim určiT, přítomné zapsal, na kO'nci směny podával raport zá
vodnímu i svému nástupci a sepisovalo tom zprávu pro vedení podniku, 
Za směny mohl se na kratší dobu vzdáliti, však musel býti stále po ruce, 
Z tohoto skutkO'vého zjištění vyplývá, že byl žalobce osobou, jež za
stává místo dohlížitelské, vyžadují.cí důvěry zaměstnavatelky. Zákon 
ze dne 19. prosince 1918, čís, 91 sb, z. a n, o osmihodinné práci, pokud 
se týče O honorování práce přespočetné, neplatí však pro takovéto do
zorčí orgány a to podle čl. ll. písm. a) smlouvy (konvence) čís. 80/1922, 
kterážto konvence přijatá na generální konferenci mezinárodní organi
sace práce Společnosti národů vyhlášením jejím ve Sbírce zákonů a na
řízení platnosti vnitrostátní nabyla (rozh, Nejv, soudu ze dne 17, 
června 1926, Č. i. Rv II 109/26 čís, sb, 6127), Ostatně mýlí se odvo
latBl tvrdě, že přespočetná práce nebyla mu vůbec honorována, vždyť 
prvý soud na základě zjištění. odvoláním vúbec ncnapadených a tedy 
bezvacln\'Ch, správně vyvodil, že v týdenní mzdě žalobcově 550 Kč za
hrnuta b'/la též odměna za práci přes čas a za službtu nedělní při 
smluvené pracovní době 12 hodin. 

N e j v y Š š i s o II d nevyhověl dovolánÍ. 

DI'rvodv: 

Dovolací důvod čís. 4 § 503 c. ř. s. provádí dovolatel pouze. pokud 
byla žalobnl prosba zamítnuta ve příčině odměny za práci přes čas, 
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Č"ll11Ž jest rozuměti práci vykonanou. . 
ve 9nech všedních, a ve příčině i v

nllmo osn;l~odinnou dohu 
smerech opírá své nároky o 'kDe meny za pracl nedělní V obo~u'ctCO'''; 
z a n dl za on ze dne 19 ' ' 
, ,,;' po e něhož veškeré takové»' ~ pr,:smce 191 čís, 91 

zvlast (§ 6 čís, 3, § 7 č' 4)' ,prace pres cas« mají 
podle ziištěni prvého so~~u :e~ez ~?Ud, odvolací správně OO'VOelil 

na, žalobceiako dMní zastáv;1 m~ t zem ~9volacím zůstala 
zaměstnavatelky a že se 'k "IS o dohllZltelské vyžaduiící 
podl 'I 2 I' za on CIS 91/18 n t k' ' , e c, ll, a) smlouvy vyhl"" ,a a Ove dOzorčí 
čfs, 80/22 nevztahuje a dovl :~ene ve sbnee zákonů a IJdflzelni 
vrátil, ' o a e se ani nepokusil, by názor ten 

čís. 7982. 
Vyrovnací řád 
Tím, že věfitei netrval na Ih T 

ji o několik dalších dnů s tím ,ue ,splatnosti Vlyrovnací kvoty 
uplatni nárok na celou pohl z; .p~ nedodrženi nově pos~uté 
V takovém případě stac'{ . d e adV u,. nevzdal se účinku § 57 
flOV ""-1 ,I vou ettnl dlu'nik 

IZ ven", splatnOst odlo VOl " z ovo OPozdění 
příslušný věřitlelův dopis ~;;l~?~ala prt? dlllžnika již dnem . kdy 

- I ova pravnlho zástupce. ' 

(Rozh, ze dne 20, dubna 1928 R 
, ' vl 1175/27,) 

, žalo?ce domáhal se na žalovanén ' . . 
zalovany zaplatil opo'zděně! splátku ~:aEravem ~ele pohledávky, ježto 
s o ~ d P r v, e s t o I i c e uznal podle žal byrovnacl kvotu, Pro c e sní 
zamltL o y, o d vol a c í s o u d v I b 

Ne' v '" za o u 
] y s S I S o u d obnovil rozsudek prvého soudu: 

D tl vod y: 

, Jest zjištěno, že žalovaný nedod 'I " , 
zalobce dO~is;m ze dne 12, června rf~2tetlctenm Ih~tu, již mu poskytl 
k~oty z dluzne pohledávky 5695 Kč s I t .zaplacenl 401% ní vyrovnací 
neho soudního vyrovnání dn~ 11 " p a ne podle pravoplatnč uzavře 
nutí lh9ty dne 2 L června 1926 'Dce,rvn~ 1926, ",aplativ kvotu po upl = 
StUpCI zalovaného, jak tento sá~ ud ~S~I-~, dopIS ,zalobcův právnímu zI
den p,odle § 1017 obč, zák. za den aVkd ne 14~ cervna. 1926, platil tento, 
~ahu zalo?C0'va dopiSl!. Poskytnutá Ihů/ s;'r~ zal?vany dozvědělo oh-
l ~m pro zalovaného již od tohoto d a p~ I enl11 pocala běžeti s účin-

2
1
6

1
, J; otázkou, zda opozdění ž~lo~: ~h ončt'lla tu~íž dne 19. června 

voa o UČl11ky § 57 vyr r' zm t' ne o s p acemm O' dva dny vy 
Pohl d' k '" a ecnost vyro " V' -e, av y, Prvnf soud v souhla ,vnam a obzlvnutí Původní 
kladne, odvolací soud z' , su se zalobcem zodpověde'l ot· k ' apome vych" . , .. az II 
plsem ze dne 12. června 1926' zřekl az;,}e ~ nazom, ze Se žalobce do
k?na, Avšak názor odvolacího soud . pnsl;ych následků ustanovení zá
neho dopisu ani v obraně žalova~ .~ema o~ory an! v obsahu zmíně
s placel11m nijak neoSpravedlň oval a e. o ,~am;ho .. Zal'ovaný opo'zdění 

- nI v nzenl prve stolice ani v odvo- , 
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a namítal v prvé stolici toliko, že žádost žalobce vyvazujícího z jeho 
opozdění o jeden den, správně, jak dovoděno o dva dny důsledky § 57 
vyr. ř., neodpovídá požadavku slušnosti. žalovan)' se tudíž ani nebránil 
dm, že se žalobce uvedeným dopisem vzdal účinků zákona, Že dopis 
sám nemluví pro názor odvolacího soudu, vysvítá zřejmě z jeho ob
sal1lL Poclle skutkového zjištění prvého soudu, které nebylo, jak odvo
laCÍ soud výslovně praví, odvoláním dotčeno, sdělil žalobce žalovanému 
oním dopisem, že očekává zaplacení 40%ní vyrovnací kvoty do pěti 
dnů, jinak že se bude žalobou domáhati zaplacení celé poh>ledávky, Od
volací soud ovšem nezjišťuje po skutkové stránce z onoho, dopisu posléz 
uvedenou žalobcovu výhradu, avšak po té stránce napadá jeho rozsudek 
dovolání dovolacím důvodem § 503 čís, 3 c" ř. s, a to právem, takže 
vadu lze odstraniti. Podle obsahu tohoto dopisu netrval ovšem žalobce 
na lhůtě splatnosti vyrovnací kvoty stanovené vyrovnáním a ods,anul 
splatnost kvoty O ďalších pět dnů, ale prohlásil zároveň, že při nedo
držení nově poskytnuté lhrrty uplatní žalobou nárok na celou pohle
dávku, Prohlášením tím projevil žalobce jasně, že se nevzdává účinkú 
§ 57 vyl, ř" že naopak na nich trvá, nesplní-Ii žalovaný včas, tedy 
ve lhlltě nově po,skytnuté, potvrzené vyrovnání. Bylo, věcí žalovaného, 
jenž jak shora řečeno, zvěděl obsah dopisu žalobcova dne 14, června 
1926, by se podle něho zařídil, chtěl-li se uvarovati účinkům § 57 VyL 
ř,., an jinak, jak ani netvrdí, proti obsahu dopisu nic nenamítal a uvědo
mil si tudíž plně jeho význam, 'Nedodržel-li přes to lhůtu k placení kvoty 
a zaplatil ji až po jejím uplynutí, neomluviv a nemoha svůj průtah ni
jak omluviti, tu, i když jde o opo'zdění o dva dny, nelze nároku žalobcovu 
odepříti oprávnění ani s hlediska § 914 obč, zák., jehož se žalovaný 
jedině dovolává. Neboť, věděl-li žalovaný, že žalobce bude ihned uplat
ňovati důsledky § 57 VyL ř" nedodrží-li on přesně poskytnutou lhůtu 
k placeni, nemůže mu vytýkati, že porušili zásadu cti a víry, prohlášenou 
v ~ 914 obč, zák, za právní pravidlo pro výklad smluv, Postup žalobce, 
an jej žalovanému již předem dopisem ohlásil, a žalovaný také o něm 
zvěděl, nepříčí se nikterak řečené zásadě o cti a víře, 

čis. 7983. 

Nelze odmitnouti dovoláni! ve sporu zahájeném správcem úpadkové 
podstaty jedině pro1lo, že bylo po zrušeni úpadku podáno samým úpad
cem. 

Výkon zadržovacího práva propůjčeného smluvn! straně (§ 471 a 
§ 1052 obč. zák.) jest dopuštěn jen v ten způsob, že strana povinná 
k plniěnl z ruky do ruky má sice býti odsouzena k plněnim, k nimž jest 
povinna, ale jen za vzájemného plněni z· ruky do fIUlky. 

(Rozh, ze dne 20, dubna 1928, Rv I 12,03/27,) 

úpadková podstata Jaroslava H-a, na jehož jmění byl vyhlášen 
úpadek dne 9. prosince 1925, domáhala se na žalovaném nedoplatku 'za 
skříň, již Jaroslav H. dodal žalovanému podle účtu ze ďne, 14, listopadu 
1925, žalovaný navrhl, zamítnutí žaloby pro předčasnost, ježto skříň 
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není lio'sud dodělána, Pro c e s ni, 
dle žaloby, o d vol a c í s o u d ta'! ,~ o ucl p rve ,s t o I i c e 

N e j v y Š š í s o u d' v hověl ,o u plO tentokrate zamítl. 
rozsudek prvého soudu /tím žeza!o~covu, dovolání potud, že 
lobkyni nedoplatek úplaty avŠak .~a ovany test povinen zapraviti 
skříně. 'J n za sOllcasnehn provedení 

D ů vody: 

Předeslati dlI>žno, že úpadkové řízení 'e t· o 

exekuce na upadcovO' jmění a že úp dk ' J, s Jen, zpusobem 
úpadcovo, K této realisaci ze'mé a o.~)' ,spravce 
~ohledávek úpadkových, lest J ú ~kk ~ahaJe,m aktivních s~o.rů O'hledné' 
upadkového řízení (§ 81 dpad. rl, ]~~~ils::avtce, povolan Len po 

~/~Yú:Id~!,~r ~~~;~en~o~taod:~~tm ~právc~~ ,n:~~e~e~reunse~;í1~ 
zrušení úpadku bylo ~ovolání PO~~~~I dov~anl z toho důvodu, že 
konk. ř.). upa cem samym (§§ 139 a 

Ve věci samé jest nezávažno d 'd 
o dílo, ježto zásad § 1 2 : z ~ J e o smlouvu kupní či o sm,I~'n,,. 
úplatných smlouvá%h a j~~toO~~i :~;dílle~te;ibd?brě P§iliiti 'při' '. 
a ~ 1 h167 obč,. zák., .. ~t:ré nejsO'u normami p~~e~ ~~ijCíh0932 obč. 
v UVa ll, ano Jest Zjlsteno že st ' J 

učinily zvláštnf dohodu a' proto ranY
h 

o n,apravě vadl dodan 
vze~lých řídil by se ob~ahem tét~oJ~~uvravZ~,:,ávaz,kťl z, vadl 
VItrInu přijal jako splnění smlouv I " JIS eno Jest, ze 
zaplátil 1111 Kč da'le 'e ' lb- y, a e. ze na kupm cen.I> dosud ne" , z za ,o ce nesplml zase' k ,,' 
hody o'nápravě vad dodané vitrin P" I" za,:'aze z,e zvlastni do" 
zadržovací podle § 1052 obč 'k yp ~lls US! tedy zal ovane shaně právo 
lovaný povinen k plněním se ~:éa sira~ e zasady zde ~yslovené jest ža
vzájemných závazků. AvšaJk jak'" ? d~n za SO'u~asneho splnění svých 
za~r~ov.acího práva vésti k Chíkll~á~, dru~' Obč'l zak plyne, nemá výkon 
pusten ,lest v~kon zadržovacího. práva pOd~eSl;ř~~~1 str§anK7~ pro}o ~o
smluvili strane propůjčeného jen v te ' I!U obc. zak, 
k plnění z ruky do ruky má sice b' t' dn zpusob, ze strana povinná 

" y I o souzena k plněním k . , . 
povmna, ale Jen za vzáiemného plnění z r k d "Illl,nz lest 
podle § 7 obč. zák. užíti i při výkonu zad~' y ~hruky., Zasady tetO' jest 
O?č. zá~, Jak již v rozhodnutí čís, 4130 sb nzo~abclI o prava podle §, 105~: 
zasadne zadržováno více, než činí vzá" . ",s. Y"o,dovoz~"no, nema by tl 
případě by žalovaný měl zás,adně rávolemne, pl.nenl. Tudl.z v souzeném 
klad na opravu vitríny neboť b p b I .zad~zetr pouze tolIk, co čin i ná
chikánám se strany ~pitele, příJcíJ;' i~na ,za~e dO'~a,v~tel díla vydán 

I
konkretním případě netřeba se možností ~~~~~~m~hi~l:enl. b~le ,v tomto 
atel sám v dovolání praví že d Id'" an o Iratl. Dovo

tedy po~jje svéh? tvrzení ~ždy v~o~n;set ~a~~t~iW Zh .~ě,ti ,minuztách; má 
stavu veCI nemuže by' ti řeČI' o to ' , I anam. a tohoto , m ze zaJlovany' vykon' , Sporu pravo zadržovací č'íní tak .' , ' avale v tomtO' 
stranu, 'len v umyslu chikanovatí druhou 
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čís, 7984. 

Zákon ze dne 23. června 1926, čís. 156 sb. z. a n., 'O p'Ohledávkách
ze závazků vzniklých bývalému Raknusku, bývalému Uhersku, bývalému 
lu0cnářs(lví Rakousk'O-uherskému, říši Německé a německým státům. 

»Akty« ve smyslu § 4 zák. rozumí se jen projevy a jednání učinětJ)á 
s vědOl11ím důležitosti věci a sledující přímo .len účel převzíti závazky 
uvedené v § 1 zák. ' 

(Rozh, ze dne 20. dubna 1928, Rv I 1494/27,) 

žalující firma domáhala se na československém eráru úplaty za 
práce na letišti v Chebu. Žalovaný erár namítl najme, že jde o závazek 
ze smlouvy vlády býv. mocnářstvi rakousko-uherského, z 'kteréhožto· 
závazku není československý stát ničím povinován podle § 1 (2) zákona 
ze dne 23, června 1926, čís. 156 sb. z. a n. Pro c e s n i s o u cl' p r v é 
s t o I i c e uznal podle žaloby mimo jiné z těchto d ů voď ů: Soud 
vzal za prokázáno listinami co dG pravosti uznanými, přípisem min'
sterstva národní obrany v Praze, odbor X. ze dne 5. března 1919, čis. 
776, že toto ministerstvo Václavu H-ovi (žalobci) na jehO' přip's ze dne 
JO. února 1919 odpovědělo, že,kdyby ministerstvO' čsl. republiky bu
dovy H-em pO'stavené k vlastní potfebě zabralo', budou jehO' náklady 
ještě před zabráním materiálu ministerstvem hrazeny, O' čemž bude 
včas zpraven. Přípisem minister!stva národní O'brany v Praze ~ techni
nický odbot- letecké oddělení ze dne 19. prosince 1919, že mini
sterstvo tímtO' přípisem nařídilo ústřednr státní pokladně v Praze, by 
splnomocněnému zástupci žalujících fhem byla vyplacena čtvrtá splátka 
na stavby provedené na letišti v Chebu, kolaudov.ané dne' 10, a 1 L 
prosince 1919 ve výši 430.000 Kč. Přípisem vojenského zemského sta-

. vebního odd. pro čechy při čsl. voj, velitelství pro čechy v Praze ze dne 
24. března 1920, ()ddělení sdělilo, Václavu H-ovi, že veškerý elaborát 
kolaudační kom,ise O'hledně jeho staveb, skladišť na válečná letadla na 
letišti v Chebu bude zaslán k definitivnímu rozhodnutí a k schválení 
min. národní O'brany a že teprve po tomto schválení bude možnO' H-ovi 
doplatek jeho účtu vyrovnati. Přípisem tého·ž oddělení ze dne 14. dubna 
1920 oddělení sdělíto H-ovi, že celé vyučtování za práce jím provedené 
l1a letišti v Chebu bylo tím oddělení zasláno ke schválení mini. nát. 
obrany IV-16 (odd, stavební) a že jakmile bude celý vyúčtovací elaborát 
ministerstvem schválen, bude možno' nedoplatek vyrovnati. Konečně 
přípisem téhO'ž oddělení H-oví ze dne 5, října 1920 sděleno, že před
ložilo ministerstvu národní obrany IV odbor 16 odděl. elaborát a kolau
dační protelkol sepsaný na letišti v Chebu, sepsaný dne 10. a 1 L listo
padu 1919 a že ministerstvo rozhodlo přípisem ze dne 8. září 1920, že 
Schvaluje vyúčtované částky pokud se týče drahotní přídavek a že vy-
placení H-em požadované splátky ve výši 200.000 Kč může býti usku
tečněno až po schválení rozpočtového dodatku na rok 1920, v němž iest 
za tím účelem zařazena příslušná položka a že pouze placení položek 
tři, čtyři a pět účtu ze dne 12, prosince 1919 min'ÍsterstvO' zamítlo vzhle
dem k mírO'vé smlouvě s republikou Rakouskou, pokud Se týče vyhra-. 
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dilo si honorování ode cine podepsání této mírové smlouvy. Podle 
Boudu v těchto prohlášeních orgánů čsl. státu dlužno 
kterými čsl. stát béře výslovně na sebe splnění 
y přípisech, a jelst pmto soud toho názoru, že jde v tomto ptipad,'. 
samostatný závazek čsl. státu, vzniklý na základě skutečností 
ších po 28. říjnu 1918 a že tedy podle ustanovení § 4 zákona 
23. června 1926, čís. 156 sb. z. a n. nelze na tyto závazky vzj'"h,,,,, 
ustanovení § 1 ,(2) toho záik:ona, to tím Inéně, an čsl. stát, jak jest 
'sporno, na pohledávku strany žalující ze stavby hangarů a opravení 
tiště v Chebu již zaplatil 430.000 Kč a letiště, jak jest též 
se všemi budovami, jak se tam nalézají, užívá. O d vol a c í s o u d 
padený rozsudek potvrdil. 

Ne j v y Š š í s o u d žalobu zamítl. 

Dl1vody: 

Z dovolacích dLlvodů § 503 čis. 2, 3, 4 c. ř. s. oprávněn 
nesprávného právního posouzení věci, a není protO' třeba zalbv1!a!; 
úalšími důvody. Právní posouzeni věci spočívá v rozhodnutí, 
vaný stát vzal výslovně na sebe splnění závaik,u k zaplacení Lu,ca"", 
částky jaJkožto závazku vzniklého bývalému RakQusku, po nrm"o" 
valé monarchii rakousko-uherské. Aktem PQdle § 4. zákona 
llení, že čsl. stát převzal po převratu letiště s budQvami zřízenými 
něm žalující stranou, a že ho užívá, neboť činu tomu nedostává se 
ležitosti vý1s10vného projevu. Jde jedině o výklad listin, jejž odvo'lac'í'; 
soud správně označil právním PQsouzením. Z Qbsahu listin tě·ch 
dovoditi, zda lze je pokládati ve smyslu § 4 zálk'. 156/26 za akty, 
čsl. stát vzal výslovně na sebe plnění závazků uvedených v § 1. 
zákona (v tomtO' případě zaplacení zažalované částky). Věc 
souditi jen podle tohoto zákona,jenž za sporu nabyl účinnQsti. Z2Lko'Oo·-'" 
dárce uznal akty za pravní důvod vedle zákonů, íklade je jim tudiž 
do právního účiriku naroveň. Z toho,jakož i z volby slova akty 
usouditi, že zákonodárce má jako akty na mysli jen projevy a jednállÍ 
učiněné s vědomím důležitosti věci a sledující přímo jen účel převzíti 
závazllry uvedené v § 1. Též PQžadavek výslovnosti je důkazem ú:myslu 
zákonodárcova, by jednání nebo projev dály se ve formě přizpůsobené 
důležitQsti věci, by' nemohly vzniknouti pochybnQsti o jiném úmys.lu 
jednajícího nebo projevuiícího orgánu. Této. náležitosti nedostává se. 
listinám. Dopisy vojenského zemského stavebníhO' oddělení ze dne 24. 
března a 14. dribna 1920 jsou sděleními podřízeného úřadu a nelze je 
již proto uznati za projev, zavazující čsl. stát. Poukaz 430.000 Kč za- -
1'ízený dopi'sem ministerstva národní obrany ze dne 19. prosince 1919, 
není výslovným uznáním zažalované pohledávky jakožto neuhrazeného 
zbytku pohledá-Aky žalobcovy, ježto není o něm v dopise tom zmínky. 
Dopis ministerstva N. O. ze dne 5. března 1919, není aktem ve smyslu 
§ 4. zákona čís. 15(\/26 již proto, že uhrazení nákladu bylo závislým na 
zabrání budova na dalším zpravení o tom. Dopis ten psán byl v prvním 
pololetí po převratu, kdy nástupnické poměry čsl. státu nebyly ujalSněc 
ny, tím méně upraveny, byl odpovědí na dopis žalujíci strany, a obsa-
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, . "t bu(lo(1 -aslány' do Vídně Iikvi-,. d-i' ze upravene uc Y L, d' ptedeVslll1 s e CI1l, • Z t h . 'est patrno že šlo jen o s e-
. . . t tvu k zaplacem. o' o I . , .' 'kl d 

'íclmu mlms ers, Id' 'sl stát bude povinen hradilI na a y 
učiněné, za pr.edp~l~ a uŽ~e m~n;sterstvo Národní Obrany pomýšlelo 

spojené s pr~vzatym c~ emi ' chtělo zavázati čsl. stát k plněni,. nelze 
o" jinou maznost a pres t? . ro to' p'ríčiny Rozhodnutí m1l1lster-
,I<, 'd' kl' d ti nebo' nem P . . .. . ' d 
vůbec pre p? a a , 18 září 1920, sdělené žaluJlcl straue .o: 
stva Národnl Obrany zek~e oddělení ze dne 5. října 1920 jest Jedme 

ísem vo']enskcbo zcms e o . ím v'še pohledávky zalob-
eyřizením kolaudačního prot~kolu ." u;~:~ášenG,l že čsl. stát zaplatí 
covy za provedené dilo, ,?ezavazny;n m že byla ~yslovena podmíněná 
tuto pohledávku. N<;zalezl ~nr ~~tka 200000 K (ne Kč), neboť anI 
možnost výplaty pozadQV~~~ .sp ~ez~ýhraduý úmysl převzíti. :ávaze.~ 
z toho ,nel~,e, d,~vodlt! pr~ Y hledu na budoucí úpravu pomě:ru, k nrz 
sjednany dnve]slm state~ ez o 6 de zase 'en o pouhé sdelem a o 
došlo posléze zákonem ,:I,S. 1 ;;6/? .' LebylY p~ot(j prokázány základni 
prozatímní úprav.u ue~yr~en~ vec~kt ve smyslu § 4. zákoua čis. 156/ 
náležitosll sporneho, nam u, ď ]~ém rO'zsudku obratů obsažených v ple-
26, Odvolací so~~.uzII v napade tomtO' však bylo uvažovánO' jen 

. nárním lIsn. esenr C;5 .. 4~87k~bt·,nh· ss'p'o~em nikoli o J'ich oprRvnění. Toto 
, t' p'latnenr naro- u ec , o maznos I u . . " 156/26 

lze posouditi jen podle zakona CIS. . 

čis.7985, 

1315 b' ~) dlužno spatřovati v tom, 
NezdaílnO'st znzencovu (1~ ,~ ~:t~ náhubek a nedržel ho na 

že~ vzav S sebou psa do ho trny, sna 

šňůře, , 'k)' est kdo je má u sebe po 
Chovatelem zviře~ 5§ 13~O Obcá.:: ·_ežl plynou z jeho skutečnéhO 

nějakou. dobu, vyk~a,:~ k fIé?1u pr ŮS()br~ 'ak má býti zvlfe opatřeno 
chování a r~~o~ule pn, tOtn

ost
. 1 ~h z~a1le1 ~iete nemusí býti jeho vlast

z důvodu vereJ\le ~n ,I. o 
nikem. 

(Rozh. ze dne 20. dubna 1928, Rv I 1553, 27.) 

'I . 'h 'e'ž přivedla 'kuchařka ža-
Ž I b e byl pokousán psem za ovane o, l] . . ',t o I i c e 
~ o c, ,hI-' Y Pro c e s n I s o II d P rve s 

lovane~o dO', zal.obco~~ o'~š~~d~ění třemi čtvrtinami pO' práVU, o d v 0'

uznal, zalobndl nneavryo:oVěl odvoo,lání ani té ani Qné strany. 
laCl sou 

I d l' , žalQbCOvo, dovolání žalova-
N e j v y Š š í s O' u d odmít 'ovo· anr 

ného nevyhověl. V tomto směru uvedl v 

důvodech: 

, k d I cího soudu z dovolacích důvodů 
žalovaný napada rozsu~e o. ':0 a ovádí společně a snaží se v '00-

podle § 503 čís. 2, 3, 4 c. r. s" Jez pf , " 
- Civilu! rozhodnuti X. 
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volání dolíčiti: 1) že Anna D-ov' ." b I 
osobou nezdatnou a 2)' 'I a, Jl'; v pes svěřen k opatrová . , ze za ovaneho nelz v nI) 
psa po rOzumu § 1320 obč, zák. e povazovati< za 

Na nezdatnost Anny D-ové k o . " 
soudy plným právem ze z'ištěn' ch patlOv,anI ps~ usoudily oba 
do ITIlstnosti holičské ae 10 byf "s~utecnostI, ze vodila psa 
tam byl psu sňat koŠík přes to o, u~ tě zakázáno, že dopustila 
a že nedržela v holírně psa 'y~; v y a nařízena zostřená J 

o' ď -I' na snure Tvrdí li d Je lIle e nedopatření Anny D-ov' '" - se v ovolání že šlo 
:datnost, přehlíží dovolatel ž A

e
, z '~hOZ, nelze Ještě souditi ~a jeji 

ze psovi byl náhubek snírr:án
e pO~~~d' -o;; ~amaylJko svědkyně uVI>ňl·" 

tam zdržoval bez šňůr t k' ,e" yz s nIm byla u O. a ž ~ji,~tě~é jednání Anny 6'-ov: j:st n~s~o l~n o přípa? ojedíněÍý. e 
JeJl zrejmá nezdatnost k opatrov' ,a oveho razu, ze z něho 
ukazuje v dovolánI' z'e D ' al11 psa. Skutečností na něž 
I ,-ova psa znal' , ' 
)yla spolehlivá a že se 'í 'eště' ,~, z~ s mm denně 
k pochybnosti, že by n~ ~sa n~;~ž~?nh~dII~: takže prý nebylo nfii"'"·~ 
nych pokynů, jsou nerozhodné I e ne o~:,~ela a že by nedb 
psa dopustila takové hrubé b ' ~no bylo zJ,steno, že se při oDalro

v
.;", 

že byla osobou nezdatnou k e~;a~~ost,n~sti, ze které nepochybně 
J 3 J 5 obč, zák.). ovanI psa a k dohledu nad 

. P,okud se dovolání snaži dovoditi ' ~yb!z Jeho manželka, stačí odkázat" ' zeb chovat~lenl,psa není žalovaný 
ze zalovaný jaJko přednosta d ,I na ezvadna zJlstění nižších SO'udl/ 
byl z ' h' . omacnostr psa u sebe 'I ' Je o prostředků opatřen žive .' h ' , me a trpěl, by pes 
opatrování, zejména vodil ho 'na p n ah ,c kované ze se také staralo J' eho 
kou ur' I' fOC az u a ze "polu , cova vseobecný pořádek v "č"'. . . . se svou manzel-
zalovaný staralo psa neustále 'či pn Ine, psa. Nezáleží na tom zda se· 
be~významnou výtka protisPiSOVO!~t oo'~ca~, vÍCe N méně, a je~t prata 
~ uv~,hů ,s~ědeck;évýpa,vědi, že se žalotre~a o !o, že. P;Ý nebyly vzaty 
ze prrch."z,I domu jen v poledne a veče:ny ~tar;;., o ps,a Jen málo, prolO~ 
opatravanI nezaulímá mezi přísl' 'k a ~e P;' dozoru na psa a jeho 
stavení. K vývadum dovolán" US~' y omacnosti význačného v~telem zvířete podle § 1320' ~~'č st~~~ce právní, sluší uvésti, že cbo~ 
zakonu zodpovědnou _ jest razu' 't" t h totrz a·sobou za zvíře po' 
l! ,s~be má, vykonává k němu ráv me, 1, o o" kd0,P0 nějaký čas zvíře 
vam, a r,a~h?duje při tom i o I ůs~Je~ /Iyn?u ~ ,leh?, skutečnéhO' ch 0-

~OdU vereJne bezpečnosti. Vlas~níkem' ] ~, ra ~tI zvrre opatřeno z d,Q-
of zákon v § 132,0 obč záik kl d ,z~ue ~ c, ovateI býti nemusí ne-·· 

zvířete a ne na vlastnkké 'práv~ k a ,e va~u JedIně na skutečné ch~vání 
o~?ba jest chovatelem zvířete o n~~u, . O'lh?,dnauti. o tom, zdali určitá 
p;,padech ponecháno výkonu sgudnic~~; zakona, ,Jest ,': jednotilivých 
SlmI, soudy ze zjištěných skutečností P~á s[oazenem pnp;;.dě byl niž
v~neho Jest považavati za chovatele psa p~~~ §v~~zen ::aver, že žalo
mm? pasouzení věci odvalacím soude I e .,0 obc, zák" a práv
vytykati, m ne ze am pa tétO' stránce nic: 
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Čís. 7986. 
I 

úrazové! pajištění dělnické (zakan ze dne 28. prosince 1887, čís. 
t t, zák. z roku 1888). 

zaměstnanci přlsluší proti podnikateli náhradní nárok pauze za 
padmÍ

nek 
~ 46 zák. i tehdy, netrvaly-li následky podnikového úrazu 

přes 28 dnu. 
(Razh. ze dne 20. dubna 1928, Rv I 1599/27.) 

žalobce, !kačí v padniku žalavanéha, byl při výkanu služby pokousán 
psem žalovaného, Úrazová pajišťovna odepřela žalobci vypláceti úra
zavý důchod, ježtO' jehO' paranění byla vyhojena před uplynutím čtyř 
týdnů a pajištěncům u Úrawvé pajišťavny dělnické náleží úrazový dů
chod teprve počínajíc pátým týdnem pa úrazu, když jejich neschapnos

t 

k práci trvala přes čtyři týdny. Žaloba proti zaměstnavateli o· náhradu 
škody byla zamítnuta s a u d y vše c h tří s t o I i c, Ne j v y Š š i m 

s o U ci e m z těchto 

důvodí'J: 

Oba nižší saudy dospěly ze zjištěných skutkových okalností k z"'
věru, že v souzeném připadě jde u žalobce o úraz, jenž jest podle § 5 
zákona o úrazovém pojištěni dělnidkém na raveň pastaven úrazům pod
nikovým, Davolatel proti tomutO' závěru nebrojí, soud dovolad nemá 
rovněž pachybností a jeho správnosti a dlužno tedy z něho vycházeti 
při přezkumu věci po stránce právní. Dovolání zdůrazňuje, že jde jedině 
o otázku, zda se ustanavení zákona o úrazovém pojištění dělnickém 
vztahlljí i na případy podnikových úrazů, jichž následky netrvaly 28 
dnů, a kde tudíž nenastala podle § 6 (1) ,úrazového záJkona povinnost 
úrazové pojišťovny k náhradě. V pravdě jde však při rozhodnutí sporu 
o to, zda žalovaná firma jest povinna žalobci nahraditi škodu z pod
nikového úrazu, při němž byla léčení skančeno již v 21 dnech pa úrazu 
bez následků, jež by v podstatě omezovaly žalobcovu schapnost k vý
dělku. Jak bylo již v rozhodnutí čís. 6572 sb. n. s, podrobně vyloženo, 
není mezi podnikatelem a dělníkem poměru úrazového, nýbrž jest meZI 
nimi jen poměr pracovní. úrazový poměr mezi padnikatelem a dělníkerri 
jest vyřazen zřízením úrazové pajišťov"ny dělnické a zavedením po
vinnéhO' úrazového pojištění. Z tohO' plyne, že dělník může si činiti narok 
z podnikového úrazu zpravidla pouze prati úrazovně, proti padnikat

elí 

však jedině za podmínek § 46 prvý odstavec úraz. zák., když podnikatel 
přivodil úraz dělníkův úmyslně, JežtO' není ·sporno, že ° tento vyjímečný 
případ tu nejde, nemůže žalobce z důvodu podnikavého úrazu na ža
lované firmě požadovati náhradu škody. Na tom nic nemění dknlnast, 
že úraz žalobcův byl vyl'éčen v době kratší 28 dnů, tedy dřív, než vzešel 
žalobci podle § 6 prvý odstavec úrazového zákona nárok na úrazový 
důchod, nebať pro dobu kratší čtyř týdnů bylo o dělníka utrpěvšího 39' 
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podnikový úraz postaráno zákonnou institucí nemocenského po 
'- ja'kž plyne z ustalloveni § 65 zákona ze dne 30. března 1888 
ř. zák., pokud se týče nyni z ustanovení § 247 zákona ze dne 9. 
1924, čís. 221 sb. z. a n., a také při nemocenském pojištěni má 
jíštěnec nárok pauze proti nemocemké pojišťovně, nikoliv též 
zaměstnavateli (rozh. čís. 7142 sb. n. s.). Byloť by přímo nr,otlSmv<llná 
by dělník U'trpěvší úraz těžší, vyžadující léčení delšího 28 dnů, 
tom hůře, než dělník, jemuž se přihodíl jen lehčí úraz, vyléčený v 
době. A k takovému důsledku by se došlo, kdyby Se přisvědčilo k 
vo,!atelovu názo,ru, že při podnikových úrazech lehčího rázu, jichž 
sledky trvají přes čtyry týdny, přfs.luŠíl dělníku proti podnťkateli 
hradní nárok podle předpisů občanského zákona. 

čís. 7987. 

Mezinárodní právo soukromé. 

českoslovetlSké právo jest přízniVější pro tuzemce, žalovaného řlš
skoněmeckým příslušníkem o uznání nemanželského otcovství, v otázce 
zda kritická doba trvala 301 den před porodem, a dlužno proto vzhle: 
dem k čl. 21 uv. zák. k něm. obč. zák. použíti p.rávl\ československého. 

Tř/stý den před porodem se započítává do kritické doby. 

(Rozh. ze dne 20. dubna 1928, Rv I 439
1
28.) 

Nemanželské dítě, ~rozené z příslušniee říšskoněmecké, domáhalo 
Se na tuzemci uznání otCDVStVí. Ve sporu bylo zjištěno, že 'se soulož 
s'ala dne 9. nebo 11. listopadu 1924, dítě Se však narodilo, teprve dne 
8. září 1925. Pro c e sn f s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl, ježto 
se dítě narodilo až po uplynutí kritické doby, jež skončila dne 5. nebo 
7. záři 1925. O d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil. 

Ne j v y Š š i s o u d nevyhověl dovoláni. 

Důvody: 

Rozhodnutím nejvyššího soudu ze dne 9. prosi·nce 1927 Rv I 1850./ 
27, čís. sb. 760.1 nebylo vysloveno jenom, jak! dovolání, chtějíc míti rOzepři 
rozsouzenou podle práva německého, c!oHčuje, že pro určení nemanžel
ského otcovství pratí právní řád státu, jehož! příslušníkem jest matka 
v čase slehnutí, nýbrž dále ještě, že ve styku os; Německem platí právem 
odvety druhá věta čl. 21 uvozovacího zákona k německému občanskému 
zákoníku, že tedy nemohou býti proti zdejšímu nemanželskénm otci 
vzneseny dále jdoucí nároky, než je u-znává právo domácí. Poněvadž 
podle práva československého platí domněll!k!a nemanželského otcovství 
při tělesném obcování v době 180. až 30.0. dnů před porodem, kdežto 
§ 1717 něm. obč. zák. určuje dobu početf na 181. až 3m. den před 
porodem, česko's]ovenské právo jest tedy s Mediska SOuzeného' případu 
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~. . ,," i) bvti spor o kritickou dobu 
llcmanželského ,otce" pnznlveJsl'k~~~s Nhor dovolání

1 

že při sprav-
hodnut podle prava ceskoslovens ~ ~. e dne 11 listopadu 1924 

~,~~11 POdc~ítádní u8PI~:~iol g~~e p~;Veě j~~uo~~e3~ dnů, Pdo~ělvadž§selt~i otc; 
I poro u ne . , .. " . t mylný Z os ovu. . 
(O lože ani den porodu nepoclta]l, les ~ iřistý den před porodem s~~. »i~nerbalb des Zeiha~m~r( ~lYvn:ža~~j!e§ 138 obč. zák., sta~ovící ~o kritické doby započlta~a. e]n~, děti zrozené p o u P ly n utl 180 
domněnku m3'nželského puvo~ju P3 ~ D. dne pn úmrtí m~nžel~~ě neb 
d u, a lep r e dup I y n u tl m b d u' podle nichz se ndl kn

n , ~ 1 t . b se Jeden z o ou 'll, . 924' t rozloučeni manze s Vl, y ~'t I J l'kož den 11. listopadu 1 . les 
tieká doba P?četí, do nI zap~cl ~;od~ 1 nepočítajíc, spadá posledr;í sou,-301 dnem pred porodem, de p k 'mo kritickO'u dobu počel!, . ~elskou mat ou ml . • 'k 
lož žalovaného s .~,;manz d. ,I'vati domněnky § 163 obc. za . a nemůže se žalU1pcl strana ova a 

čís. 7988. 

, . ésti právní poměry, z nichž ,by Ve smlouvě o rozsu~~1!I nutno. ežu~ est z vůle stran vyříditi roq;su~nn: 
v budOUcnosti ~oh1y vzellÍt Sp?ry, J d lis stanov družstva, podle neh;oz 
Tomuto pOŽllG.avku ne,:yhOy~le. preJon družstevní, zákon o bytovem 
rozhoduje. »pili rUztanobsÍt, ~I~~~~ ;0 případě rozhodčí soud. fandili a zakon o s ve rum r 

(Rozh. ze dne 20. u na , d b 1928 RII 113128.) 

~ . 10 se na žalovaném svém členu za;place~í 
zalující druzstvo domaha . h " ěvků a zapravení u-psanych za

zá isného, členských a sta,::eb~lc P;:l~P ~ o ti s o udp r v é s tol i c ~ vo~ních podílů. Ná~ltce v~cn~ n~k~ls~~~~t1s D ů vod y: Soud pr~cesn: 
vyhověl, rek u r s n} s,o II . ~~am! . . dovolaného soudu, ponevadz 
vyhověl námitce vecne nepnsIUsn~sl!h řípadech, o nichž se stan~vy 
rozhoduje podle § 33 st,a~o~ '::~o~~cruž~tevní zálkol1 o fondu- bytove~", 
nezmiňuji, při různostI mmell! za~: d~ i soud rozhodčí. Avšak otáua 
;wk'on o stavebr:ím ;uchu ad p~ r~~~ ;lacení zápisného, dále pří~pěvk~ 
o povinnostech clenu, poku. s Y v' slovně upravena; O' otazce te 
a závodního podílu, jest v~ § 25 stan~v ~ y předpokilady pro příslušnost 
se stanovy zmiňují, pročez nejsou sp neny 

soudu rozh0.ct~ího. . d . hověl dovo,laCÍmu rekursu. Ne j v y s S 1 S o ,u nevy 

Důvody: 

. h d "ho soudu jehož volba jest O vlastním rozsahu pů~obn?'s;l' ro~ ? t~a v' hraže'na valné hromad~ 
podle § 15 čís. 15 stanov zalu-I~lh~ dru;~aven Jest v § 31 stanov, nem 
a 'ehož složení a způsob rozho .0,val11 3~ 'est ouze řečeno, že ve všech 
ve] stanovách bližšího ustanoveul. V.~ ., ] roztaduje při různostimíněl11 
případech o nichž se stanovy nez~1!;u]~~ a zákon o stavebním ruchu, 
zákon drdžstevní, zákon o fondu y ove . 

L:; 
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po ~~í~adě rozhodčí soud. Přisvěd",' . 
zalUJlclho družstva obsahují o . C~l jest rekursnímu soudu že 
Ský§' ch příspěvcích a o zápisné~a~o n~ch }odílech, o staveb:,ích 
v, 25 a že již proto není s I~ěn c~ Vse v tomto Sporu jde [JH'On;2 

čl.ho soudu vytčený Ve stanov~ch per~dpOl~lad pro příslušno;t 
Vach n,ejsou řešeny výslovně VŠ~Ch~1 0r;' J.est nezávažno, že ve 
ohled~: zaža!ovaných podílů př' .Yk?amlt~y,. které ve věci 
a .vznasetr muže. To by žalo~ }spev u a zaplsného žalovan' 
ml~l:y vždy ~vrátití příslušnost~rd~;~~1 vznJ~ením jakékoliv v~cné 
f~ u, ~ nlchz se stanovy zmiňuji úpln' s~u t ~ a byla by výhrada 
u o o olnost nebylo by lze v ho>' ~ z. y e nou. Ale i bez UlIleelll 

soudu. I smlouva o rozsudím nf . e.tl. namltce nepříslušnosti 
t. J; mají v ní býti po rozumu §,s~7~~ po .rozumu § 869 obč. zák m,'i>" .. ' 
pravnl poměry, z nichž b . v ruhy odstavec c. ř. s. uveden 
stran Jest vyříditi před r1;sud~~do~cnosh n;ohly vzejíti Spory, jel 
stanov nevyhovuj'e' není v' . omu pozadavku však' předp' § 
ry . d' . nem uvedeno že t h . IS 33 

meZI ruzstvem a jeho čle ' vz a ILJe se na budoucí 
rozhodčího soudu J'est Vl"III' . nl' z poměru členského a že přísMino'sť 
stan " cna a ne snad po d' ov) v nlchz se mlUVÍ . Uze ana na Z v. 

k~z[;je se v pr~é řadě na J;~egp;~;hz~t~~á,,~ »pIi růz~osti mínění<~ :n~X 
~em fondu a zakona o stavebním n~ ruzstevl1lho, zákona o b t 
Jest pouhým předpisem j'l" .rubchu, Jest usuzovati že § 33 st y 0-
druž t - I , mz ma ýti uprav . ) " anov 

s Va postupovati při vy" . . . . eno, Ja!k mají org' . 
per?t}vně stanovícím. jak zl~~~fl .sv~ Č~1l10st!, a o niko!)iv předpisen~:nfV= 
plnlclch. Jaké předpisy o rozh~,d~fch o' por clenu ~~~ch. povinností n~
~~? t~nto. spor nezávažné. Námitkami t~~U~:,,~h maj1 J3'l1a družstva, jest 

Ira 1 v ,omto období SpOfU kd 'd ' aj1clm: se veel samé nelze se 
, e I .e Jen o o'Íazkupříslušnosti. 

, I 
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Knížecí lesní s' . prava nema způsobilosti být· stra " 
I nou rozepre. 

(Rozh. ze dne 20. dubna 1928, R II 122/28). 

Zal~bu o zrušení výroku rozhO'd" . . " 
hone~nlmu výbofI/ v B. a knížecí le~~~Os;O~d,u, r;:enou pro'Íi obecnimu 
p r v ': s t o I i c e zamítl. O d vol a IC í s ,rave v ,: pro C e s n i s o' u d 
1. S ,predchmím řízením pro zm t' . o u cl zrusll napadený rOzsudek 
z techto důvodů: zalovan 'm n~ů:cno~t, .. ohIiedně lesní správ v B 
schopen míti vlastni jmění; soubo~e brh Je~ prá~ní podmět, jeKž jesi 
Jen osoba fysická, nýbrž i rávnick' prav a ~avazku, a může to býti ne
a

l 
souhrn účastníků určitéh~ právní~ a kro,,;e toho i různá sdružení osob 

~ astní jmění a Ohledně něho v pl ~ ~om;ru, pokud jsou schopna míti 
. terá má tuto vlastnost, mMe pOdle

a n~ za~azky vcházeti. Jen osoba, 
J~~natl Jako strana. Procesní zP'ŮSOb~o tC

' r. s. na soudě vystupovati a 
s e, neboť není ani osobou f . k s se nedostává le.sní s,právě L 
n' b" . ySlc Ou am osob· " -

1 zoso nen aUl něiaký účel a .. h ' . Oll pravl11okou (neníť pří 
, 111 Je o podklad soubor osob anebo úhrn 
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jmění) a není tato takovým podmětem právním, jemuž by mohla býti 
přiznána samostatná zpltsobí,lost k právum, k nabývání práv a přejí
máni samostatných platných závazk,ů. »Lesní správa L-ská v B,« není 
jich Iwsitelem, nýbrž pouze představitelem a výkonným orgánem onoho 
právního podmětu, jemuž náleží jmění, jí ku správě svěřené. Práva, jichž 
tale> lesni správa nabývá a závazky, jež podstupuje, nepře.cházeji na 
ni, nýbrž na onu osobu, kterou ona v mezích uděleného jí zmocnění za

. stupuje a jejíž vůli plní. K tomuto nedostatku procesní způsobilostí 
jest podle § 6 c. ř. s. hleděti z úřední povinnosti v každém období 
sporu a, ježto žalobce, ač již jedno'll žalobu ohledně označení žalo,vané 
strany opravn, zůstal při tom, že chce míti žalovánu správu lesní v B., 
nelze proti jeho vůlí vycházeti z předpokladu, že snad jen nedopatře
ním žalován jest zmocněnec místo zmocnitele, Jest tedy nedostatek 
tento takového rázu, že jej nelze odstraniti, jak z vylíčené jeho povahy 
je zřejmo, a bylo tudíž ohledně této žalované strany rozsudek jakož i 
veškeré předcházející řízení prohlásiti za zmatečné. 

N ej v y š š í s o u d potvrdil napadené usnesení s tím, že se žaloba 
odmítá. 

D ů vod y: 

Jde o žalobu o zrušení výroku rozhodčího soudu podle § 91 honeb
ního zákona moravského ze dne 26. července 1912 čís, 4 z. zák z roku 
1914 a §§ 595 až 597 c. ř. s, Žaloba byla podána jednak na obecní ho
nební výbor, jednak na knížecí le,sní správu l-skolU. Stěžovatel napadá u
snesení odvolaJCiho soudu jen potud, pokud jím byl rozsudek prvního 
soudu i řízení jemu předcházející zrušeny pro zmatečnost také ve pří
čině spol\1žalované knížecí l-ské lesní správy, snaže se udržeti názor, 
že tato správa mohla býti žalovitna jako nájemce honitby. Uznává sice, 
že nejde tll ani o fyskk,bU ani Ol právnickou osobu, ale domnívá se, že jde 
O' jakýsi odštěpný závod, o filiálku právnické osoby. Tím však se stěžo
vatel sám poráží, neboť, není-li lesní správa ani fysic!wu ani právnkkou 
osobou (korporací neb nadaCí) ani jiným společenstevním útvarem, při 
němž zákon uznává zvláštní společenské jmění a jednotné zastoupení na 
venek (na př. obchodní společnosti a společenstva), nemůže býti řeči 
ani o fiJiálee takového právního útvaru a chybí tu vůbec způsobilost 
býti právním podmětem, který by jako takový mohl práv nabývati a 
závazky podnikati, který by mohl žalovati nebo žalován býti, chybí tu 
způsobilost býti ve sporu stranou, což jest základnn podmínkou pro
cesní zpltsobilosti podle § 1 c. ř. s. Lesní správa jest jen správním orgá
nem jiného právního podmětu, který však v tomto sporu není žalován, 
jak již odvolací soud správně vyložil. Neprávem odvolává se stěžovatel 
na rozhodnutí čís. 3194 a 5820 sb. n. s., neboť tam šlo o filiálku banky, 
pokud se týče a representaci cizozemské pojišťovací akciové společ
nosti,lderéžto případy jsou v právu upraveny jinak. šlcJ by tedy jen 
o to, zda bylo možno tento nedostatek odstraniti podle § 6 druhý od
stavec c. ř. s., což rovněž stěžovatel tvrdí. Ale i v té příčině jest 
souhlasiti s odvolacím soudem. že odstranění vady nebylo možné, pro-

I 

I 
~ : 
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t.O~t. d!Í~ějŠí právní zástupce žalobcllV i v" , • " 

hCI Jeste vysvětloval že druh o • I pn ustnuTI Jednam v první 
, -' 'll za ovanou strano . t . sprava«, setrval při tom i v odvol" , V, v LI Jes »kmžecí 

protI »lesní správě« a také 11 v'v~nI, ~va,deJ,e, ze musil podati 
pří tom í v rekursu. Marně teKne~s\ ~~avm zastupce žalobcův ocrrv"" 
nařídíti, aby označil za žalova y Pt a nUJe .podruzně, že mu soud 
žal bl'" .... nnu s ranu kmzete lana Lb' 

'V 0, LI mlzetI doruCltJ., neboť soud n' , v -aj ne o, ze 1110 
Slcnlho práva žalobcova a vnucovati lem 6'rav.nen za;;ahovati do disp 
vah nechce. OdVolací soud SiC "U,., Y nekoho zaloval, kOho 
np,tný dŮSledek podle § 478 r~ .n~vdssl()VJI, že vžalobu odmítá. ale 
odvo'lacího soudu zejména p Y t~vec c. r. s. podává se z d{l\m", ••••. 
že tu jde jen o přehlédnutí. o nenapravltelnnsti vady, takže jest 

čís, 7990, 

. Při obchodních kupech s dodání b" . . 
Jest prodatel, ocitl-Ii se kupitel se a ~ z O~I ': s~cesl\:.ních partiích 
v prodlení, oprávněn, vykotia~i Ohle~ p a~en~. J:~e z techto dodávek 
vek volbu podle čl. 354 obeh zák n:o v~:c .. Jest~ nevyřízených dodá
kupní ceny zadržeti, arož b . ho . t .lsl dodavky až do zaplacení 
L~ostej!10,že dodání POzděj~ích d~~~ knas~~y pradlenls dodáním. 
~eno vyslovně závislým na zaplaceni ~vv!!.~ yo v kupní smlouvě iuk:i
ze prodatel netrval při dřívějších dílčích d e~s.tc~. dodávek. Lhostejno též 
smluvené platební lhůty leč že b b I o .. a~ a':,h na přesném dodržení 
lanou dOdávku přes to Že dřívěJ'ší ~ol ,~~ndtl nekt!erou j)ozdějšl Odvo_ 

ď a.nl] nebyly zaplaceny. 

. (Rozh. ze dne 20. dubna 1928. Rv II 335/27.) 

žadlobu pI:odatele na kupitele o zaplacení 4160 KV 
s o u y zamltly, . C o b a niž š í" 

Ne j v y Š š í s o u d zrušil rozsudkl b 'v" 
soudu prvé stolice, by J'i . Y o ou nIzslch sOlldů a vrátil věc 

znovu prOjednal a rozhodl. 

D ů vod y: 

Žalobkyně napadá rozsudek d I 'h 
čís. 3 a 4 § 503 c. ř. s. Žalobní ~á~~~acI ? ~oudu z .dovolacích důvodů 
?ne 7. srpna 1925, jež měla za PředmftrYJ~~t kupnI sml?u.vy stran;z" 
skrobu v sukcesivních partiích podle d I,!,l, a ?debram 10.000 kg 
ko~ce května 1926 proti zaplacení 'ed ~;v?a1l1 .• ~alované strany do 
dnu po dndání. Žalobkyně k JI no. lvycvh dl1cICh dodávek do 30 
škrobu ve fakturované ceně 11ogga~č o~~dne zby~kuv zbo'ží 5.000 kg 
v . odebrá~í prodej ve ,smyslu čl: 343 O,6ch ~~dleifll, za.lo.~ané v strany 
nahrady skody z tohoto prodeje 4 160 Kč'P k a dom~ha se zalobou 
r~ku bylo na základě skutkovéh~ d" ď b~o pos~'~:~n,~, žalobního ná
neho v prvé řadě řešiti otázku zd eJe. o ema 1l1ZSlml' soudy zjiště
byly zákonné předpoklady '. ~ pro prodej na účet žalované strany 

, zeJmena, zda zalovaná byla v, prodlení 
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s odebráním poslední partie zboží čil: nic. Odvolací soud rozřešil ve 
shodě se soudem prvé stolice tuto otázku ve smyslu záporném s tlm 
odůvodněním, že žalobkyně podle obsahu kupní smlouvy nebyla opráv
něna dodání odvolaného zbytku zboží činiti závislým na předchozím 
zaplacení předešlé vyřizené dodávky, že tedy, nedodavši zbytek zboií 
na odvolání strany žalované ve lhůtě smluvené, aniž v dodatečné lhůtě 
žalovanou jí poskytnluté do 28. května 1926, ocitla se v prodlení, což 
opravňovalo žalovanou od smlouvy ohledně dodávky zbytku zboží u
stu piti a zbavilo žalobkyni práva k prodeji zboží ve smyslu čl. 343 
obch. zák Než dovolací :;oud nemůže sdíleti to,to právní stanovisko. 
podle ustálené judikatury (rozh. nejv. soudu z 6. října 1926 Rv I 735( 
26 Č. sb. 6342) a podle litera tmy (viz Staub-Pisko vydání z roku 19'10 
str. 341-342 a 352, 353) jest při obchodiních kupech, které, jako tento 
kup, o nějž ide, mají za předmět dodání' zboží v 5ukcesivních partiích, 
po rozumu čl. 359 obeh. zák. prodatel, když se hu.pitel' se zaplacením 
jedné z téehto dodávek ocitl v prodlení a když není jiného ujednání. 
oprávněn, vykona'i ohledně všech ještě nevyřízených dodávek volbu 
podle čl. 354 obch. zák. nebo další dodávky až do zaplaceni kupní ceny 
zadržeti, aniž by ho stihly následky prodlení v dodání, poněvadž toto 
jeho prodlení nelze pokládati za jím zaviněné. Důsledkem toho v sou
zeném případě, kde žalO'vaná se zaplacením poslední vyřízené dndávky, 
nezaplativši ji ve smluvené lhůtě do 3. dubna 1926, by!:a v prodlení, ne-
ocitla se žalobkyně, nedodavši odvolaný zbytek zboží žalované v udč
lené jí dodatečné lhůtě do dne 28. května 1926 v prodlení; žalovaná ne
byla oprávněna z tohoto důvodu vykonati volbu podle čl. 355 ohch. 
zák. odstupem od smlouvy ohledně této zbytkové dodávky, .naopak ža
lovaná strana ocitla se v prodlení s přijetím zbytkového zboží, kiehož 
odebrání jí žalobkyně, když kupní cenu za poslední vyřízenou dodávku 
zapravila teprve začátkem června 1926, vyzvala, pohrozivši jí záwveň 
veřejným prodejem zboží ve smyslu čl. 343 obch. zák. Nelze tvrditi, že 
žalovaná nebylaiiž povinna výzvě žalobkyně vyhověti, poněvadž sesiala 
po 31. květnu 1926, tudíž opo'zděně po vypršení lhůty k vyřízení pO'slední 
dodávky mezi stranami smluvené. Když žalobkyně, jak zjištěno, již do
pisem ze dne 27. května 1926 projevila ochotu k okamžitému vyřízení 
poslední dodáVky pod podmínkou, že žalovaná ihned dlužné peníze za 
předešlou dndávku zašle,kidyž pak žalované dopisem ze dne 31. května 
1926 oznámila, že dodávkn jest pro ni k ndeslání pohotova a když ža
lovaná, jak nesporno, pak do 31. května 1926 dlužný peníz nezaplati1d 
a zbožím po-třebným nedisponoval'a, octla !se žalnvaná v prodlení s ode
bráním dodávky a totO' její prodlení oprávňnvalo žalobkyni vyzvati jí 
k od'ebrání oné dodávky pod' následky čI. 343 obch. zák. i po 31. květnu' 
1926. lest Ihosteino, že v kupní smlouvě dodání pnzdějších dodávek 
nebylo' výslnvně . učiněno závislým na zaplacení dřívějších dodávek, 
neboť sproštění prodate!e z povinnosti k plnění dalších dodávek při 
prodlen( kupitele se zaplacením předešlých, vyřízených dodávek plyne, 
jakž shora uvedeno bylO', ze samé povahy smlouvy. Bez významu jest~ 
také, že žalobkyně netrvala při dřívějších dílčích dodávkách na přesném 
dodržení smluvené lhůty ptatební, když ani tvrzeno nebylo, že žalobkyně' 
i jen jednou pozdější odvolanou dodávku vyřídila, aniž byly dřívější do-~ 

I 
I 

i , , 
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,. k 
l,QV Y_ zap~acel1\ Tím, že žalobkyně na od T, ~ , 
dne 2:>. kvetna 1926 projevila ochotu b t ~ol~nlv.zalovanc dopisem 
a že dopisem ze dne 31. května 1926 z y e z. OZ! dodati do OSmi 
lovanou k odeslání připraveno v t ~~namuJe. ze zboží jest pro 
ještě zaplacem neb,'la nevzdal ac vel: P?sled.ní vyřízená 
až do zaplacení poslední vyřízeanrd z~? wkyne prava zboží to 
v těchto dopisech, nýbrž i v t t ? havd y'. neboť žalobkyně neltnll,,, 
za81aných vždv žádá zároveň ~sl a ni'; oplse;h v této věci 
svém dopise že dne 27 květ:a Pl ~~~il1 ~o?led~1 vyřízené dOljá"kv 
zboží odešle teprve po dojití pe v vys lovne prohlašuj že LUV,'p,lil 

lovaná jak shora b 10 dolov nez za pas ední dodávku. 
k d'odání zbytku zb~í doJ~~~?' nelhbYtla oprávněna dávati 

'k tV b cnou u II ve smyslu čl 3"5 za ., ne re a obírati se otázkou .~v, . v v .,:), 

Ih't b I V' Vv ' nlZSlml soudy resenou d u a ya pnmerená čili nic r r .. v v , z a 
zbytku zboží byla v zaviněnél;1 r~-d;e~Ilsteno,. že ž~I~':.aná : 
byla oprávněna přikroč ti k pr~deJ" . 1

1
es

b
t tll1; I zjlsteno, ze žalVUI'vné, 

3Ll3 b h 'k u I neo( e I aneho zbOží po • o c . ze . a požadovati náhradu vk I 
vaně straně. Než o tomto náhradn' s .OC[ z tohoto prodeje na 
rozhodnouti, poněvadž nižší sOlld lmdtaro u nelz~ dovolacímu 
viska opomenuly zjistiti zda prOd~j v~s~edker '?Ive~o právníhol stano_ 
v?vden b}1 podle předpi~u tohoto zákonné~~s Ll c. 43 a?ch; ~~k.. pro
,ezek pn plodeji tom byl docílen jak' ~~ianovenl,. Ja~y C1Sty vý
Ziskem a mezi smluvenou ku ní ' y roz I Se v meZI hmto čistým 
'ýši tudiž žalobkyně takto prgdle~~~o~al~ohot? ZtbOZI vyskytl, a v jaké 

vane s rany utrpela škodu. 

čís. 7991. 

Zemský fond (na Moravě) jest. . v. '. 

otci náhrady útrat ošetřeni dltěte ;ravnen ~o.ma!mVt se na manželském 
s odevzdáním dltěte podezřelého ""~~I' ocnlcl, trebas otec nesouhlasil 
ohl d v , n"""z IVOU nemoci do nem '. . 

: !!e o~ob podezřelých nákaZoLl hradl stát n 'klď ocnlce: Jen 
na Jejich ISolaci (na jejich stravováni). a a na doz,Oť k t1\1m a 

Prostředky, potřebnými k ošetřování '" 
d?e 13. července 1922, čís. 236 sb z 'a' nnent) l".l

l
z
é
a
k
kon (§ }6 zákona ze 

'varu. " . am y, natoz pak stravo-

(Rozh. ze dne 20. dubna 1928, Rv II 652,27.) 

.. , Moravský zemský fond domáhal v I . 
Jez vznikly ošetřovánim syna žalov~~é~~ za avaném nahradv: nákladů, 
z rozkazu okresní pollitické správy jaka p; nve~-r;OC~tcl, kamz byl dán 
.p rve s t o I i c e žalobu zamítl o d vol o e~re y. r o c e s n I s o u d 
loby. D ů vod y: Ze svědectvl' D' r LaDe IRs o u d uznal podle ža-

'b I . -a a r -a vyp I . v . " v 

. yo aSEoň podezření spály. I pouhé takové . v·~ a, zaver, ~e tu 
byla nanzena isolace; tO' plyne i z ustanovení t~~ezrem ~sa~ staČl, ~Y 
kana ze dne 14. dubna 1913 čis 67' '1" . vespoJ;i11 s § 2 za
:nařízení ze dne 22. února 1915 čis 3;" za 'k" I_Z ustanovem § 1 a násl. 

. r. za . utraty IsŮ'lace nese ovšem 
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. a.však pouze náklady isolace a jejího provedení; není dosud zákoll
ného předpisu, který by státu nebo obci ukládal hrazení dalších nákla
dů, z isolace přirozeně, totiž stravováním a lék'ařsky'm ošetřováním vzni-
1<ající, byť i se připustilo, že předpis takový byl by na místě, provádě
ji-Ii se dotyčná opatřeni v zájmu veřejném. Podle § I zákona čís, 332/ 
1920 převzal stát výkon zdravotni policie, obstarávané dosud obcemi; 
CO bylo povinností obcí, určoval zákon čís. 68 ř. zák. na rok' 1870 v § 
2 pokud se týče pokucl jde o nemoce nakažlivé, v § 4 a Irstanoveni § 4 
tohoto zákona bylo ·celkem převzato do § 4 čís, 8 cit. zák. z roku 1920. 
Co má býti zapravováno ze státní pokladny, stanoví § 36 zákona z roku 
1913,kldež však o nákla,j;u na stravo,vání'a na léčení není zminky, nýbrž 
jen (písm, cl) o nákladech na dozor a isolaci; podle citovaného v něm 
~ 17 může úřad naří<.Lti isolaci a stravování ve zvláštních místnostech, 
§ 36 mluví však jen o nákladu na isolaci samotnou. Jaké náklacty má 
hraditi obcc určují §§ 15-17 zák. ze dne 13. července 1922 čís. 236 
sb. z. a n"kde o náklaclu na stravování rovněž není zminky, nýbrž jen 
o tom, že obce jsou povinny k 0'PatřenÍ místností ak jích vybavení. 
Zákon, slíbený § 37 zákona z roku 1913 nebyl dosud vydán. Zaluiící 
strana nedomáhá se náhrady nákladu na iso,laci a na dozor, nýbrž, jak 
je patrno z výkazu příloha B), .k!de se také účtuje jen úředně stanovená 
taxa za jakéhokoli nemncného, tedy nijaké plus za isolaci, náhrady ná
kladLI ošetřovacích; t)''1Q náklady na ochranu tělesného zdraví dítěte a 
jeho výživu jest podle zákona - §§ 139, 141 obč. zák. povinen nésti 
otec a učiniJ.-J-j tak zaň jiný, má nárok na náhradu podle § 1042 obč. 
zák. O zdraví dítěte pečovati a je živiti musí otec, i když má dítě doma. 
Dalo by se namítnouti, že tento nutný náklad, zákonem otci uložený, byl 
by snad nižší, nežli je peníz, kterým bvla úředně stanovena taxa za 
ošetřování a stravování v nemocnici; leč po tétO' s,tránce žalovaný nic 
nenamítal. Prvá stolice dovozuie, že hoch mohl býti, jak to zákon při
pouští, isolován doma, kde dle místního ohledání a posudku znalce 
n1O"la isolace skutečně býti účelně provedena. IsolaCi nařídil úřad zá
konem k tomu povolaný z nařízení zemské poliitické správy nezkoumav 
předem, zda-Ii byla možnou isolace v bytě žalovaného. Nehledic k po
chybnostem, které, zejména po stránce osobní, vyslovil úřední lékař Dr. 
L.. a nehledíc k, tomu, lze-li vzhledem k tomu, že is(}l'ace vůbec byla na 
místě a že nejde O' nárok po rozumu § 1040 obč. zák, nýbrž o náklad na 
ošetření dítěte. jímž jest otec vždy a všude povinen, zde zkoumati opráv
něnost opatření správního úřad\!, dlužno- podotknouti, že iedná se a ná
klady, které hy otec byl povinen po zákonu nésti i kdyby iso-Iace hývala 
provedena v jeho bytě, a že co' do denní výše toho,to' nákladu nebylo 
námitek. U hocha vypukla 22. května spála. Zdali se tak stalo vinnu ne
mocnice či zda šlo o případ reinfekce, nelze rozhodnouti, vždyť oba 
znalečtí svědci Dr. L. a Dr. R., jichž údaje jsou směrodatnými, možnost 
reinfekce nevylučují; os:atně žalo'vaný neuplatňuje nárok na náhradu 
škod, a i po 22, květnu jde zase jen o náklad na ošetřování a na výživu 
díti::'te, kterým je povinen otec. Dodává se, že dle svědectví Dr. R-a 
musel hoch po 14 dní karantény zůstatí v nemocnici; vypukla-li 11' něho 
za téta doby - ať z příčiny jakékoli - skutečná spála, nemohl přiro
zeně býti propuštěn ani po uplynutí karantény, Povinnost žalovaného 

",i 
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k ošeti'ení a k výživě dítěte, která tn b la i' ," .• 
mocl11ce, nezanikla J'ežto zákon opač y'h pred dOdann11. dltete do 
j 'I Y 

, ne o ustanovení n ' 
c: e~e do nemocnice, ve veřejném zájmu po" cl ',' ,e~laJ docl 
osetrovacích, proti jichž denní vy' ši neb'ylo z~ uJc P'~ nahl adu n 

nIC nalTIltano. 
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Ze ošetřovaný syn žalovaného v, cl cl" 
dezřelý spálou a že z lohoto důvolfl. ~ ~vz anl?o. nemocnicc b,vl' 
nařízeno, zjistil odvo.Jací soud voln ,ll Je ~ odev~danI odo l1;mocnice ' 
v této příčině slačilo opakovati dl~~. hOdnloc~~lm pr~~odu, a pak-li 
nepckládal-li za nut· I ". L :;na :e~ ym svedkem Dr. . 
šího svědka lékaře ~~' vl_~ ec~noutr ta~e )este znalce pokud se týče ' •.••• 
nepodléhá přezkoumán'í ve třeto t tf: ve<g Jeho ~ol~ého uvážení, 
lacího řízení ve smyslu § 503 !. s O

2 
ICI.. ovola~1 dU~,od vadnosti, ' 

ch' . r h",' CIS. c. r. S. nem tudlz onan,doh 
chtae.zl~-I.I dsel'čz'tto ,oto jZJlstě~éhO' stavu věci, což měl .' i' > 

1 01 lIze oe volacI soud ',vr' ",' 
kana (§ 503. Čí~. 4 c. ř. s.), sluší u~~~at~JI~ee~~ stav. věc.i n:yln~ použil zá
statě byla posouzena správně N' .c.·' J I po pravm stranc.e v pode 
již v mzhodnutí sb. n. s. čís' 67eo17vy~sl sou . ~yslovrl' a blížc nrl,luc,rl,",' 

. , . . ze zemsky fond' (na Mo ')" 
Opravnen domáhati se na manžel k' t·. . .rave lest 
v nemocnici, třebas otec nesO'uhl!Si~~ ~J~ n~hr~dy dú.t~at ošetření dítěte 
kažlivou nemocí do nemocnl'ce T I' l'vZ al1lm .. Itete, stíženého nac 

b ' . o p a I I pro prrpad • . k 
OS? a odevzdaná do nemo'cnice by'lia nemocí . ) v z,e, .la, o zde) 
dne 14. dubna 1913 čís 67' 'k len podezrela. Zakon ze 

. r. za . o zamezen; a potlačen' , 
nemncÍ rozeznává mezi osobami nemocí t,TV'. I prenosných 
lým' (§ 7) b" pas Izenyml a nemod pod ' 
. ' 1 .' a oso al111 nakazou podezřelými C§ 17) t . . k ezre-

1, dl11hy. odstavec min. nař. ze dne 22. února 191 , ... J., p. p~trno z ~ 
os?baml, u IlIchž jest nemQ!c již zjištěna osob, 5 CIS. 3~!. zak.,. m~Zl 
znamky, podle' nichž lze za to míti že ne~ aml, u nIc z se obJevrlr 
vykazují známek onemocnění "n'ichz' v'saokcbtukJtest, la osobami, jež ne-
zán • . t· , . . a eno oglcky J'est d k' 
.. o, .ze Jes Je pokládati za nositele zárodk' '.' . '. a a
Jll1ak ]Isto nebo lze podle skutečnosti za to u .~en:ocl, nebo U! 111chz Jest 
a,ll1?hou sprostředkovati další šíření. 'Jen I~.~!'ďe, b,J:,ly vydány nákaze. 
zreIych nákazou hradí stát po.elle § 36. . e ne techto osob pode· 
ze dne 14. dubna 1913 čís. 67 f ák 'k~v~ odSJavec plSm. d) zákona 
isolaci, pokud se týče' jak patr~~ z .§n~7~' na . Ozor ~ 111111. a na jejich 
jejich stravovánÍ. To' odpovídá i ce'le' t . adm crto~aneho" I náklad na. 
d . 'd en encl zakona chrán'ť I' I' z rave pre : onemocněním a nikoHv st ť ,J I 1 le 1 

stížené, pokud se týče nemocí pOdezfef:
a C/~. o osSby gemocí již pO'

ndlc~ Ol ?evzdán j.ako osoba podezřelá »n;ikaz~~!:ov:;?ržneJ'ak; ~o ~emoc-
eZfe- a »l1emnCl« spálou a proto _ "h J 80 a po-

prvý odstavec píS~'. d) zákona a neszeál~~í I~~,i °n:·~~zta~uje . Před,j'is ~ 36 
1925 byla u něhO' zjištěna spála N' .tk' '. :m, ze dne 2_. kvetna 
a že isolace mohla účelně býti . pmv~~,~n:' i ze ~a~~"d. ~'YI zbytečným 
lichá již protO', že výnosem zemské politické s;rávj e ~a o;,anehdo" jest 

dubna 1925 bylo nařízeno, by všechny případy spá~y ~~fy,ZfsOI~~á~~ 
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nemocnici, z čehož jde, že každá isolace příčící se tomuto výnosu 
nebyla účelná, ale také, že od počátku bylo zbytečno, prováděti v této 
příčině důkazy a že jsou i nerozhodny jejich výsledky. Pokud dovoláni 
odkazuje k §§ 16 a 17 zákona ze dne 13. července 1922, čis .. 236 sb. 
z. a n., jest dodatkem k tomu, co v této přičině jest uvedeno již v roz
hodnuti sb. n. s. čís. 6707, zdurazniti, že ustanovení & 16 se týče jen 
povinnosti, by obec zřidila mistnosti svému účelu vyhovující a opatřila 
je prostředky potřebnými k ošetřování a dopravě, že však »prostředky 
potřebnými k ošetřování« nemysli záJkon aniliéky, jak patrno z násle· 
dujícího paragrafu, kde v bodě 3 stanovenaiest »zvláštní« povinnost 
obce (města municipálního) pro případ tam uvedený opatřiti léky vedle 
povinností uvedených v § 16 (viz úvoďní slova: »Obec ... jsou dále 
povinny«), tim méně tudíž stravování. 

čís. 7992. 

žádal-i~; poručník nemameJského dítěte, neznaje otcových po
měru, placení menšího příspěvku na výživné, než byl otec s to po
skytnoutli a než by dílku podle toho patřilo, soud rozhodl pak jen o 
přiměře~osti ž á d a n Ý c h příspěvku, nikoli!V však o tom, zda jest 
přiměřeno vyšší výživné, lze vyhověti návrhu na' zvýšení výživného, 
aniž by tomu bránila pravomoc dřívějšího rozhodnutí, od doby podáni 
nevrhu na zvýšeni výživného. 

(Rozh. ze dne 21. dubna 1928, Rl 277/28.) 

POl'Učnik nemanželského dítěte navrhl na soudě, by .byloneman
želskému otci uloženo platiti na výživné dítěte měsíčnich 250 Kč . 
Usnes,ením ze dne 29. prosince 1926 vyhověl poručenský soud pravo
platně tomuto návrhu. Napotomní návrh poručníka, by výživné bylo 
zvýšeno na měsíčních 500 Kč o b a n.Í ž š í s o u d y zamftly. 

N e j v y Š š í s o u d zvýšil výživné na 450 Kč měsíčně. 

D II V {) ,I y: 

Proti souhlasným usnesením nižších soudů jest v řízení nespomém 
přípustný dovolací rekurs jen z důvodu zmatečnosti, zřejmé proti
spisovosti nebo nezákonnosti (§ 16 nesp. říz.). Nižší soudy zamítly 
poručníkův návrh na zvýšeni výživného' z toho důvodu, že se poměry 
od dřívějšího rozhodnuti soudního o výživném ze dne 29. prosince 
1926 nezměnily, tedy patrně proto, že novému vyměřeni vadí pravo
moc onoho rozhodnutí. Ale rozhodnutí rekursního soudu odporuje 
zřejmě zákonu, vychází-li z tohO'to právniho názoru. Poručník navrhl 
v podání ze dne 21. srpna 1926, by nemanželskémll otci bylo uloženo 
přispívat na výživu dítka podle ieho slibu 200: Kč měsíčně. Dne 13. 
listopadu 1926 navrhl, aby byl nemanželský otec přinuiCen zvýšiti 
příspěvek na 250 Kč měsíčně, ježfo nezletily navštěvuje gymnasium. 
babička, jež hO' vydržuje, je nemajetná, takžel nemŮže z dosavádního 
příspěvku opatřit vše co n"zletilý potřebuje. Prvý soud rozhodoval o 
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v5r~ivném ~en v. 1:1ezÍch ,12ávrhu poručníkova a uložil proto 
sk~n.',"u ,"otCI platItI na ,"vyzivné od L srpna do 31. října 1926 200 
meslcne ~'" dal:,25? Ke, S,oud, drže se poručníkova návrhu, jenž 
nezna~ v~ys: pnjm~ ot~ovych, rozhodoval jen o přiměrenosti ž á 
h o ~yzlv~eho, I1Ikoh o tom, zda potřebám dítka a poměrllm 
I1lal1zelskeho otce Je přlměřeno výživné vy š šín e ž ž á dán 
to~,:uv takovém příp"--dě stejn~: jako kdyby se domáha~' 
z ca'"~tl ~?hledavky, lez mu patn, dommvaje se, že mu 
nepnslusL Pravomoc rozhodnutí předpokládá však totožl1m;t 
a st~an~, Totožnosti předmětu tu není, když se vymáhá 
o mz dnve nebylo,rozhodováno. Proto v takovém případě 
h?dnutr pradvomocl Jen ohledně části nároku, O' němž bylo 
vano - te y ož á d~!, é :,ýši výživ?ého. Jinak by tomu bylo, 
soud rozhodoval o vyzlvnem bez navrhu na přiznání určité 
Pr?,to tím, ž~ ,"poruční,"k, neznaje snad poměry otcovy, žádá menší 
spevek n~ VyzIVU" ;,ez ?~ec je, s to poskytnouti, a než b:y dítku 
toho patnlo, nemuze dlte bytr zkráceno pro všeckt, další bu'doluCllO-S,L 
Ovšem ,n~lze, zvýšení ~říspěvku žádati za dobu minulou, nýbrž 
od podam navrhu, v nemz se tyto okolnosti uplatní. Ježto ve ,n,wn6~ 
p~íp'ad~ rozhodl, dříve soud i,en o přiměřenosti ž ád a n Ý c h 
vyzlvneho, nlkoh o tom, zda Je vy š š í výživné přiměřeno lze ' 
náv,rhu na ~výš:ení, anižby ~omubráni1a pravomoc dřívějšího, rOzhodc 
nu'tr~ -:akovy," navrh JO O'~,sazen v dovO'lacím rekursu a poručník odl!~ 
vodnu)e v nem," nad to narok na zvýšení výživného i tím, že babička 
nezl~~llc?va, Jez do'sud se o jeho výživu a výchovu starala, zdráhá se 
z~ prtspevek 250 Kč," - JSou n~m~ietná a na malou pensi poukázána _ 
dlti~o ,"na da!e :',yd:zovatr a dava ,te proto na starost okresní péči o 
mladez, kdyz pnspevek nebude zvysen, V této okolno'sti k níž Nejvyšší 
soud," může při~lédnoU'ti, .třeba byl,: novotou (§ 10 ~esp, říz.), lze 
spatrovat~ I zmenu pomeru na strane nezletiléhO' dítka, jehO'ž větší po
trehy babička dosud dobrovolně kryla, ale nyní již se zdráhá tak činiti. 
Tím mění sei potřeby dítka, jež by okresní péče o mládež za 250 Kč 
kt:rými: nem,an~:lský otec do~u~ přispíval na výživu, nemohla 'vlY~ 
drzovatL NeJvyssl soud shledava proto, že poměrům nemanželského, 
otce zjištěným podle usnesení poručenského soudu ze dne 29, prosince' 
1925 a potřebám dítka jest přiměř,eno, by platil na výživné 450 Kč 
měsíčně, byť byl teprv začátečníkem a musil spláceti dluh na zařízeni 
lékařské praxe, 

čís. 7993. 

Došlo-Iii za projednávání pozůstalosti k dědickému narovnánf 
mezi dědic! přihlásivšlmi se ze zákona, napotom však byla jedním 
z nich předložena závěť a vz~ledem k ní popřena platnost dědickéhO' 
narO'vnání, dlužnO' mu ponechati, by nejprve sPO'rem zvrátil platnost 
narO'vnání. Teprve pO' úspěšném skO'nčení tétO' rozepře jest místO' pro 
řízení pO'dle § 125 nesp. řlz. 

(Rozh, ze dne 21. dubna 1928, R I 283/28.) 
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pozústalost po Janu K-Qvi byla projednána s oběma jeho dcerami 
iako zákonným' dědičkami na základě jejich dědických přihl.ášek ze 
o ákona s dobrodiním inventáře. Dědičky ujednaly v řízení pozustalost-, 
~írn dědickou dohodu, podle níž převzala cel'ou pozůstalost dcera Anna 
v-avá proti zaplacení dluhlr, poplatků atd, se záv~zkel:',. že dr<:há dě
dička Aloisie D-ová bude miti právo celý dům, Jehaz Jedna ctvrtma 
patřila do pozústalQsti, prodati kdykoliv a za! jakýchkoliv podmínek. 
Následkem pozdějších neshod dědiček předložila Anna V-ová pozú-' 
stalostnímu soudu poslední vůli Jana K-a ze dne 23. února 1922, 
podle níž byla ustanovena za universální dědičku Aloi~ie, I? a Ann~ 
V,"ové odkázána rak'ouská korunová renta za 50.000 Ke, Jez byla JeJI 
stavební kaucL Dodatek k oné poslední vůli ze dne 10. května 1925 
obsahoval pak vyloučení Anny V-ové jako dědičky. Prvý s o u d' 
zruši! následkem objevení poslední vůle dosavadní řízení o projednání 
pozůstalosti, ale z nařízení rek~rsního soudu p? vt,"slech~ děd,iček p~'
ukázal pak Annu V -ovou, ktera setrval'a na pnhlasce dedlcke ze za
kona a na platnosti dědického narovnání na pořad práva, by protí 
Aloisii D-ové do šesti neděl prokázala neplatnost závěti. Rek u r sní 
s o II d nevyhověl stížnosti do tohoto usnesení, ale připojil dodatky, že 
pozůstalost bude projednána podl'e závěti a dodatku k němu a Anna 
V-ová se s nároky z dědického narovnání i s námitkami proti platnosti 
závěti poukazuje do šesti neděl na pořad práva, jinak že se v pazú
stalostním řízení hude pOikračovati bez ohledu na dědické naro,vnání 
po uplynutí této lhůty, 

Ne j v y Š š í s o u d změnil napadené usnesení v ten smysl, že se 
rozhodnutí sporu obou dědiček o platnosti a účinnosti dědickéhO' na
rovnání poukazuje na pořad práva a že teprve po' adklizení toha1'0 
sporu dědiček o' platnost a účinna'st dědického narovnání hude rozhod
nuto o tom, která z nich bude poukázána na pořad práva k průkazu 
svého dědického důvodu, 

Dli vo d y: 

Usneseni nižšich soudů odporují zřejmě zákanu, Podle § 2. čís, í 
nesp. říz. nemá saudce nesporný ukvapeně Tozhodovati o právech 
stran, polmd opatření ve, věcech nesporných závisejí na objasnění 
sporných právních otázek nebO' skutkových okolností, které mohou býtí 
vysvětleny jen řádným průvodním řízením, Ovšem má soud pozůsta
lostní podle §, 125~127 nesp-, říz. při odporujících si ďědick'ých přihláš
kách poukázati děďice opírající se O' slabší důvod dědický na pořad 
práva do určité lhůty, jinak! že by se pro-jednala po'zůstalo,t nehledíc 
k nárokům odkázaným na pořad práva, Ale ani rozhodnutí podle § 125 
a násl, nEsp. ří-z. nemůže soud pozůstalo,stni učiniti ukvapeně, pokud by 
jím mzho-doval o jiných sporných právech stran na př, o právu z dě
dického, narovnání v pozůstalo,stním' řízení již ujednanéhO' a nedbal 
práv z t"k'ového narovnání nabytých, o nichž mu po případě ani roz-, 



~, 
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hodovati nepřísluší. Obě dědičky sice přiznávají, že věděly o 
vůli již při sjednávání dědického narovnání, ale Anna V-ová 
je dosud platné a účinné, kdežto Al'oisie D-ová hájí 
že Anna V-ová sama nechtěla se projednání pozůstalosti podle 
držeti a dědického narovnání dbáti, nýbrž pokládala' je za 
proto prý předložila poslední vůli pozůstaliostnímu soudu za tím 
lem, by je zvrátila. Tím prý dala najevo, že se narovnání držeti nec'hclo" 
a ona s tím souhlasila. Podle toho jest splatnost a účinnost UC'UlCKetur 
narovnání mezi oběma dědičkami sporna. O této otázce, j 
závisí na vyšetření sporných ukolností skutkových, lze ro;,hc)dc)vali 
pořadem práva (§ 2 čís. 7 nesl'. říz.). Byl-li smír dědický uj 
je-li dosud účinný, pak by projednáním pozůstalosti podle závěti 
ohledu na narovnání bylo rozhodováno i O právech nabytých z 
narovnání a proto také nelze o otázce, má-li se projednání pOI~~;~t~I~!U'; 
díti znova podle závěti a o tom, zda a kterou z dědi'ček jest 
podUe § 125 nesp. říz. na pořad' práva, rozhodovati teprv, až 
klizen spor O platriosti a účinnosti dědického narovnání neboli 
zda dědičky se platně dohodly na tom, by pozůstalost byla prol,edr,án.r> 
bez ohledu na poslední vůli podle zákona, a je-li tato dohoda UUSlHl' 
účinná. Jest ovšem správné, že podle § 180 nesp. říz. opakem 
vzíti zřetel při projednání pozůstalosti na pO'slední vůli, která se 
obievÍ. Ale tím není vyloučeno, že soud i v tomto případě nemá 
§ 2 čís. 7 nesp. říz. přihlížeti k nabytým právům z dědického porovnání, 
které zatím bylo již dědici ujednáno. Podle § 2 čÍs. 7 nesp. říz. není 
úkolem nesporného soudu, by ",čoval účastníkům úlohy v příštím 
sporu a dával jim lhůtu k podání žaloby. Je na straně, které záHeží 
rozhodnutí sporné O'tázky, aby sama spor zahájila. Ro'zděliti úlohy pro 
příští spO'r a určití lhůtu ·k podání žaloby může nesporný soudce jen 
tehdy, když to přípouští zákon. PO'dle řečeného bude tedy předem spo
rem rozřešiti otázku platnosti a účinnosti dědického narovnání. Teprv 
bude-li spor rozhodnut nebo jinak odklizen a podle toho dědické na
rovnání uznáno za neplatné nebo ne,úlčinné, bude lze ro'zhodnouti bez 
újmy práv dědiček a tom, má-li se proiednat pozůstalost znova podle 
závěti a která z obou dědiček má k průkaZ!] svého dědického důvodu 
do. určité lhůty nastGupiti pořadem práva na druhou dědičku. 

čis. 7994. 

Spwstředkovatelská smlouva. " 
Objednatel sprostředkování neru po zákonu povinen sděliti spw

středkovateli, že pověřil i jilného sprostředkováním, a sdělovati mu vý
sledky cizí činnosti. Odměnou jest povinen pouze tomu, jehož přičině
ním byla smlouva sjednána. 

(Rozh. ze dne 21. dubna 1928, Rv [ 1351/27.) 

Žaloba, jíž se domáhal žalobce na žalovaném odměny,za sprostřed
kováni koupě domu, byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s t o I i c. 

N e j vy Š š í s o u d uvedl mimo jiné v 
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důvodech: 

okládalv žalobcovu činnost za zby-
Není rozhodna, zda strany nep '1 na činnost druhého sprostřed-

tečnou a že ho žalovaný L. ,neupo~o~m Í 0' zákonu povinen sděliti 
kovatel!e. Objedna~el Spr?~tn:dk.o~~~1 sn;~stř~dkOváním, a sdělovati m~ 
sprostředkov~tdl, ze pov,er~ .' tgnb 10 ';'Iáště vymíněno. Proto žalO'vany 
výsledky ~IZI čmnosli, I:,c J u

y 
ozorni! žalobce na činnost .stavItele 

L. neporusll smlouv~ !I';" ze ne tr: smlouvě nechati býti č1llnym) oba. 
řl-a, a mohl neprohresuJ~ se pro I, . ehož' řičiněním smlouva byla 
Ovšem byl povinen o~men?ll, tO~~~nJsti drJhého sprostředkovatele a 
sJ' eclnána. Pouhé neuvedomlenbl o , kla' dá J' eště nároku na odměnu. 

. d I" "nnosti ža o cove neza ' dl r nebráněni a Sl, Cl 'kládá nárok na adměnu je~, v.e a- 1 
činnost sprostredkovatels~a . za d" sti takové smlouvy, ze čmnost, 
k výsledku. V tom jepravedrlazko v.aszlne.dok'u. zůstává neodměněna, jindy 

. "když neve . a vy , , t' dk 
třebas 1 znacna, . kl' d' árok i na vysokOU spros re 0-. ,. t dO'st nepatma za a a n k 
zase 1 cmnO's, kd' "dosáhla kýženého výsled u. 
vatelskou odmenu, yz prave 

čís. 7995. 

, .. 189 sb z a n o semíláni 
Vládní nařízení ze dne 8. října 1926, CIS. ..' 

žita. 1 . vládního nařizen~ čís. 189/1926 
Ust0'upení od smlou~y ~~ .. s~~s:e k tomu udá příležitosti. . 

jest prohlásiti 'ihned, ne1Poz eJI 1 . 

(Rozh. ze dne 21. dubna 1928, Rv 11370/27.) 

" t' tlů J'ednomleté mouky pro c e sní 
Žalobě o dodanl de.se I PY I . o. u d žalobu zamítL 

tl' vyhověl o d v o a c I s 
pl' ;/e j v ~ š\cíe s o u d obnovil rozsudek prvého soudu. 

soud 

D ů vod y: 

" . ", Podle souhlasných údajů obou 
Dovolání nelze odernli O'pravne11l. 1926 10 pytlů žitné mouky Ol 

stran prodal žalovaný žalobci. 28. :rpn: ražské plodinové burse s do
za tržní cenu platnou vdlden .. PJ.?~~e~r~ces~ího soudu prvé stolice, která 
,dáním do TrnO'van. PO' e ZJ1S e . . d 'no že mouku jest dodatI do 
v odvolání napadena nebyla\ bt~ ~Jep~apř;jetí při čemž měl býti do
osmi dnů a zaplahli do ctrn~c I, n~'sluše'ících mu z dřívější dodávky: 
velatel oprávněn sraZIli SI ~O ~cě ;'~dodaIJ Mezitím vydánO' bylo vUád~1 
žalovaný mouku v ~)ednane Ih~t 189 sb. ·z. a n., které ustanO'vilo, ze 
nařízení ze dne 8. ;I)na 192? CIS. . t mouky (jednomletou mouku): 
zito mllsí být) semllanO' na Jednotny yp .. , druhy žitné mouky Jest 

, d dáv'kové smlouvy na J1I1e ' 'd h· 
Dřive s jednane 11 .,. , . neustoupí-li jedna neboru a 
splniti výhradně v jednomlet,e .moucoe~y. ch rozdílů přenecháno dohodě 

cl mlouvy' V vrovna11l cen . . Z I ba po-strana o . s ". h cl soudy po,řadem prava. a o 
stran. Nedojde-I'i k ní, ;oz o 'nou t ' '(' toliko na dodání 10 pytlů 
daná 15. října 1926 smel~ ?y I;ro o k zn~; Tomuto stanovisku přizpú-
mo,uky jednomleté a 11lkohv zltne mOU Y . .0 

Civllnl rozhGdnutl X. 
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sobil se však dovolatel zm~noL! žalobn'h Y 

března 1927, ktel é nižším, soudy bylo :. o 't~3llan, .ph loku dne 
za základ rozhodování toto změněné žat~'P,U~ ,e~"o ,a Jest proto 
mO,uky jednomleté, Odvolací soud zamí~ ~' za y am n~ ??dání 1 
oduvodněnou, poněvadž žalovany' d' uto zalobnl zadost jako 
P hl "1 ' opIsem ze dne 26 l'st d ro aSI, ze od smlouvy ustupuje To t' . 1 Opa u 1 
čiti, poněvadž žalovaný v této době n~~lo,~azor~ n<;lze však pn'svčrl; 
sto.upiti. V řečeném vládním nařízellJ ,pz opravnen od 
vy určena lhůta, Nemuže však b' ti g~~' SIce pre ustoupení od 
hlaslÍl Jest ihned, nejpozději jal seP k t~~~OSŤl, ,ze ':?t? ustoupen 
by jinak byla umožněna nekalá spekulace ke ~~a dpr~ez~t?st, pon 
nemohlo býti úmyslem vládního nařízení Ž IS oeru e strany, 
vanému 20, října 1926 a musil by b' I" ť oba, byla doručena 
ustupuje od smlouvy, Toho však n!u~~ . za ovanJ: Ihned VHnlld>llJ, 
jednání 19, listopadlu 1926, že žitnou m~~~~l ~[n::t,a! t?~k~ při 
tohko mouku jednomletou a že bylo I ' uze l'Z odatJ, 
při dodání. Z toho musilo býti bez~~c~;~n~, ze mouk,u jest zap 
použíti práva k ustoupení od smlouvy, Prg~lá~rlvozo;:n,uo~'1 ;~ž.~ep~'l~ft~~. 
smlouvy teprve dne 26, listopadu 1926, Nehledě k l u, 
pos,tup odporuje zásadě poctivostí vl obchodování .n~'I~~' ť~ 
sem o ustoupení považovat, za právně I t' " o o 
ihned, Tím, že žalobní žádost zněla ůVOdKě a ne, pO,n~v~dž, se nes 
nebylo žalovanému nikterak zabránfno by na dO~~~l ,f 'tne mouky or, 
smlouvy ihned, a byl by b 'val musil; ,ne~ro aSI ustoupení od 
že dovolatel chce uplatňovlti práva z t:ťo UC'~'ÍJ, neboť musil věděti, 
latel neodpověděl n" prohlášení žalovanéhslTI ouvy, Z toho, ze dovo
hstopadu 1926, mMe býti tím méně lusuzován~ o ~stoupellJ ze dne 26, 
pením, ana právní rozepře byla j'iž v běhu D nal)e?o souhlas s ustou_ 
vyh' , I ' ovo anI mus'lo b"'i pr t ovcno a za ovaný odsouzen k dodání deseti <Jo. ,. ~ l o '} 
Kupní cenu jest zaplatiti do čtrnácti dnu po d ~J:' ~ jednomlete mouky, 
lest se stranám dohodnouti podle § 6 (4) I o a,m, o cenovém, :ozc1íllt 
JeJ! určení přencch[t~i sporu. v. naL, pokud se tyce lest 

čís, 7996. 

Vyjímajíc případ druhé věty § 1168 ob' ák. . o, 

z důvodu § 1 t 68 obč. zák. domáhati náhr~d z škg~mu:~ s: Po.d~ik~te! 
nárok na smluvel10UJ odměnu I v případě drmi.;h . ,J' ybrz ma jeďme 
zák. může .se podnikatel do~áhati jedině zrušen? S~I:;ce § l1~?bč. 
tam vytčených a důsledkem toho jen smluvní odmeny' y za rOl~ek 
odstavce § 1168 obč. zák. ve smys u prveh<F 

(Rozh, ze dne 21. dubna 1928, Rv I 1476/27,) 

žalol~ce měl obstarati pro žalovanou firmu Od~OZi d'" I' o' 

~tal1l~e . zvalob.o~, vO niž tu jde, domáhal se žalobce na žaI_~lVl ~ ~~u ~(~_ 
skod}'J Jezto pry zalovan3., neučinivši zavčas disposice Zl'C

v
"a,no: ~Ia ra y 

, znl a pro·-
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vedení smlouvy a tím způsobila žalobci škodu. Pr o c e s 11 í s o LI li 
P r v é s t o I i c e uznal částečně podle žaloby, o d vol a c í s o u d 
k odvolání žalované napadený rozs>udek potvrdiL D u vod y: Již podle 
všeobecných zásad o plnění (§ 904 obč, zák" čL 326 obch, zák,) mohl 
žalobce důvodně očekávati dání disposic žalovanou: firmou bez pro
dlení. Proto též tvrzení odvolatelky, že byla oprávněna dáti disposice 

. kdykoliv, není odůvodněno a příčí se zásadám poctivého obchodováni. 
Ostatně i sama žalovaná ve skutečnosti hájila jinou zásadu, neboť již 
dopisem ze dne 22, července 1925 pokoušela se tvrditi prodlení žalob
COVO v dovozu dříví a prohlašovala zásadu, že musí bezpodmínečně na 
tom trvati, by se s dovozem ihned započalo, Náhled odvolateLky jest 
jen potud správným, pokud uznává, že žalobce mohl použíti práva po
dle § 1168 druhý odstavec obč, zák. a že mohla fakticky až do konCe 
dodatečné lhůty jí žalobcem udělené dáti disposice, Nelze však sdí
leti další j~jí vývody, že si žalobce nemůŽe Nniti nároky na náhradu 
škody, § 1168 obč, zák v prvém odstavci v prvé větě pojednává přesně 
o případu, kde nedojde k provedení díla, V druhé větě podle jejího do
slovu pojednává o dalším případu, kde podnikatel při provádění díla 
jest zkrácen ztrátou času, ve kterémž případě mu (podnikateli) náleží 
přiměřené odškodněnÍ. Tím spíše v souzeném případě, kde vinou ža
lované firmy, nynější odvolatelky, nejen že nedošlo k provedení díla, 
nýbrž žalobci (podnikateli) byla víceměsíčním prodlením žalované 
strany v dání disposice a v poskytnutí mo·žnosti odvozu dříví z lesa 
způsobena skutečná škoda, Proto prvý soud správně po,soudil věc po 
právní stránce, když s poukazem k tomu, že zalobce, jenž neuplatňuje 
nárok na úplatu, domáhá se pouze náhrady skutečné škody jemu žalo
vanou firmou způsobené tím, že následkem diferencí Františka P-a se 
žalovanou firmou zakázal prvější dovoz sporného dříví ze svých lesů, 
vyslovil povinnost žalované firmy k náhradě škody tím žalobci povstalé 
podle § 1295 obč, zák, Otázku, zda by snad žalobci ze skutečného 
provedeni odvozu nekynul užitek, nelze směšovati s otázkou povinnosti 
k náhradě škody zpllsobené žalovanou firmou její prodlením v dání 
disposic žalobci k odvozu, kteroužto· povinnost náhradní dlužno posu
zovati podle všeobecných zásad o náhradě škody, § 1168 prvý odstavec 
první věta obč, zák. podle svého doslovll! a ve srovnání s druhou větou 
upravuje náro'k podnikatele, kdy'ž k provedení díla v pravidelnou dobu, 
- tedy bez dalších komplikací, - nedojde; pakliže však dojde ještě 
k dal>šímu zavinění objednatele jeho prodlením, kterým vzejde podni
kateli další škoda, vzcházejí v tomto směru další samostatné nároky 
náhradní podle všeobecných zásad o náhra.dě škod" (§ 1295 obč, zák, 
čL 283 obch, zák.), 

N e j v y Š š í s o u d zamítl zcela žalobu, 

D II vod y: 

Oprávněn je dovolací důvod § 503 čis, 4 c, ř. s, Nižší soudy zdť\
raznily, že· se žalobce nedomáhá smluveného platu náleže;ícího mll 
podle smlouvy ve smyslu prvého odstavce § 1168 obč, zák. ani ušlého 

40' 
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zisku, nyblž náhrady skutečné škod . 
k ~~Inění původního smluvního závaIku vZI}'k~e ,mu výlohamI 
u~azeno v dovolacfm řízení. I odvolaCí ~o e In~ o tomto nároku 
na,rak na náhradu skutečné škody P' d . ud ma za to, že žalobce 
lucuJe, by žalobce požadoval úspěŠn/~ 'hlS d§ I! 68 ,obč. zák. však 
obč. zák. Vyjímajíc druhou větu odstav~ ra u.~eto ,sko,dy podle § 
pad ;u ,neJde, nemluví zákan v § 1168 e prve o tehoz §, o který 
h~ad~ skody, nýbrž vyhradil pOdnikat~l~ajea;k~ a :Im I o právu k 
o menu, tudíž nárok na splnění. (Srov . k 111e narok na 
Schuldverhaltnisse sir 449 B. neJ tomu n"x~llz-r,nf!enzweip'.; 
stiinde str. 243 kl § 11'55 obč a ,~llcht ,der Kommlsion liir '~:~~~:;:,~:jfl! 
Názor SedláčkÓv (Oblig, ll. ~t~a i'4~en~ obsahuje P,odobné u 
v dovolací odpovědi, týče se ušlého. : k .), na ktery poukazuje La'vu"e 
zlym úmyslem nebo hrubou nedb~~ u" t. J, nahrady 
kterýž nárok není uplatněn I v" ?SlI n~ straně obj~Lu,,,v,,,elově 
podnikatel damáhati se jedině z?urJ~ade dtuheha adstavce §,1168 
ných, a důsledkem toho jen smluvní ~Id SI'; ouvy za podmínek tam 
Jde tu o zvláštní před is ro te t 'meny ,ve smyslu prvého Od,;h""n 

předpis §§ 918, 920 /92 t obč nz~k sm.lu;'111 P?m~r, neplatí tu obecný 
n~hradě škody (podobně na př. i řed l~z maJI vyslovn,] ustanovení o 
veta) a j. V případech § 1168 ~ .. p .. § 9~2 prvy odstavec poslední 
?dstavce, může podnikatel pož~da~JI;na)1c pnpad druhé věty' prvého 
senou (J případné úspory neb o . a

k 
I Jep smluvenou odměnu zmen_ 

a n " ZIS zpusobem tam bl" , emuze se proto s opomenutím toh t lze vytceným 
škody z důvodu § 1295 obč. zák P ,o ~ g~edpisu domáhati náhlady 
11!,8 přesně vytčeny. Vyloučením' ná~:~' sl~dky sm,loluvy j~ou v § 
zazalována, není postavení žalobce 'ako ~a nahradu s~ody, jak byla 
k postavení žalovaného jako objednat to ~Ikate!e zhorseno. v poměru 
?lkatel, uváživ zrale risíko podniku sele"

l 
ze

d 
p:edpokládatJ, že pod

JSo~ v ní zahrnuty všecky hotové ~ 'l~~ UVl o menu ~ bekové výši, že 
v 111 zahrnuta i náhrada skuteč ' ,[ d Y k ~ro:vede~l dlla. 1est proto 
anebo i z jiných skutečností na ":h~ s~ Y ,vz111kle ,z.~'nYl objednatelovy 
podnikatel měl nárok na jiné nebo na r~ne, a ~e11i Jlz proto příčiny, by 
Pod~ikatel bude moci snáze dokázat' vlc~',nez, na sml~venou odměll!n. 
ut1pené zaviněním objednavatelovým I k~~;;o t~~o odmeny, než škody 
braml námItkou úspor anebo skuteč~éh ' tomt? bude, by se 
zIsku, což mu zajisté bude možné je o "ueb umysl'lle Opomenutého 
ných. Po této stránce má podnikatel nvž~ pnpa9:,ch snadno, pr~káz~tel
natel. Naproti tomu není důvodu b Y snaz~1 postavellJ nez ob]ed
zholšeno ve prospěch podnikatel6v r ?O~t;ve111 obJe9,nav~telovo bylo 
nucen nahraditi podnikateli vice neŽ ~J' ,! I byl po pnpade objednatel 
Upid tudíž zákon podnikateli' nárok pnsYhSI dJak". sml'uvená odměna. 
Př' ď hl na na ra u skody 'e ' b ' :p~ ~ m~ převýšiti nárok příslušející mu odl § ,J nz y po 
svedcu]e predpis druhé věty prvéh d t pe, 1168. Tomu na
d?máhati náhrady škody, jen když ~ fo sd~lvce'k pO?le, něhož se může 
narok jeho' na smluvenou odměnu n Y, , o s utecn~ p~ovedeno, kde 
na náhradu škody není tudíž oprávně~nl vu:ec spor?y. Zplobní nároK 
odporuje § 1168 obč zák anl'z' I ". ,co o prav111ho Ďllvodu, nebot' 

I ' , '. ze nCI ze by v něl11 byl b' , 
na p nenl podle tohoto předpisu.' osazen narok 

'- Us. 7997 až 7998 ---
óZ9 

čís. 7997. 

Obmyslnost zmocněnce jest obmyslnoSijf zmocnitele. 
Dal-li zákazník zasílateli příkaz, by veškeré zásilky pro něho určené 

byly vypraveny na určitou zasi1atelskouiinnu, jde pouze o opatřeni 
Jýkajícl se dopravy zboží, nelze však v tom spatřovati zmocnění, by 
zasílatel převzal pro zákazníka ~aké zboží neobjednané. 

(Rozh. ze dne 21. dubna 1928, Rv I 1603127.) 

žalující firma dodala žalovanému vagon pomerančů, jejž žalovana 
nepřijala, ježto prý nebyl objednán. žalbba o zaplacení kupní ceny 
byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s t o I i c. Ne j v y Š š í m s o u
cl e m z těchto 

důvodlJ: 

Odvolací soud posoudil věc pn právní stránce úplně správně. 
Zjistil-li, že žal'ovaná neobjednala sporný vagon pomerančů, nebyla 
ovšem povinna je převzíti. Nesejde na tom, že dovolatelka nemohla 
věděti, zda žalovaná objednala zboží čili nic, stačí, že to věděti musel 
Jaroslav K., pokud se týče Josef K., neboť žalobkyně sama připouští, 
že tento jest jejím obchodním zástupcem, jenž také uzavřel sporný 
obchod se žalovanou. Obmyslnost zmDcněnce jest však na újmu zmoc
niteli. (Krainz-Ehrenzweig § 113). Jak soudy nižších stolic mají za 
dokázáno, ohlásila žalovaná ihned zástupci žalující strany, že druhý 
vagon nepřevezme, když se dozvěděla, že byly na ni odeslány dva va
gony zboží. Z okali11Osti, že žalovaná dala zasílateli Tu1liu A-ovi gene
rální příkaz, aby veškeré zásilky pro ni určené expedovány byly na 
speditérskolJ firmu P. a spol., nelze usouditi, že žalovaná převzala také 
neobjednaný vagon zboží, neboť, jak již odvolací soud správně vystihl, 
lze v tom spatřovati pouze opatření týkající se způsobu dopravy, nelze 
však v tom spatřovati zmocnění, by zasílatel převzal pro ni zboží ne
objednané. Vždyť žalobní návrh se zakládá právě na okolnosti, že ža
lovaná zboží nepřevzala, jinak by přece dovolatelka nebyla oprávněna 
dáti zboH prodaii podle čl. 343 obch. zák. 

čis.7998. 

Nařízení bývalého ministerstva orby ve Vldni ze dne 6. února 1905, 
čís. 3834/275 nelze pov~ovati za zákon ve smyslu § 1311 obč. zák. 
Bylo-li však doručeno těžařstvu, stalo se závazným předpisem ve smyslu 
§ 1 písm. c) zákona ze dne 21. července 1871, čís. 77ř. zák. Nedbalo-li 
těžařstvo zákazu ~Ioveného v tom~o výnosu a poškodilo-li dolováním 
pozemek, dopustilo se hrubé nedbalosti (§ 1324 obč. zák.). 

(Rozh. ze dne 21. d,lIbna 1928, Rv 11 254(27.) 

"1.' 
:;:,: 
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Ža.lo~ce domáhal se na žalo r' y y , '. 

doloval1li11 žalované za adI v~ vJl?Cm tezarstvLl náhrady šk _~ 
vozování ze-linářství tPal v z~lobcuv pozemek, hodící se d b~dYJ 
Pr . .. <ze 1e na ně Y I I o re k 

OVozovatl. O ball i ž š í s' . d m za OJce nemtHe s ( pech"" 
s o u d z těchto d ů vod ů' ~c~ YI uznaly podle žaloby od 1s1 I 
nezkoumal pIa' t . Vo alelka uplatií' " v o a 
čís 383427- lTIOs nařízení ministerstva orb uje

d
, ze procesní 

. v. f!J; to soud procesní . y ze ne 5 .-únOra 1 
~ep!"no vyřešena rozhodnut· nem.~~J! učiniti, ježto oŤázka t 
z:, ~alobci nebyla odvolacím 1m nejvyss}ho soudu. Tam se (oF a 
l!sly zlsk; žalobce má však so.ud~m pnso,uzena skutečná škOdlZ 

kdr,by prokázal, že žalovaná ~~~b jla náhradu ušlého zisku ma, . .. 
vysslho soudu nařiz', 'vv, a a onohn nařízení' h . J: 
~J!y příslušné zjištěnUr t;~t?es~'ZSlnJ"SOUdL,m, by v to'm~~z P~í~~c~t~ . 
cene n. ařízení má platnost a L nbePlnmo vysloven právní názor ' 
a) obč 'k ze ne yo zrušen' " ze . . za .; rozsudek neJ'v ""h o us,anovením "364 ' 
nařízení když by ,,', J SSl o soudiu nenařídil by zj'i't' ~ plSm. 
b" nanzem to vůbec 'I s em ve smysl· 
dlUj~ Se nařízení v rámCi ~ 170 hor ,:em~ '? platnosti. Ostatně poh u .. 

u2no mu přIznati platn~st. . za . a Jezto dosud nebylo OdvOlá/-
',' Jednala-ll odvolatelka roli .' 0, 

t(~ce prot1 ono'111U nařízení ~'UC;" ustan,okvem § 170 hor. zák. pokucl 
" 1311 obč 'k) , za ves 'eru škod t d . 

ří~ení a že dá~'~ ~~/~/ředcMdkynč odvolatelk~' O~d~ž~l:ař ';Šlý, zisk 
lobce o t' a anI odvolatelka sa 'k ecene na-
dem zjišt~~~ ;Z~j~:tě~~I~~á~~~I\Ží k žalobcově I~:je~~u~~y7~z~::~;iIY žac 
vazné i pro sOlud odvolací' ií o napageno odvolatelkou, iest te~ySO~-
~stanovení §~ 170 hor za'k' ml sde vsak odvolatelka orohřeŠila za: 
Jlchž 'č I 'b '., pO([j se ty'če t·· prah u e :em yl0 by žalob' . 1 pro I zmíněnénw I11 V

' r 
brániti se proti p'hpad' Cl Ja {O vlastníku pOvrchu bylo . • nzen" 
r' nemU) poškozen' umožněno 
,,;ocesnl měl za to že odvo,1 t Ik . 1 pozemwu. Právem proto ' 
zak k" ' a e a lest odp 'd sour! .. za .. aZl,OU způsopenou šk d, t" ,'ov,e na po'dle § 13111 " 

N e J vy Š š í s o II d nevYh~vě~' d~'~~Iln~~ uslý zisk.' 0)0 

Dúvody: 

Pn právní stránce má dovol .. 
nefillČí podle ~ 1311 obč. z 'k atel~a, pra::du jen, pokud tvrd'· ' .. 
orby ~;, Vídni ze dne 6. ún~r; /~~5 ol" nanzení bývalého minist~~st:; 
am ~ nsském ani v zemském zákonnik CIS . . 3~34/275 nebylo uveřejněno 
z~ zakon ve smyslu řečeného ~ N ' "ll.a JIZ pr?!? nelize je považov r 
~~':.?d nesprávného právního' pos~ui~~~k ~ovolaIl1, uplatňující dovoI:c~ 

1ZS1 S?udy ozjistily, bylo nařízení b' ~ecI, ~en! OPOdstatněno. Jak 
Ol, by p;edchudkyni žalované doručen~Vfleh? vldenského ministerstva 
~~~~znrm předpisem Ve smyslu § I písm 8~) ur~~a 1905 a stalo se tím 

, C1S. 77 ř. zák. o obor ,o, .. za ,ona ze dne 21. červ. 
va?á ~r:~:ečnost neprávemp~pfr~so~;o;stJ hor111ch úřadů. Jelikož ž~7~: 
p;av111 uCll1ky také pro ni, neb la' . oto d?ru~en1 onoho výnosu má 
~.~na zkoumati, zda tento výno! so~~!a o?a a111 Jep předchůdkyně opráv
Cl 1 111C, nýbrž obě byly bez . d ' ,~I s ustanoveními horního zák 
fe podrobIti a ho dbáti až na ~~h~l~~~~I~Jo(v§igny tomuto příka~u ih~~~ 

. ,,187 a 220 horního zák.). 

- Čís. 7999. -
011 

Marne poukazuje dovolaielka k rozhodnutí bývalého správního soudu 
~e Vídni ze dne 18. září 1905, čís, 8703, jímž byla stížnost těžařstev, 

výnos ministerstva orby byl doručen, odmítnuta. Dle vlastních 
. dovolatelčiných byla tato stížnost správním soudem ve Vídni od
uta proto, že onen výnos ministerstva orby netýká se konkrétního 

zákazu nebo příkazu a není tedy protizákonným rozhodnutím ve smyslu 
§ 2 zákona ze dne 22. října 1875, čís. 36 ř. zák. z roku 1876 o zřízení 

. správního soudu'. Z tohoto rozhodnutí nelze dovozovati, že Vídeiísk-y 
správní soud sporný výnos ministerstva orby zrušil anebo že vyslovil, 
že není závazným pro těžařstva, jímž byl doručen. Vídeňský správní 
soud tímto rozhodnutím jen vyslovil, ž~ zde nebylo předpokladů pro 
jeho příslušnost ve smyslu § 2 uvedeného zákona. Věcnou stránkou 
stížnosti se správní ,soud tedy nezabýval, ani se svého formálního stano
viska zabývati nemohl. Zůstalo tedy,přes toto rozhodnutí při skutečnosti, 
že předchLIdkyni žalované společnosti byl doručen onen výnos mini
sterstva orby. 

Nedbala-Ii žalovaná společnost, jak zjištěno nižšími soudy, zákazu 
v tomto pro ni závazném výnos,u obsaženého a poškodila-Ii dolováním 
žalobcův pozemek, dlužno souhlasiti s právním názorem nižších soudů, 
že žalovaná, která musila počítati s možností, že žalobcův pozemek do
lováním bude poškozen, dopwstila se hrubé nedbalosti ve smyslu § 1324 
obč. zák., neboť nedbala vrchnostenského příkazu a připravila vlastníka 
povrchu o možno'st, by se bránil proti pošwození pozemku a po případě 
se obrátil na báňský úřad, to tím více, když bezpečnost povrchovéhO' 
majetku je předmětem horněpoHcejní ochrany a může báňskými úřady 
býti i vynucena, arci jen do té míry, pokud ohrožením tohoto majetku 
jsou zároveň dotčeny i zájmy veřejné. Z těc·hto důvodů nelze souhlasiti 
s clovolatelčiným náwrem, že mezi její hrubou nedbalo'Stí a škodou není 
příčinné souvislosti. Právní stanovisko, 'které tu hájí dovo'lací soud co 
do uvedeného výnosu ministerstva orby ve Vídni, neodporuje rozhodnutí 
neivyššího soudu ze dne 1. října 1927 Rv II 641/26 vydanému v roze
při těchže stran o zaplacení 30.000 Kč, neboť v této rozepři dovolací 
soud nevycházel z předpokladu, že Oll.en ministerský výnos by-I zvlášť 
doručen předchůdkyni žalované společnosti. Byl-li výnos bývalého 
ministerstva orby ve Vídni pro ža'lovanou ve smyslu §§ 187 a 220 hor
ního zákona a § 1 písm. c) zákona ze dne 21. července 1871, čís. 77 
ř. z. závazným) není potřebí řešiti otázku, zdali 'onen výnos souhlasí 
s předpisy horního zákona a zdali ještě platí vzhledem) k ustanovení 
§ 364 a) obě. zák. Za tohoto stavu věci není ani potřebí řeŠIti otázku, 
zdali žalovaná při dolování dbala všech technických opatrností. 

čís. 79990 

Záznam. zástavníbo práva přetrhui~ promlčení přednostního práva 
převodního poplatku. Pokud tl~iotomní vklad zaznamenaného zástav
nlho práva způsobuje op ě t n é přerušení promlčení. 

(Rozh. ze dne 26. dubna 1928, R 1 243/28.) 
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v Rozvrhuje nejvyšší podání za exekučně, . 
pred s o udp r v é s t o I i c e přihl' š' P!odan~u nemovitost 
nostní pořadí. Rek u r sní s o u d a n~e~u ~revodnlm:ll poplatku 

, N e j v y Š š í s o u d zrušil usnesenfao;~~ ~s!,,~se111 pot~rdil. 
vec na ~oud prvé stolice s příkazem by po ,t'Z~ICh so~d? a . 
usnese111. ,ope ne111 lednanl vydal 

D ů vod y: 

Rekursní soud odepřel ve shodě se s d ' 
vyššího, pod~ní 'přihlášenému převodní;~ e~~ 1~~~l1lm }ři rozv,rhu 
proto, ze pry zaznam práva zástavního kt p u prednostm 
proveden dne 16. června 1924 není tako ,ery pro yentD pDplatek 
máhání, by po rozumu čl III § 14 " ,:ym prostredkem k jeho 
3. května 1850, čís. 181 ř. zák odonar~:e111 ml~lSto:rs~a financí ze 
přednostního, kterého řevodni uvo noval pre!rzem pr??1I,čení 
počítajíc od té dDby ~dY PDPI~f~~at~k PO~lt zakona pozlva do tří 
zapraviti. Názor ten jest mylny' a ~I. kel po, e ~1~tebl1lho příkazu 
na p db' dO d" ze vyvraceni leho prostě o ro na o uvo nem zdejších rozhodnutí" 5314 PUllK"zalli: 
s., v němž jest řešena táž otázka Dů d CIS, a 6123 sb. 

~::~ ~~!a~~~e 1 rlg::~~~o 1 ~~~e':~oož~~~~os/e~~D A~~/~~~~?J~cíve 
probíhala, uplynula před uděl~ním p,,~re pr~v:deneho zaznamu 
ven 1927 P dl ,. fl epu, lez se sta'ID dne 

ce . o e vyplsu z pozemkDvé knih b 10 'ť 

~t~t;!~O v t~~~~~ogi~t:\;~o;~~:~e:1z~ha~!mj:~:~:r~~~ 11~~~~~ 
. a no:ma se zretelem na vymáhání poplatku jak' § 14 uveJJdue"~',;'I\S!o,i 

m111. nar. na mysli má dále saha 'ícího ' :h .1~ 
záznam, který podle §' 38 odst t k ihPra~~1 o uc~~~u, než Idřívější 
bude uvážiti, zda tomuto vklad~ lze n ,,' za. n~po!r~b?val spravení, 
přerušení promlčení, neboť jen za tohP~lzna!1 dPravm úč111ekl opětného 
znati, že tříletá promlčeCÍ lhůta do p~'k~ pre pokl,:~u by~o by lze u
tato, byť i povahy převážně ráv í I, epu nepros,la. JeztO' okolnost 
roz~rhDvém jednání bylo zvláfr poj~d~~~~dova~~2nezbťtně, by o ní při 
laclmu rekursu zrušiti usneseni nižších SOUd(~' e,x .. r.), ~ylo k do'vo-u a usneslI se, jak uvedeno. 

čís. 8000. 

V říz~?í o povO'lení exek~e proti cizozemské ' ,. 
rozhodnlllh mezinárodního smíšeného rozh'Od";h m~ státu na, zaklade 
dne 28.dubna 1922 čís. 146 sb z a n' CI"? sou ,u podlezakona ze 
proti srovnalýtn us~esením nižšich' soudA~st pnpustnym dovolací rekurs 

Rozsah vykonatelnosti rozsudků rozhod"' h d· 
3) zákona ze dne 28. dubna 1922 čís 14~I~b sou u pO~~k čl. II. (§ 
upravil československý stát exeku~i z • d: z. a n.", a onem tím 
proti svým příslušníkům, nikoliv i prott!1~ ~~.:tord~tC~ soutů jen 
na základě nich p'Ovoliti exekuci proti cizímu st' tu '. ze"?s u lze 
~emské nemovitosti, proti cizímu příslušníku ""k a.. . pouze .t

na 
Jeho tu

JS'OU v tuzemsku. ,,- I na movlost., pokud 

(Rozh. ze dne 8. května 1928, R I 305/28.} 
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Banka navrhla proti mad'arskému státu povolení exekuce vnucenoU"
dražboU pražského domu, náležejicího mad'arskému státu. S O· u d 
p r v é s t o I i ce exekuční návrh zamítl. Dli vod y: Exekuce čeU proti" 
státu a nebylo vykázáno, že vymáhající strana podnikla vůbec a zejmé-
na bezvýsledně kroky ,ll příslušného úřadu, který by vymáhanou po
hledávku z příslušné státní pokladny poukázal k zaplacení. Stát jinak 
ani platiti nemůže a plyne proto, nutnost výkazu toho z povahy věci. 
Ježto tento výkaz předložen nebyl, nezabývá se soud ani otázkou pří
pustnosti exekuce navrhované podle obdoby § 15 ex. ř. Rek u r sní 
s o u d napadené usnesení potvrdil. D ů vod y: I soud rekursní má za 
to, že vě'C dlužno posuzovati hledíc k ustanovení č.!, I. a III. uv. zák. 
k ex. ř. podle předpisů zde platných, bez ohledu na to, že jde O' exe
kuci pro pohledávku za erárem cizím, nikoli za česko'slovenským, an 
zákon nečiní rozdílu mezi občanem tuzemcem a cizozemcem, a dlužno 
míti na zřete-ti zásadu, z ustanovení § 33 obč. zák. zřejmou, že cizo
zemcům náležejí stéjná práva (i po,vinnosti) jako tuzemcům, tak,že se 
mohou dovO'lávati veškerých zákonných předpisů, které jsou jim na 
prospěch, pokud výjimka není výslO'vně stanovena. Hledíc k ustano
vení dvorního dekret,u ze dne 21. srpna 1838 čís. 291 sb. z. s., který byt 
článkem IX. čís. 5 uv. zák. k ex. ř. ponech:>n v platnosti, jest miti na 
paměti, že stát, ať již československý nebo cízí, nelze s.tavěti na roveň, 
pokud jde o placení dluhů, soukromému dlužník.!'; žádný stát nemůže 
platiti týmž způsobem jako osoba soukromá phtí své dluhy, neboť JSOll 

určité předpisy, podle 'kterých musí úřad k tomu povolený naříditi vý
plaiu určité státní pokladně, věřitel tedy musí si dříve vy'dohýti ve pří
čině výplaty přisouzené pohledávky poukaz na státní pokladnu a pak 
mllsí penlze mU poukázané u pokladny na kvitanci vybrati, nikoliv če
kati, až mu dlužník dluh donese, jako u osob soukromých. Bylo pfO'to 
nutl10 při exekučním vymáhání takovéto pohledávky udati a osvědčiti, 
že kroky ty byly učiněny bezvýsledně (§ 54 čís. 3 ex. ř.) a že nezbývá 
než cesta vymáhání exekučního. Podle čl. II. zákona ze dne 28. dubm 
1922 Čí,s. 146 sb. z. a n. nepodléhají rozhodnutí smíšeného rozhodčího 
wudu opravným prostředkům a mají účinek konečného právoplatného 
rozsudku; o jich vykonatelnosti platí předpisy exekučních řádů o vý
konu rozsudků československých soudů; příslušnost zemského civilniho 
soudu v Praze jest tímto článkem odůvodněna. K žádosti o' povolení 
exekuce 111ělo podle téhož článku připojeno býti vyhotovení rozsudku 
smírčího rozhodčího so,udu v prvopisu nebo jeho ověřený překlad ve 
státním jazyku, ověřený československým zástupcem, místo toho však 
předložen byl jednoduchý opis textu francouzského, opatřený překb
dem tlumočníka, k němuž připojena byla dolO'žka právoplatnosti a vy
konatelnosti rozsudku. Podle § 409 c. ř. s. musí rozsudek určiti zároveň 
také lhůtu k plnění, která počíná v případech, kde není, jako zde oprav
ného prostředku, dnem po doručení rozsudk'll straně k placení povinné. 
RozhDdčí soud však v rozsudku nestanoví lhůty, ve které placeno býtí 
má, a není ani udáno ani předložen doklad o' tom, kdy byl rozsu,dek 
stranám doručen, takže, i kdyby se vzala za základ obvyklá jinak lhůta 
čtrnáctidenní ku placení, není možno ziistiti, od kterého dne má býti 
čítána. § 7 ex. ř. předpi~uie však, že múžc b.vF povolena exekuce' pouze 

1 , 
i , 

\ " 
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teh~ly: když z t!tul~t .exekučního kromě jiného iest zřejmýil1 čas 
p~ne,nl a nes~"1 bY,tJ exekuce povolena před splatností pohleud"áv"kuť"r 10 
preu uplynutlm lhuty k placení v rozsudku nebo 1'iném exeku v - ) 
"ulu t ' b I I' d cnlm 
l ' • us anovenc; ne y - 1 cn splatnosti nebo konec lhůly 
v tItulu exekučním ani udáním dne kalendářního ani iinak 
lTI1USÍ bý~i prokázáno' veřejn}rmi nebo veřejně ověřen\'I~i 
okolnostJ skutkové pro splatnost nebo vykonate'lnos! ;ozhodné 
Vykaz takovtpředložen nebyl. Prohlášením ze dne 1 L ledna 1 "-U"',, 
stoupIl FrantJsek W. veškeré své nároky z rozsudku straně 
Vy!,ozur;'ěni ~lužníka o postupu není sice předpokladem jeho '~~~.~:'.l!(:i. 
avsak, lehkoz nebylo osvědčeno, ba ani tvrzeno vznikají vzhled 
k u~t~novením ~ 1395 a 1396 obč~.zák. pochybnost; o tom, zda mezi~~ 
dluzmk poMedavku postupItelI pnmo nezaplatil nebo jinak se s 
nevyro~nal, čímž, by strana ;,ymáhající pozbyla práva, domáhati' 
ex~kucI zapl~ceil1 postoupenepohledávky. Nehledíc k tomu dlužno po
ukaz.al! ~. n~r. r:lln. spvra':,. a lm. ze dne 24. ří.ina 1897 čís. 251 ř. zák. 
ktere nanzllje'v ze k?yz nekdo pOhle?ávku, kterou má za erárem a ktení 
Je spl~tna u nektere pokladny stat111, zcela nebo z části osobě třetí _ 
stOUpl nebo dobrovolně dá do zástavy, že má o tom nředloživ listi~~' 
~l?klady, vyroz~mě!i úřad, k'terý k pOl1ikaZLl placení j~s\ povolán, nače~ 
urad ten predlozene doklad'y prozkoumá a pokud postup nebo zastavení 
nem. nepro~ed~t~lno (z:jrlléna ne proto, že pohledávka ještě není lik
vld111 a ne11!,lcstC. II U!'Clt"; pokla9,ny po~kázána), nebo pok,ud nejeví se 
po~le. platnych v~~hmu bylI nepnpustnyml, má za současného vyraz
umem st:an nandllI pokladně výkon, jinak má dáti vyřízení zamítavé 
Z toho vIdno, že Medlc k ustanovení § 55 čís. 3 ex, ř. bylo povinnost: 
strany vymáh~jící, by předložila listinné doklady v § 9 ex. ř, přede~ 
psane o tom, ze pohledávka jí vymáhaná přešla řádným způsobem a za 
souhl~su st~!u ku placení povinného na stranu vvmáhaiící. Citace čl. 
IV, zak,o,na CIS, 23/28 sb. z. a n:, který ostatně ještě účinnosti nenabyl, 
nepomuze proto, ze Jednak ne111 IImto ustanovením řešena otázka exe
kuce na bud?vy exte,ritoriáln!, nýbrž na exekuce v nich prováděné, jed
nak: neJsou hm vyvraceny duvody pro zamítnutí návrhu shora uveden/'. 
Prot? také dovoláván} se čl. IX, UV, zák. k j. n. nemá smyslu, Meziná

c

_ 

rodm smlouva mezi cesko'slovenskem a Mad'arskem čís, '120 sb. z. na 
rok vl927 se věci vůbec netýká, jeli-kiož jde pouze o obchodní smlouvu 
a cl. 10 úmluvy o žel'ezniční dopravě pojednává o obmezenÍ 
zabavení vozidel a movitostí v těchto vozidlech se nacházejících které 
se d?,~tal.y pro~ozování111 )ízdy na území státu druhého, a nemluví a ani 
~emuze ]ednalI o nemovlt~stech železničních z té jednoduché příčinv 
:e tyto nemohou se.,d?st~!l na území ,státu cizího a není proto' obava: 
ze by tam mohlo dOJItI k JIch zabavenI. Mluví-li stížnost o ohrožení ná
rok-ll ~ o nutnosti urychlení exekučního zabavení, stačí odkázati k usta
l1oven~.§ 33 a 56 vyhlášky min .. za~raničních věcí ze dne 28. pro-since 
192~ CIS. 413..sb. z' .. ~ ~ .. ve spojem s čl. 239 g) smlouvy trianonské, 
kfer:, se starap o z.aJ1ste~l1. a o za?ezpečení výkonu rozsudkú soudu roz
hodclho. Posleze CItovatI jest take kO'111entář Neumannův k ex. ř. str. 84 
a!. č. 568 sb. n. s" ;- n!chž zřejmo, žve p!i ~oudn.í exekuci pro-ti státu pro 
naroky souklomoprav111 jest obdobne setnlI zasad § 15 a 28 ex. ř. ~ 
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na zásadě, že přípustná je-s! exekuce jen ohledně takových majet-
kOV)'ch součástek, jichž p~užíti lz; ~ uspokojení vymáhajícíhO, věřitele, 
aniž by tím ohrozen byl Zaj0m statm. Vyrok o tom, zda a pokud tomu 
. tak, nenáleží přirozeně sOludu, nýbrž příslušným úřadům správním, 

,,',_'."0 nutno dříve slyšeti erár. 
. ~ c i v Y š š i s o II d zrušil usnesení nižších so-udl! a uložil prvému 

soudu, by nepřihlížeje k ?ůvodú1l1, ~ nic~1ž byl ~áv!'h vymáhající ~trany 
na povolení exekuce zamltnut a k duvodu111, z mchz toto zamltnulI bylo 
J'ekursním soudem potvrzeno, znova o návrhu t0111 rozhodL 

Důvody: 

Ne.iprve dlužno řešiti otázku přípustl10Sti dovolac~ stížnos,ti. ktero~ 
se tato vllbec nezabývá. Podle § 78 ex, r. a § 528 c. r. s. nem dovolacl 
rekurs proti srovnalým rozhodnutím nižších stolic přípustný, ayša:k to 
předpokládá, že jde o exekuční titul ,tuzemský. ~de-!i. o trtul Clzo:em
ský, je i proti srovnalým rozhodn;utJr;' t~. zv. m.lmoradny dovol~CI ~e
kurs podle § 83 pos'lední odstavec ex. r. I:npu.stny, ale v.rro]ednavanen; 
případě nejde o tit;tl t~~emský a t~, kdyz !,elde a111 o trtul.clzozemskr 
ve smyslu exelOllčmho radu, t. .1, ~redp!su jeho §v79 ~by~ SlC~ lItul te.; 
zřízen mimo území česk'oslovenske, avsak nelze nel, ze Je vYKonatelny 
podle zákonných předpisů cizího l~ísta. ~ří:ení, ,nýbrž .erávě nao~ak 
jeho vykonatelnost r;tUSI vse podle v prede~su. csI. zakona mze cltov!,nehn 
posuzovati podle prava csI.) , mozno UZltJ jen obdoby a vtll. ]evotazkou, 
která obdoba je bližší, zda ~bdobva § 78 ex. ř. a ~ 528 c. ;. s., cI,~bdo:ba 

,§ 83 poslední odstavec ex. r. Predpls § 83 ex, r. lest dan. k vuh prav
nickým nesnázím, jež. jso~ spoj~ny .s ?tázk?u přípu~tnosh ,exekuce' !,a 
mimořádný titul, ponevadz tu pnchazej1 v .uva~u ota~ky pv~ava SOUdUl~ 
domácím neběžného, o němž se teprv namahave mUSI pOUClt!. O takovy 
titul a neběžné právo jde také v tomto případě a proto je obdoba § ~3 
ex. ř. plně na místě a dovolací rek,uirs eřípus~ný ... Pokud b~ šlo?, na
mitky, jež by se vyvozovatI mohly z predpl.su mze cltoval;~ho zakon~ 
o vykonatelnosti ti!ulú tohoto dmhu, vyvraceny budou pn poso-uzem 
dosahu těchto předpisů. __ 

Ve věci samé 'čsl. zákon ze dne 28. dubna 1922, CIS. 146 sb. z. a n. 
o provádění ustanovení o o mezinárodních smíšených rozhodč!ch sou: 
dech mírových smluv, zejména i čl. 239 míro-vé smlouvy Tnanonske 
předpisuje v čl. II § 3, že: 1. rozhodnutí soudů těch. maií ú~in:k ko
nečného právoplatného rozsudku, 2. o o vvykonatelnost~ )lch pla~l prc9plsy 
exekučního řádu o výkonu mzs,\Jjdku ceskosl'ovenskych soudu s temltO 
odchylkami: a) příslušným k povolení exekuce je zemský civilní sv~ud 
v Praze, b) k žádosti připojiti jest vyhotovení roz.sudku ~~zh~dcI~() 
wudu opatřeného potvrzením vykonatelno-sh a~ebo )eho overeny. p:e
klad ve státním jazyk-u ověřený česko~lovenskym z~stupce.m, t.J pk 
předchozÍ odstavec praví zástupcem ceskosl9,venskehn statu pn roz: 
hoc1čím soudu. Praví-li zákon shora ad 2., ze o vykonate1rlO'stJ pla~l 
předpisy exekučního řád,u o výkonu rozsudků č,:skoslov.enských, je __ to 
zcela zřejmě předpis na prospěch vykonateI:no'sh !akovych rozh09clch 
rozsudků, neboť chce předejíti tomu, by se tu nedela procedura prede-
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psaná v § 79 a násl. ex. ř. pro výkon rozsudků cizozemských b' 
exekuce na základě nich byla povolována a prováděna hladce; ) 
a vymáhajicí, stra~a ne~yla vydána nesnázím a nebezpečím této 
<;edury, zeJmena pr~edplsu § 80 a 81 ex. ř" žádným způsobem však 
umyslem toh~to ~redp!su" ~b~ naopa~ exek~c~ s~ěžoval a zejména 
drobov~l ]1 vselrky~ prekazk~m, ktere I~ozlrcne predpisy kladou v 
exekucI proh domaclmu statu na zakladě obyčejných 
titulů ,v so~kromorráv~ích, věc;ch, neboť zde jde vždy o 
mezmarodl1lho z duvodu mlrovych smluv, a tu mezinárodní uc"eIS'tnr 
vyžaduje, by se jednalo nejen co nejloyalněji, nýbrž i CO' 

a proto právě byl zákon tento vydán. Nižší stolice nepo.ch(}piIV 
a smysl zákona a vyložily si ho právě zcela opačně, 
a duchu, navalujíce žádané exekuci v cestu právě všeckJy 
zákon chtěl odstraniti. Platí-li, jak zákon shora ad 2, praví o 
natelnosti rozhodčího rozsudku předpisy tuzemského. exekuč~ího 
má to ten smysl, že exekuci lze provésti na všecky majetkové nff'rlh,oh 
jež dle exekučního řádu JSOll k tomu způsobilé a že ji dlužno orr)V"~i 
ve f?rmách řádem, tím p,ředepsanýc~. Zkrátka řečené rozsudky f02:ho,dč 
mall se exekvovah tak, Jako kdyby slo o rozsudek tuzemský mezi 
mikoli dvěma stranami a jen ad a) je úchylka v příslušnosti a 
úchylka ve prospěch vymáhající strany, že není potřebí předložiti 
PIS rozsudku, nýbrž stači i ověřený překlad ověřený čs!. zá:stupc',m: 
Tomuto předpisu je rozuměti tak: správnost překladu potvrdí 
sova~t tlumo~ník příslušného cizího jazyka a čsL zástupce nnh,,"f 
(»oven«) spravnost obsahu a vykonatelnost. Nelzeť si mysliti by 
tento zástupce měl potvrzovati správnost překladu, nýbrž užito-li i 
něho slova »ověřiti«, je to jen jiný výraz pro to, co praví předešlá 
že předloží-li se vyhotovení, musí býti opatřeno potvrzením 
telnosti. Toto potvrzení stačí při vyhotovení, při překladu ale 
třeba ještě potvrzení shody s prvopisem, na což právě výr~z »ověl'phi" 
n:jsprávněji,9opad~; Tylo všecky podmínky v~a'kJ tu dány jsou, neboť 
preklad overen pnseznou soudm tlumo'čmcl a opatřen potvrzením 
čs!. zástupce, že je to rozsudek čs!.-maď. smíšeného rozhodčího soudu 
de dato v Budapešti ,ze ~ne I!. I~stopadu 19?7.č. 5 a 9 ve spom firmy 
W, contra ~lad ars~y stat a ze 1e ~ pod'le člank'll 239 písm. g) mírové, 
smlouvy Tnanonske a podle § 3 csl. zákona ze dne 28, dubna 1922 
čís. 146 sb. z. a n. právoplalný a vyk0'natelný. Vzhledem k obsahu čl. 
II § 3 cit. zákona jsou následu'ící předpisy, jichž se nižší stolice dovo
lávají: (prvý soudce) obdoba § 15 ex. ř.; (rekursní soud) čl. I a III úv. 
zák. k ex. ř., ~ 33 obč. zák., dv. dekret ze dne 21. srpna 1838, čís. 291 sb, 
z, s" čl. IX čís. 5 úv. zák. k ex. ř., § 54 čís. 3 ex" ř" § 409' c. ř, S. 
Za to pravdu má rekmsnísoud, že, an' exekuční návrh činí postupník, 
dlužno se zachovati podle § 9 ex. ř. a předložiti veřejnou nebo veřejně 
ověřenou listinu o postupu, ale notářsky ověřený postup jest předložen 
že by pak) k účinnosti jeho bylo třeba souhlasu státu a že by tu měl~ 
místo nař. min, sprav. ze dne 24. října 1897, čís, 251 ř. zák., je již shora 
vyvráceno motivovaným stanoviskem, že tyto a takové překážky pm 
tyto rozhodčí rozsudky neplatí. Poněvadž ie řečený zákon dán jen ve 
prosp-ěch exekventa, plyne z toho, že nemůže z ustanovení, že o vyko-
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rozhodčích lozsudkLI plati předpisy exekučníh? řá~u, o výkon~ 
tuzemských býti vyvozováno, že by tu nemel mltl obdobne 

ředpis § 83 ex. ř. o přípustnosti mimoIádné dovo,lací stižnosÍ1. 
.,,_,';,," však důležitá otázka: jak působí zákon ze dne 28. dubna 1922, 

146 sb. z, a n. i proti domácímu státu, českoslo~ensk~ republi,ce?, 
" . ona býti takto exekvována? Proti tomu VZpOUZI se vsecek pravll! 

Muzezldravy' rozum. Proč by· stát upravoval proti sobě exekuci na tako-
Cit a . P ~ b dY" 'hl 'to nálezy rozhodčích soudů mírových smluv? roc y ra eJI ne~a 
v~ okladny a prostě dluh nezaplatil? Zajisté byla by t0' starost vla,dy, 
?ak Ppovinnosti z takového nálezu, kdyby nález ~,tedy p~vm~ost z ne~h~ 
J 'ala sp,lniti a nikoili starost soudu by sVUI vlastl11 stat k spInem uznav" '", . k~ 
doháněly. Stát, jehož vláda 0'statně t"kovÝ"n~letz"mTnah nemk~sl, J,a : 

I Z části I. všech mí'rovy' ch smluv, zvlaste ez nanonse. naJlne 
P yne , ~ k' l' 
však z článku 13 poslední odstavec, jen~ stan OV,I , z,;, nevy~ o~a- I s~ 

. rozhodčí rozsudek, navrhne Rad~ S~olecnostt narodu ~pat:en~ kter" 
b inU doda;\.a -účinnosti, což ne111 ovsem exekuce ,soudm, nybrz meZl

n1rodní nátlak velmocí v Radě zastoupených; Zkr,:t~a ~?od~e dosava?-
'ho stavu mezinárodniho práva nemá toto pravo .Ieste zadneho bl achla, 

~~bO, jak nauka w~krom~ho~ p,ráva fíká, zev~í mOCI" kte;ot~ hy ~T?
. vedlo důhon, exekUCI, a zustava I pres Spo.]ecno~t nalOdu l,ozhO?Čll1; 
mezi státy v poslední stol'ci pořád ještě bohužel! ~valka, o ktert~ I nm,o~ve 
smlouvy, jak čl. 16 dokazuje, vědí, že ji Spo ecnost ~amezl I nemu:~: 
ačkoli její členové v témž již citovaném čl. 13 p0'sled~1 ?ds!avec sloz~lr 
slib, kterým se jí odříkají, což o~šem,. ač s~ tO' nazy;'a zavazkem, 1e 
závazkem p0'řád ještě jen mravmm. Zkoun;a-h .se zakon z~ dne 2~8: 
d"bna 1922, čís, 146 sb, z, a n" shledáme, ~e I .Iem~ ~e musI ,ro,zumetr 
poclle tohoto obsahu mirových smluv. On sam pravI, ,ze prov,ad! usta
novení mírových smluv 0' rozhO'dčích soudech, zelme~a ,;a}{e cl; ,239 
smlouvy TriailOnské. Ale právě tento článek jako odpovlda]lcl mu cla~e~ 
ostalních mírových smlnv stanoví v tomto § 239 písm, g), kterou prav~ 

, i 'čsl. zástupce' v ověřovací do,ložce cituje,. že se ,sml~~ní ,strany t. 1, 
sml'Jvní státy sh0'dují v tom, že budou rozh~dnuh, smlseneho, rc:.~ho~-
čího soudu pokládati za konečná a učiní je zavaznyml pro sve pnslus
níkv. Provádí-Ii zákon ze dne 28. dubna 1922 tento článek 239 ~mlouvv 
Tri;,monské, nemůže míti jiného smyslu, ne~ ~e rupr~vuJe ex~kuc~ z ro,,~
sudkú rozhodčích soudů v článku tom zmmenych .len protI svyn; pn,
siFšníkúm, tedy žádným způso~em proti ,:;obě samemu" To l~st, Jas11;; 
Avsak, a proto to vše bylo treba vylozlÍ!, upraVUJe-I! exek.uc,1 pro,: 
svým přislušníkům, nelze říci, že ji upravuje i proti druhe s:~l,:1vTI1 strane 
t.i. proti cizímu státu, jenž j~ roz~udkem O'dso,~zen. ShlSI tedy ro~e
znávati mezi státy a soukromlllky, Clanek 239 pl'sm. g) sml0'uvy Tna~ 
nonské a tudíž i zákon ze dne 28, dubna 1922 vztahull se 1en na sou-

. kromníky. Podle toho by se zdálo, že ne,l.ze po:vohtt ~xekt:cI na odsoll
zený cizí stát. Nicméně lze. Záleží na tom, na jaky predmet se exekuce 
vede. V rozhodnutí čís. 6976 sb. n, s. ze dne 8. ?ubna 1927: ,R I 120{27 
provedena podrobně zásada mezinár~dního 'prav~ !mmob,h~. ob~o~l,a 
sunt territoris, a jeií dnsah, že, pokud lde o. m, neČ1l1.1 ~e rozdlkl, nal;zl
li nemovitost domácímu či cizinci) a tu zase zda "C1Z1~U so~kroml11~u, 
d.zímu knížeti nebo cizímu ~tátu, a že zásada ta PUSOhl nutne na pravo 
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!Oll11~1111 Jak C? ,se tyče příslušnost! soudu, tak nutně pak i c( 
nzeTI!, (tuzemstJ soudové moho," vždy I'ednati I'en . h ) 
soudního" d § 39' ) v meZlC uumaci 
.. 1~ U J. n. ',bk!e ol;ledně nemovitostí iest to 
Je-!I, vl~stmkem ?sob!, domacl c~ CIZl a tu zase CIzí osoba exterril,mi,'" 
pozlva]Icl, J~kouz OVsem Je I ka~dý. cizi stát, a proto čl. IX j. n. 
se tuze~lska pravomoc soudnl 1 na jejich nemovi+os-'-' 
K soudm pravomOCI však náleži jak proces tak exekuce. 'Z ~~ho 'de 
pokud Jde o nemovitostI v tuzemsku ležící i cízí stát pl r' J , 
k~omou osobu,. a kl za~e ~ředpis~je § 33 'Obč. zák,., jím~ 'tJ~n ~f 
~I .. g), sml. Tnan. musI, by~1 nutno doplněn, že cizinci mají sre'né 
canskc t. ), soukr01,110pra~11l pnvinno'sti iako domácí a výsled!ke~ 
na nemovItostI clZlho statu v tuzemsku ležící možno vé j' 

zrovna tak, Jako ~a nem?vitosti domácich lidí. Teprve kdybv sšlo o 
exek,~cI protI clzlmu statu, než na zdejší nemovitost, nelnoh:J 
zde]sl soudy povolIll a vykonati, protože tu by cizí stát neb I / 
postavc,n zdejšímu .rříslušnílou. ~ nemohly by ji povoliti a y a 
zde, n;rku-lI by dozadovaly o Její výkon soudy onoho 
by o~s~m u<;byly povinny dožádání vyhověti. Kdyby šlo o SOIUkl'Ol11UiI<á 
dotycneho clzlho státu, měl by hořejší zákon ovšem průchod 
~xckuce !la .mo~itosti jeho v tuzemsku se nalézající, protože 80'''",'on,",1: 

I ohledne mch JC podle § 33 obč. zák. postaven na roveň občanu 
mácíl11u. 
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.. ~ Ob~h~~ím zmocněncem podle čl. 47 obch. zák. jest z~~ě~t~z:~~;cF 
jeJz prmclpa! zmo~ňoval k,,~bj~áni trhOVých cen od zákazníků a 
ho, by .se zák~mke"? vyndIl jeho požadavek, by směl dlulli spláceti .. éf 
Pro ~~jem pl~e ~OCI obchodniho zmocněnce není Sl1:Iěrodatným roz" 
sah prik~u, nyb!z rozs~ plné modl, jak se jevila na venek. Překročil"1i 
obchodm zmocnenec objem plné moci jde to na vrub principála kd ~. 
to tento v předchozích případech trpěl. . , yz 

(Rozh, ze dnc 26. dubna 1928, Rv I 1232/27.) 

~ro~i ž~lobě o ~aplacení ~,upn~ ceny za dodané zboží namítla žalo
vana predcasnos~ ~~l?by, )ezto Jl byly povo,]eny žalobcovým účetním 
Josefcm R-em ,meslcnl spl~tky, ktere dodržuje. O b a niž š í s o u d v 
uznaly pod}e zalob~, Nel vy š š í s o u d zrušil rozsudek odvolacíh8 
soudu a vratII mu vec, by o odvo'lání dále jednal a znovu rozhodl. 

Důvody: 

v, Dcvo.~acímu d,úvoch:, ~espr~vn~h? právníh? posouzení včci (§ 5.03 
CIS. 4 ,co ,1'. s.) nel~e upntJ opravl2enl. Odvolacl soud zjistil, žc žalobcL!v 
obchoJnt pomo';l1lk Jose! R.: Icn; pravidelně obstarává účetnictví a ko" 
n:sronden~1 v ~alobcove ,za,':.ode:. ku přímému žalobcovCl příkazu na .. 
vste,vuje zaka~ntky, bj', pn~asel 11Ch objednávky neb inkasoval II nich 
pemze (trhove ceny), ze vsak není oprávněn obchody uzavírati, nýbrž. 
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že rozhoduje o přijetí objednávek H-em přinesen)'ci1 sám žalobce, jenž 
nevyřídí I také vždy veškery objednávky R-em zprostředkované', a že 
není též R. oprávněn povolovati splátk'y· První soud zjisti! kromě toho, 
že josef R. sám obchod se žalovanou uzavřel a k ní docházel k inkasu. 
Dále zjistil odvolací soud, že josef R. dostavil se k žalované po jejím 
dopisu ze dne 3. listopadu 1926, v němž žádala povolení sp:látek a tam 
s ní ujednala, že může spláceti dluh měsíčně po 500! Kč, počínajíc 
prosincem 192,6 v kterýkol! den v mě~íc!, nebo,f ~rý jes~ při~ozeno; ž,e 
dopis tcn byl zalobcl podnetem k jednalll o splatkach, z cehoz vyplyva, 
že i odvolací soud byl toho přesvědčení, .že žalobce poslal svého ob
chodního pomocníka josefa R. k žalované, by s ní jednalo žádaných 
splátkách. Že Josef R. mimo to byl posílán žalobcem k žalobkyni k in
kasu trhových cen a splátek, vyplývá nejen ze zjištění odvolacího 
so,udu, že ho žalobce po.sí:!al k inkasu s kvitancemi nevyplněnými, jež 
pak vyplňoval dle výše vybraného peníze, nýbrž i z předložených účtú, 
z nichž patrno, že R. svým jménem potvrzoval příjem peněz na účtech 
ze dne 22. duhna, 4. května, 25. června a 9. prosince 1925. Není proto 
správným právní názor odvolacího soudu, že losef R. nebyl žalobco
vým obchodním zmocněncem podle čl. 47 obch. zák., když jest zjištěno, 
že byl zaměstnán v jeho závodě a' žalobce ho zmocňoval k vybírání 
trhových cen od zákazníkL1 a když ho poslal, by se žalobkyní vyřídil 
její požadavek, by směla dluh spláceti, což oboje spadá zajisté pod po
jem právních jednání, jež obyčejně s sebou přináší provozování žalob
cova obchodu. Není rozhodným, zda obchodnímu pomocníku byl dán 
příkaz všeobecně, či toHko v jednotlivém případě, by peníze vybíra"!, 
splátkové požadavky vyřizoval, poněvadž pro objem plné moci obchod
ního pomocníka podle čl. 47 obch. zák. není směrodatným rozsal1 
příkazu, nýbrž rozsah plné moci, jak se jevila na venek. Překročil-li 
obchodní pomocník objem plné moci, jde to na vrub principála, když 
to trpěl v předchozích případech, neboť zachO"vání se principálovo při 
vyřízení dřívějších právních jednání obchodního zmncnence iest směro
datné pro obiem jeho plné mod. Zákazník smí, není-li zvláštních dl!
vodl! k podezření, důvěřovati údaj(lm obchodníhO' zmocněnce o objemu 
ieho plné moci ať se staly výslovně nebo toliko mlčky a zneužití pln'; 
Inoci ide v pochybnostech na vrub principála,. Tomu nevadí v tomto 
případě', že na účtech byla vytištěna poznámka, že se prodává za ho
tové a 7e peníze dlužno platiti přímo, že nikdo není oprávněn peníze 
přijímati, když skutečné zachování se principála tomu zřejmě odpor.o~ 
valo. Nechtěl-Ii žalobce, by objem opráv.nění Josefa R-a byl zákaznICI 
nesprávně vykládán, měl jí objem jeho plné moci oznámiti a jest na něm. 
by do·kázal, že žalovaná znala obmezený objem plné moci a že se své 
strany ,učinil vše, co podle pravidelného obchodního styku dostačuje. 
by třetí osoba vědomosti té nabyla. Naproti tomu bylo věcí žalované 
prokázati mimo,řádné okolnosti, že přes opatření žalobcovo bez své viny 
omezení plné moci Josefa R-a neznala. Odvolací soud zabýval se sice 
objemem plné moci obchodního pomocníka, pokud se týká vnitřního 
poměru mezi principálem a pomocníkem (příkazL nikoli však tím, hk 
se ievjla jeho plná moc na venek. zejména proti žalované, zda tato 
mohla důvodně za to míti, že Josef R. jest vzhledem k zjištěním shora 

i-"; 
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~v.e~lednkým též IOP.'h·ávněn, p~volíti jí splátky, které s ní skutečně 
h aS

j 
e, em my nbe Oh' pr~,vknlho pos?uzení odvolacího soudu, že jeUs:letUn,tlo 

. o'l'ilym P?uze o~a _ pn ~zu, daneh? obchodnímu plnomocníku, a 
oko!nos~, Jak se je~o pln.~ ;TI?C jeVl na venek, neučinil odv6tací 
potrebna v tom smeru z]lstem, takže zustalo řízení odvolací 
směr.u kusým a neúplným (§ 503 čís. 2, 4g6 čís. 3 a 513 c. ř. s\ 
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ProvMsní fond poštovního a telegrafního ústavu při ministerstvu 
a telegrafů jest samostatnou právnkkou osobou od státu ro,~díllnou. 
" Podle výnosů minisúerstya pošt a telegrafů ze dne 25. října 
c~s. ~202~-JI a ze ~e 3. br~zna 1921 čís. 13085-1 jest volným 
nlckým sll~ ~~~~e~o vyplacení služebních požitků v plné míře i 
?obu nemoc~, c!mcl Je ne:'ch~ny ke služhě, nejdéle však na jeden 
Ja~o s~!uyn! zavazek postovnlho eráru náhradou za povinné nem(lCen:< 
ske pOJlsten!, bez ohledu na to, zda nemoc souv!isi s výkonem služby. 

(Rozh. ze dne 26, dubna Ig28, Rv 11461/27.) 

, žalobkyně,. býv~lá poš~ovní úřednice, domáhala se na českosloven
skem erar,u ~,m? j!l1~ sluzebmh,o ,pl~tu za jeden rok, náhrady za ne
pOSkytnut: !e,cem v lazn:ch a meSlčm renty počínaiíc 7. květnem Ig25: 
O? anI ,z s 1 S o u d y ,z,al:obu, z~mítly, o d vol a c í s ° u d z těchto 
d u v O' d ,u: P,okud se ty~e pravnrho posou~ení, není správným f"'7""' 
odvÚ'I~tel~y, ze soud prve stohce je tohO' nazmu, že jí nepřísluší Ld"a- ,,8 
I,?vany , na;ok proto, z~ nebyla v době propuštění hlášena nemocnou. 
Zal?bm, narok svym, duvode!TI nebyl po právu uznán proto, že řiditel
~~Vl po,st a t,elegr,afu v Brne bylO' oprávněnO' žalobkyni jako vol:nou 
uredn~ckml s!lu vyponrocnou P,ropUSÍl:' bez výpovědí, když se ve službě 
n:?'sve.ctčI~~. ~ t~to ?kolnost )est, spIsy řídítelství zjištěna. V takovém 
pnp~de pr:sluse]l pO~ltky, sluzebm jen do dne propuštění, poněvadž se 
plal! jen pn sk:"tečnemvy~onu, sl~žby. Nárok na požitky po dobu jed
noho ;oku by, z,al?bkYl1l pnslusel jen tehdy, kdyby bylo prokázáno, že 
v, dO,be prop~stem byla nemocnou, . nemoc byla úředním nebo státním 
leka:em uznana .a, ~yla v ,so~vlslosÍl s poštovní službou. V tom směru 
je vsak znalel z]1steno, ze zalobkyně v době propuštění byla tělesně 
zdráva, že vša~ v ?,uševním jej~m stavu jsou patrny význačné a závažné 
pÚ'ruchy ve,smes razn ,chorob,neho, ktere nelze uvésti v příčínnou sou
vlslo'st s. v'ykÚ'nem sluzby p~'~tovní, poněvadž příčiny jích vzníku isou 
docel~)lOe a byly by se urcltě dostavily i v každém jiném prostředí. 
Rovnez vyslovtl znalec, že tu· není příčinné souvislosti mezí chorobou 
žalobkyně a poštÚ'vní službou. Následkem toho ie také pro rozhodnutí 
SpO:fU zcela IhÚ'st~jn?, ~e I'éka~í, o~po,nu~ili žalobkYJni po propuštění ze 
sluzby f5''lldu, socralm peče ,k, lecem, NaZM prvníhO' soudu, že provisní 
fond postovmho a, telegrafního ústavu při minísterstvu pošt a telegrafů 
je samostatnou pravmc~ou Ú'soba:" odpo'vídá stanovám. Podle ních jest 

·samostatnym majetkovym podmetel11, JeJž spravuje ministerstvo pošt 
_Cl telegrafu. 
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Ne j v Y š š í s o II ti zrušil rozsudky obou nižších soudú a vrátil věc 
prvému saudu, by ji znovu projednal a rozhodl. 

Důvody: 

Z nárokLl uplatněných žalobou trvá žalobkyně v dovaláníl~ž jeno~ 
na nárocích na vyplacení služebního platu za jeden rok 3400 Kc, na na
lHac\u za neposkytnutí léčel:í v, lázních 3000 Kč a na měs!ční rentu 280 
Kč ocl 7. května 1925, tvrdlc, ze prvm dva naroky Isau jlZ dosavad~l~l 
výsledky průvodního, ř~z~,ní p,rokázány, třetí ~árak pa~ ?ude ~rakazan 
po navrženém doplnenl ,nzenL, [)oyolam ,lest jen časte,one v pravu. Po
dle srovnalých skutkovych z]lstem prvnlho a odvalaclho soudu, nebyl~ 
dokázáno, že žalobkyně trpěla k\'oubovým reuma!lsmem v dobe, kdy~ 
byla propuštěna z poš~o~n~ služby, ':~!: že, chorobné zievy pÚ'ZOl:ovar:

e 

na žalobkyni po pro~.ustem byly v pnc,mne so~v;slas!l ~ ~astovm, s,luz
bou. Tím pozbyly n<ťro'k'Y na vyplaceOl celorocOlha slnznehÚ' ~ d~v?d~ 
onemacnění žalobkyně klÚ'ubovým reumatismem a n~ placem !11eSI~l1! 
renty z důvodu náhrady škody utrpěné chorobou Zlskanou ve slu~b" 
následkem zdravotní nedostatečnosti úředních místností, skntko'veho 

základu. Neopodstatněno jest dále dovalání, po'kud setrvává na náro~n 
na náhradu za neposkytnutí léčení v lázních. Tento náfO'k odu
vodnila žalo1Jkyně stanO'vami provisního fondu poštovního a telegraf
níhO' ústavu: při mínisterstvu pošt a telegrafů, jehož byla pov!~nou 
účastnicí a\'e ve stanovách není o povínnosti fondu, posky'!Ú'va!l ucast
níkllm léčení, zmínky. Fond poskytuje účastníků~ člens1<;é, v~av~ké .a 
sirotčí províse, příspěvky na vychování, odbytne a pohrebne: Olkohv 
však léčení. Mímo to zamítly nižší soudy tento nárok právem I pro ne
dostatek pasivní legitímace, poněvadž by mu:,!l ?ýtl žalován pro~is~í 
fond a nikoHv stát. Podle stanov jest fond zvlastOlm samostatnym ]me
ním, věnovaným určitým ve stanavách vytčeným účelům, totiž zaopa!ř<:
ní oněch poštovních zaměstnanců pro případ, neschopnost; ke slu:;be: 
stáří a smrti, kteří přímého nároku prolI stat~ na t~kÚ've za?patrel1l 
nemají. Tím jest jeho právní, p,ovaha ,i~ko sam3statne, od, statu ~~z
dilné právnícké osoby dostatecne prokazana, takze nebylo treba dalslho 
dovolatelkou postrádanéhÚ' o?j~snění.. o'" 

V právu jest však do'volal1l, pokud zduraznu]e, ze pro posouzení 
náfO'kU valných výpomocných úřednických sil, jíž byla žalobkyně, na 
služební požitky po dobu nemÚ'Cl rozhodnou lest pO,liZe skutečnost ne
mocí a nerozhodno, jakého jest druhu a zda SOUV1Sl se službÚ'u. Nelze 
souhlasití s odvolacím soudem, když zjístil sice, že v duševnhn stavu 
ža:lobkyně po jejím propuštění ze služby byly p~trny ~'ýznačl1é a, zá
važné poruchy rázu vesměs c~orob~ého, ale ,dale , se l:ml neza~yval; 
zjístiv, že nebyly v souvisl?stl s vykon:~ postovn! sluzby. Z vynosU 
ministerstva pošt a telegrafu ze dne 25. rllna 1 m 9 c. 33024-11 a ze dne 
3, března Ig21 Č. 13085-1 plyne, že vÚ'lným úřednickým silám bylo g

ručeno vyplácení služebníc~ požitku '; pln~ výměře i po dobu nemOCI, 
činící je neschQpny ke sluzbe, nejdele vsak na jeden r?k, a. to pk~ 
smluvní závazek poštovního eráru náhradou za povl11ne nemucenskr 
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pojištěni, jemuž by podle § 3 zákona ze dne 15. května 1919 čís. 
sb. z. a n. po případě čís, 689/1920 ,iinak podléhaly. Tak jako 
censké pojištění se vztahuje na všechny nemoci bez ohledu na 
souvislost s výdělečnou činností, jež jest důvodem pojištění tak 
vedené V)T110Sy nerozeznávají mezi nemocemi, které jsou: a nejsou v 
činné souvislosti s poštovní službou. Nerozeznávají také mezi tél'es,,,"'" 
a duševním ochuravěním, jedinou podmínkou jest, že mělo za lla:Olel~ek 
neschopnost ke službě. Třeba že tedy žalobkyně při propuštění npt-rrl~ 
kloubovým mumatismem, jak se bez úspěchu snažila dokázat, 
upřiti smluvní právo na další vyplácení služebních PQžitků, byla-li 
propuštění tak duševně chorá, že nebyla ke službě způsobilou, a tO' 
dobu trvání této choroby, nejdéle ovšem po dobu jednoho mIm. 
úřední nebo státní lékař byl duševní ochuravění zjistil již při pro
puštění, nebylo třeba. Jelikož podle dodatečného po,sudku poštovních 
lékařů z 30. ledna 1921 chorobný stav žalobkyně jevil se právě v tom, 
že sí pravé povahy své nemoci nebyla vědoma, nelze její nárok, odmít
nouti proto, že přes své ochluravění konala službu, tím méně, že! se 
nedala hned při svém propuštění prohlédnouti státním neb úředním lé
kařem. Také s procesního hlediska nelze žalobní nárok odmítnouti 
proto, že byl odúvodňován neprokázanou tělesnou chorobou, neboť již 
v žalobě a v přípravném spise ze dne 8. května 1926 udala žalobkyně, 
jako nemoc, činící ji neschopnou ke službě, vedle reumatismu také psy
choncurastenii,a odůvodnila nárok na další vyplácení služného nikoliv 
reumatismem, nýbrž nemocí vůbec. Ku správnému posouzení tohoto 
nároku bylo tudíž třeba zabývati se i duševním ochuravěním žalobkyně, 
zjistiti, zda byla duševně chorá již při propuštění způsobem činícím ji 
neschopnoll služby. a zda tato choroba trvala celý rok. 

čís. 8003. 

Nárok rozvedené manželky na výživné podle dvorského dekretu ze 
dne 4. května 1841, čís. 531 sb. z. s. není nárokem ze zákona a nemůže 
se manželka na základě jeho domáhati na manželově pozůstalosti ná .. 
hradlY podle § 1042 obč. zák. 

(Rozh. ze dne 26. dubna 1928, Rv I 86/28.) 

Manželství žalobkyně s Václavem J-em bylo rozvedeno od stolu ;r 

lože z viny obou manže1l1. Po smrti Václava I-a domáhala se žalobkyně 
na jeho pozůstalostí výživného za dobu, kdy se zůstavitel od: ní odstě
hoval až do jeho smrti. O b a niž š í s o u d y žalob", zamítly, o d v o
l a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Pokud jde o právní posouzení rozepře, 
vystihl prvý soud zcela správně, že jde tu O' zaplacení výživného za 
dobu minulou, a že žalO'ba není důvodnou podle & 1042 obč. zák., po
něvadž zemřelý rozvedený manžel žalobkyně Václav J. neměl: zákonné 
povinnosti vyživovací proti žalobkyni, ježto jejich manže'lství bylo' roz
vedeno z viny obou stran ,(§ 1264 obč,. zák.). Ustanovení dvorského 
dekretu ze dne 4. května 1841 čís. 531 sb. z. s., na který se žalobkyně 
odvolává, výs.Jovně uvádí, že manželce po rozvodu z oboustranné viny 
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_ ",.'.. však se ponechává soudci, by po 
nenále'ží nárok na ~lt;,snO~o\IY~l~'U~l::no;ti které pro ni mlUVÍ, výjimečné 
"vážení všec~ pomen; ': .uvť _ . výživy' manželce. Poněvadž tu tedy 
řidržel manzela k I' nem . s usn: nemuže se žalobkyně do,žado-

~ení vyživovací povmnosh m:.nz~lo;y, neboť toto zákonné ustanovení 
vati náhr~dy p,odle § 1 0~2 ~,~ za odle zákona byl by měl učini~ sám 
předpoklada nakla~; ktery I neK o tP důvodně na pozůstalosti zemreleho 
a který jiný zaň UClm; Ne ze ~r.o o 'o a dobu minulou pro manželku, 
manžela požadovah n!hradkU vY:;'hvneha' roz ku byť i so<udce dle citovaného 

,., . nemel a za onne on' , • . I" . 
která na, vyzlvne . . č' přidržeti manžela k pinem s usne 
dvorního dekretu mohl vymme ne ., 

výživy. . • • , s o u d nevyhověl dovolání. 
Ne]vyssl 

Dúvo d )': 

, 1 v ' • 'k ·ozvedr>né manželky na vý-
Správně dovodil odvolacl SoUl 'ďe ~aI~vě:na 1841 čís. 531 sb. z. s" 

živné podle dvorského, de~retu ze .• ne, . Dudu není n§.fOkem ze zákona 
v' "J' eha zaVlSl na uvazem s) 42 bč 'k iežto pnzna111. " 'ho d 'živného podle § 10 o . ,za ., a že, ano jest zalo~an? ? na tar ~\k~~a a tím nárok rozvedené manželk~ 

tento však předpoklada narok ze, za eHeba pro rozhodnutí sporu zabývah 
podle dekretu, jak uveden~, ne?I,; výživné po rozumu 'zmíněného 
se otázkou, zda žalobk~m n~ro, n\'ímu manželovi, pokud se týče 
dvorského dekretu proll zemrelemu • .l Jd- náleží Vvtýká tudíž odvola
proti jeho pozustalosti náležel,. po ~ngg3 e.. 2 c· ř." s. že se uvedenou 
telka odvolacín;u soudu. s h:e~l~ka epráve~~s'prot~že n§.rok na výživné 
otázkou nezabyval, a jl nereSI, n května 1841. čís, 531 sb. Z. S. i kdyb~ 
podle dvorského deKretu ze dne 4'

k 
deno nárokem ze zákona, nem 

žalobkvni příslušel, nebyl by, ja ,.uv~h ;a uplynulou dobu, opíraný 
., I bk • a zaplacení vyzlvne Ú' 'j nárOK ža o','yne n • 'k o odstatněn a odvolací soud zaml !lnV 

o ustanove111 § 1042 obe. ,za., ? . (§ 503 čís, 4 C. ř. s.) nepochyb\!. 
tento žalobní nárok; po strance pravm . 

čís. 8004. 

.' ds ' (zákon ze dne 21. března 
Odškodnění pro nespravedltve O' ouzem 

1918, čís. 109 ř. zák.). 'h ~ uperu lze se domáhati pouze potud, 
Náhrady útrat pr~vnt o 1;as o odsouzeni obnovOU řízení. Náhradt~ 

pol<ud vzešly 1'.0 pr~vop:.t':ty nelze přiznati, leč že by zastOUR.en~ 
útrat zastou1'.Elfl1m .• Vice .. V tf útraty za úkony provedené na zvlastm 
t~ ,bylo ~burtnz' eiz:np'Ň~~:d:~:~ajen k útratám účelným. 
prant, ny 
- (Rozh. ze dne 26. dubna 1928, Co 1 61/27.) 

• n rO zločin podvodu. Napotomni 
Žalobce byl právoplatne ?dSO~,Z~ní Pbylo vyhověno a v obno'veném 

ieho žádosti o obnovU. trestmho r:~ěn žalobce obrátil se po té na mi .. 
řízení byl žalobce z obzalob~ ,sP;~t~ o 'odškodnění 228.036 Kč pro ne
nísterstvo spravedlno~Í1J.e. z:~stvo spravedlnosti přiznalo žalobC! cel-
spravedlivé odsouzenI. 1111S e 41' 

ji': 
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že zalobcc m:, po zákonu nárok jen na odši<.odnl'ní přimerene. Za při
měřené odškodnění lze však považovati pouze náhradu útrat, jež byLy 
k dosažení cíle t. j. ke žalobcovu sproštění" v cestě obnovy nutné 1. 

účelné. Na tomto stanovisku dlužno státi, i když ~ 395 ',1'. L, jenž byl 
zrušen zákonem ze dne 18. prosince 1919, čís. 1 sb. z. a n. na rok 1920, 
dnes již neplatí. Na útraty, jež míru potřeby převyšují ~ a k nimž 
dlužno čitati jmenovitě i útraty, jež vzešly při vzetím více právních zá
stupců, nebo jeho zvláštnímí přáními a požadavky, jak se to z výpovědi 
uvedených svědků podává, žalobce práva', nemá a nemůže proto jich 
náhradu požadovati. Vycházeje z tohÚ'to hledíska, shledává soud od
škodnění 60.000 Kč, které bylo žalobci přiznáno a vyplaceno, nejen 
přiměřeným, nýbrž i velmi slušným, ježto odpovídá úplně práci, kterou 
právní zástupci žalobcovi s provedením obnovy řízení měli a která 
pozítstávaIa dle obsahu trestních spis,ít z podání návrhu na obnovu 
řízení a tří dodatků k němu, z podání dvou návrhů ohledně znalců, z po
dání dvou návrhů průvodních, z podání návrhu delegačního, z podání 
návrhu na opětné ohledání místa soudem, ze dvou stížností ~ z nich 
iedna do zamítnutí návrhu o obnovu, ~ z vyjádření se o druhém místním 
ohledání, z konečného vyjádření se o obnově, z účasti při dvojím ohle
dání místa a konečně z obhajování při jednom hlavním líčenÍ. Tyto 
práce nebyly by mohly býti odměněny větším penízem, ani kdyby od
měna za ně byla upravena na základě platného advokátního tarifu. 

N e j v y Š š í s o n cl nevyhoVěl odvolání. 

Důvody: 

Co do právního posouzení věcí přisvědcuje odvolací soud přede
vším názolf,u, že žalobce může požadovati náhradu útratl právníhO' za
stoupení jen polud, pokud mu vzešly po právoplatném odsouzení pro 
zločin podvodu obnovou řízení. Rozsudek odsuzuiící pro trestný čin, 
čímž niíní se rozsudek nejvyššího jako zrušovacího soudu, odvrhující 
zmateční stížnost, jest nejen podmínkou nároku, vytčeného v § L zákona 
čís. 109ř. z. z roku 1918, nýbrž také časovou mezí, pokud jde o útraty 
právního zastoupení, neboť útraty před tím vzniklé musí" obžalovaný 
nésti v každém případě, a to i kdyby byl sproštěn z obžaloby. Domáhá
li se odsouzený obnovy trestního řízení a prokáže-li se dodatně, že 
byl odsouzen neprávem, nežádá zákon, by nesl další nitklady spojené 
s právním zastoupením v tomto dalším případě, nýbrž poskytuje mu 
náhradu jich, neboť útraty ty patří k majetkoprávní újmě, spojené s od
souzením. Ježto však zákon nepřiznává nárok na všecky útraty' účto
vané oprávněným, u něhÚ'ž nastaly podmínky § 1. zákona, nezbývá, než 
by soud uvážil a rozhodl podle §§ 3. a násl. zákona. zda oprávněný 
má nárok na náhradu, pÚ'kud mll byla odepřena mínisterstvem spra
vedlnosti. Soud musí proto rozhodnoutí o tom, zda náhrada požadovaná 
stranou jest přiměřená vzhledem ke všem skutečnostem. iež mají vliv 
na výměru úlrat právního zastoupení. Nelze dovodití ani z § 40 tL L, že 
by žalobci musily býti přisouzeny útraty právního zastoupení třemi 
advokáty. I když trestni řád opravňuje strany použíti více Ú'bhájců, 
neplyne z toho, že by musily býti přiznáňy útraty všech tří advokátú, 
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jkh~ použil žalobce, pokud nebylo zastou )enÍ to nutn" 
."'zano. Podobně nelze uznati út. t I 'k ' ,e, COl. nebylo 
přá~í a požadavky, nýbrž lze přih~~d~o~~i \ my ?rov~dcné na 
prve stolIce mohlo oprávněnosti žalob' ] n , utratam "u "LC'lf'ym. 
~a základě palmárních účtl! a svědecké n~;z n~~o\~. roz?odnou 
zalobcových, jež vyzněly až na několik 'lovec I ;1 pravnlch Za'I!II,,"," 
?rnezily se na udání c~lJcové c částIc'~ l~va o pol~zekJ eovšechně, 
u!raty právniho zastoupení Ta'(c' O'lvo)l' P?zadovane od zalobkyně . 

'tl . , , aCI SpIS omezuJ Vl 'y, k nimž nelze blíže přihlédnouti než ]'ak "'1 e sedna 
hm, že uvážil veškeré skutečnosti 'V" u::ln~ sou' prvé 
proto ani odvolaci soud říčin ' n~ nez se ,opetne poukazuje. 
hradě další částku, neboť má ~a blc, z:!o~~~, pnznal na požadované 
sterstvem spravedlnosti jest úplně'" " r~da, poskytnuta mu mi 
stoupení, jak je věc odle s isů ,pnmerena,nákladům právního 
Icbní nárok oprávnělf p vyzadovala, dusledkem čehož není 

čís. 8005. 

Byla-li exekuce vykOnána nesprávně ák "" " 
?sobe Entvo rekursu proti usnesení exei{U~:h onnl~ pnslUši 1 třetí 
Jeho shznost podle § 68 ex. ř. o sou u, 

Nepostaral-Ii se k rekursu podle § 68 ř . , . 
soud o odstranění závad ří v'koou e ex.. ant prvy ~~ rekursu!' 
by z úřadu (§ 61 ex, ř,) Pzruš11 veške:;kuce, by!o ?,~peJv!YSSlnt soudě, 
kuční úkony, následující pO' pQvQlení exe~~:ent nlzslc~. s~udů a ~xe
SOUdl', by se PQstaral o zákoflt10U úpravu, a by prtkazal prvemu 

(Rozh. ze dne 26. d"bna 1928, R II 139/28.) 

V exekuční věci proti manželllm K-ov'r I' v " 

byla zrušena exekuce na movitosti "ežto \ m l1avr '!1 !1la,~1Ze\.~ D-ovi) by 
šenstvím nemovito'li S o udp . ',] t lzabav.ene svrsky ]SOLI, přislu-

, ' . rve s o I c e ná h " t ' , 
vel. Rek u r s u í s o u d návrh zamítl vr u cas ecne vyho-

Ne j vy Š š ís o " d k dovolacím~ reku-r ' I' , 
usnesení obou nižších wudů a UlOŽI'1 P'v' su madnze u D-ovych zrušil 

, " - I emu sou u by se p dl "- 61 
ex. r. z uradu postaralo správný vy' kon povolen' 'k' oe;; . . . e exe uce. 

D ů vod y: 

jak~~~d~~~~?i~ř:t~ z:~t:t~á~I~~~~U, zda manželé Vilém a Kamila D-ovi 
jsem odkázáni toliko] na odror POdl~~)~~ovaÍI ,exekUCI rekursem, či zda 
žalobou. Padle § 68 ex. ř, jest kažc(' kd~\:" !~'Ž lze p~ovésti pouze 
práve~h výkonem exekuce oprávněn ~těžova' CIlI dot~enym ':,e svých 
vedenI U exekučního soudce tedy '. t II SI na zpusob ]e]Ihopro_ 
brž i osohy třetí, a jest exekUční s~~b~~ pS ~~~§o~~bne s~častněné, ný-

e ex. T. pOVinen) lle-
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byla-li exekuce provedena podle příkazu, udělili z moci úřední výkon
nému orgánu pokyny, jež jsou nutny k odstranění poklesků nebo ke 
správnému výkonu exekuce. Byla-Ii exekuce provedena nesprávně, ne
zákonitě, přísluší i třetí osobě právo stížnosti proti usnesení exekučního 
soudu, zamítnuvšímu její stížnost podle § 68 ex. ř. (rozh. čís. 5098 
sb. n. s.). Dlužno tedy zkoumati, zda byla exekuce provedena způsobem 
zákonitým, odpovídajícím povolujicímu usnesení. Podle zápisu o za
bavení ze dne 20, ledna 1928 zabaveny byly pro udánlivou vykonatel
nOU pohledávku vymáhající strany 5,100 Kč s přísl. věci, sepsané pod 
běžnými čísly 1-20 zájemního protokolu. Usnesením reKursního soudu 
ze dne 1. ledna 1928 byla však povolena vymáhající straně podle vyko
natelného rozsudku ze dne 25. říina 1927 exekuce k vyd á n í věcí se
znamenaných v položce 1-19 zápisu o zabavení,. s příkazem, by věci 
tv byly povinné straně odňaty a vydány na stvrzenku straně vymáhající, 
á mimo to byla povolena usnesením exekučního soudu ze dne 14. pro
since 1927 exekuce k vydobytí útrat sporu a nákladů spojených s od
nětím věcí a pro' útraty exekuce: zabavením, uschováním a prodejem 
movitostí, které dlužnici mají ve svém bytě. Exekuce zabavením movi
tostí pro vykonatelnou pohledávku 5.100 Kč s přís!. nebyla tedy povo
lena; byla tudíž vykonána bez příkazu, nezákonně. Exekuce povolená 
nebyla však provedena, neboť podle protokolu není osvědčeno', že' vý
konný orgán odňal povínné straně věci vyjmenované v exekučním 
povolení a že je odevzdal na potvrzení vymáhajícímu věřiteli, není osvěd
čeno ani zabavení svršků Josefa a Boženy K-ovýct( pro útraty sporu 
n vydání věcí a pro útraty exekuční (nehof spor ten nebyl veden k vYc 
dobytí pohledávky 5.100 Kč). Mimo to byly zabaveny svršky čís. 1-19 
záiemního protokolu, ač jsou nespo-rně vyhraženým vlastnictvím vy
máhající strany. Exekuce p\lvo,lená nebyla tudíž provedena vůbec a, 
pokud měl výkon svrchu uvedený platiti za jeií provedení, byla prove
dena proti příkazu, nezákonitě. Do tohoto způsobu provedení exekuce 
si sice nikdo se súčastněných osob nestěžoval; stfžno.st podali pouze 
manželé Vilém a Kamila D-ovi podle § 68 ex. ř. z důvodu· jiného, totiž, 
že prS' zabavené věci nemohou dle § 252 ex. ř. býti zabaveny exekucí 
l11obiJární, jelikož tvoří příslušenstvi nemovitosti (cihelny). Neshledal-Ji 
exekuční soud závadu ve výkonu exekuce, když zkoumal jeH výkon po
dle § 61 ex. ř. ihned po předložení zájemního protokolu, měl aspaň 
přezkoumati jeho správnost při vvřizování této stížnosti, podané podle 
§ 68 ex. ř. a to z rnod úřední I(§ 61 ex. ř.) a byl by musil s'hledati závady 
shora zmíněné a měl se postarati o jich odstranění, to tím spíše, že i 
usnesení rekursního soud!] ze dne 9. února 1928 na ně poukazovalo. 
Neučinil-li tak ani první soud an,i soud re'kursní U' přiležito,sti rekurs ft, 
bylo věcí nejvyššího soudu, by z moci ,Mední zrušil 'veškerá usnesení 
nižších soudů a exekuční úkony, následující po povolení exekuce -podle 
IS 346 ex. ř. a by plikázal prvnímu soud,u, by se použitím § 61 ex. ř., 
§ 78 zákona o soud. organisaci a § 165 prvý odstavec jedno ř. postaral 
o zákonnou nápravu. Poněvadž dovolací rekurs manželů D-ových se 
obrací proti usnesení nížších soudů, jimiž bylo rozhodováno o tom, zda 
zabavení položek čís. 1-20 zájemního protokolu pro pohledávku 
5.100 Kč má zůstati v platnosti, či zda má býU zrušeno podle § 252 

II-i'l 
: I, 
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ex. ř: z důvodu) že prS' se dot)rká příslušenství nemovité vč ' 
chocilsko z nezákonných exekučních úkonů a nevychází z .c~: ~ere 
neho zakladu exekuce povolené podle § 346 e ~ b j lUe S 
hov'f' bIt h C k x. r., ue ylo lze 
, e }, ne y. o yo ? v~~ ~ni zapotřebí, poněvadž zrušením 
ukonu, do mchz SI stezovano, se dovolací rekurs stal bezpř"e'''d"ln!{Uc:níc 

čís. 8006. 

~áo bez koncese dopravuje osoby, nemá nároku na 
proh tomu, kdo byť i na téže trati dopravuje osoby. 

(Rozh. ze dne 26. dubna 1928, Rv II 713/27.) 

Ža~obce, P?dnik:tel poštovních jízd na tratí Dolní V.-M. 
se na zalovanych nahrady, ježto prý ho poškodili zavedše '~tol;~';:~~~~.·. 
dopravu osob na trati H.-M. ' a 

žaloba byia za.mH11tL~! c) I ' I ~ u ( U ( Y v sec 1 tří s t o I i c, N e j' v J' 
s í 111 S o Ll d e 111 z tčchto 

dúvodú: 

Žalobce domáhá se náhrady škody z toho důvodu že ho z~al . 
provo2Dvavš ll' h t . b " OVanl e ryc e ]e o vrzel1l ez úředního oprávnění na trati H -M' 
a,utobusovou dopravu osO'b, poškodili v jeho r' v'hradné . " 
~ obstarávání poštovních jízd na trati mezi D V P/ MY' ,m pravu 

J
enO' té' , k d " "', s nImz 'po-

v ,z v?ra~o opr,,;ve osob. BylO' na něm, by předuším ' 
:~ n;u pnsluselo toto vyhradné právo v době, za kterou náhradu škod 
zada, t. j. v roce 1926. Tohoto důkazu však žalobce nepodal 'ak .j, 
SOU?)!:' práv~~ ~znaly. N.eboť smlouvou o poštovní dopravě-' bl 10 ~\Zc~~ 
na zal~b,:e yK~Zto ~odn~~atele ředitelstvím pošt a telegrafů p1enesen~ 
o~starav~l11 'p?stovl11ch pzd, spojené s dopravou osob, leč pod )od-' 
mmko,u" ze SI, zalobce k te~o d?pravě vymůže licenci od příslušné ,o'k'~e'sní 
pohlIcke spravy. Podle sdolel11 okresní politické správy v M bl" 
stenské O ' ~'k d ~ b . Y o zlvno]' pravnel11 op:av,: oso na řečené trati uděleno živnostenským 
.~s~em ~', 207.03/1920 p?,stmlstru H-ovi, žalobce provozoval O'ny poštovni 
J1zJ dnve Jeno jako znzenec a, teprve od oné smlouvy s ředitelstvím 
post a telegrafu, pko samostatny podmkatel. Podle téhož sdvI ' 'b I 
-žalobc' . T . d 20 d b - e enI ne ya 

, 1 tes e al11 vne . ,~na 1927 udělena, koncese pm do ravll 
osob, lezto neslozIi kolkovne. Podnrky periodické dopravy o b

P 

PO'clle§15č' 3", t k'h" " ,so ISOU . 18. Zl\ nos ens e o radu ZlV110Stí koncesovanou a při ~. -
rOSti koncesované na~ývá se živnostenského O'právnění' teprve uZ~~_ 
enIn; koncese (§ 22 Zlvn. řádu), jež má tedy účínek konstitutivní na 

:O'Zdll ?d pO'u,héhoi živnostenského listu, 'který se vydává' na opověe!' 
zlvnostJ volny?h n;bO' řemeslných a má úcinek pouze deklaratorní 
(§ 13 a § 14 f zlvn. r.). Neměl-li tedy žalO'bce v roce 1926 ještě ko a 

k d?,~:~vě osob, neměl ani vlastního živnostenskéhO' práva k tO'~~~s: 
nem jlZ proto oprávněn uplatňovati nároky na náhradu škody '1 h ,. 
~ů~odu, že prý byl v tomto právu poškO'zen. Na tom nemění nic ok~ln~s~ 
ze zalohce t,uto dopravu osob, jak tvrdí', provozoval se souhlasem okres~ 
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ní politické správy, neboť tím, že mu bylo dovoleno nebo trpěno, hy 
tuto živnost provozoval dále i jako samostatný podnikatel na záldac!é 
prvotního živnostenského oprávnění, uděleného poštmlstru H-ovi, 11(;
l1abyl a podle zákona ani l1ab5rti nemohl samostatného vlastníhf) živno .. 

stcnského oprávnění. 

čís. 8007. 

Nájemní smlouva není nicotná, třebas ji bylo skutečně zamýšleno' 
sloučení bytů zapovězené zákonem ze dne 11. červeuce 1922, čís. 225 

sb. z. a n. 

(Rozh. ze dne 27. dubna 1928, ['v I 576/28.) 

žalobní nárok na vyklizeni vyvozovali majítelé domu z toho, že 
žalovaný uzavřel v roce 1923 s tehdejším vlastníkem domu smlouvu ná
jemní, týkající se bytů č. XIV a XIlI v domě čp. 935 a sloučil oba byty 
v jeden proti zákazu § 1 zákona ze dne ll. července 1922, čís. 225 sb. 
z. a n., že proto dotyčná smlouva jest ve smyslu § 879 obč. zák. nicot
nOU a žalovaný bydlí v domě bez právního důvodu. O b a niž š í 
,o u d y žalobu zamítly, o d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Soucl' 
odvolací vychází z toho, že jest nutno zabývati se nejprve otázkou 
právní, zda sloučení bytů, i když bylo s ním při uzavírání nájelUni smlou
vy počítáno, může míti za následek nicotnost smlouvy. Zákon ze dne' 
11. července 1922, čis. 225 sb. z. a n. zapověděl sice v § 1 slu,čování 
bytů, avšak nikde' nestanO'vil zák'az, že by týž nájemník nemohl platně 
uzavříti smlouvu týkající se dvou bytů, a nebylo by ani ze stanovIska 
citovaného zákona závady, kdyby nájemník obou bytů užíval, aniž 
by byly v jeden byt určitými opatřeními sloučíL Dojde-li ke slouč~ní 
bytů, bude věcí politického okresního úřadu nebo státního pohcej!11ho 
úřadu, by zakročil, by se sloučení bytů zrušilo a dotyčný přestupek po
trestal ve smyslu § 18 zakona ze dne 11. července 1922, čís. 225 sb. 
z. a n. TýŽ § 18 citovaného zákona stanoví také, že v dotyčném treslním 
nálezu může býti zároveň stanovena lhůta, do které, kdo přestupku se 
dopustil, jest povinen zjednati stav vyhovující tomuto zákonu. Odvolacf 
soud jest proto toho názoru, že sloučení bytů, a to ani takové, na němž 
se smluvní strany při uzavření smlouvy nájemní usnesly! nemá vlivu 
na platnost smlouvy nájemní, že ji nečiní nicotnou ve smyslu § 879 obě 
zák. a že zejména v projednávaném případě, kde smlouva by:la uzavřena 
již v roce 1923 a teprve v prosinci 1927 žaloba o vyklizení byla po
dána, nelze právem říci, že žalovaná strana bydlí v domě bez právního-

důvodu. 
N e i v y š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Odvolací soud nezaujal stanoviska k rozsudečnému zaveru soudu 
prvního, napadenému v odvolání, že v souzeném případě nejde vůbec 
o sloučení bylů, nýbrž o smlouvu s dvěma různými nájemníky a o dvou 

":i 
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rúzných I1aJemních předmětech a Jot . 
z toho právního náZOlu. že o nicotJost~I~~'eroz~udek soudu prvého 
kona ze cine 11. července 1922, čís. 225 I mm smlouvy z dŮVOdů 
kdyby, touto smlouvou bylo skutečně za s~·'lz. a n. n~lze, mluvitI 
zapoveď zákona dotýká se p , ,. I mys eno sloucem bytů 
nájemní smlOL,vy samé NeJ'vY~S~lyes'OJedn s .outčení bytů, nedotýká s~ 

., I . u ma ento právn' , 
3 V ucr II a doslovu zákona odůvodněn' P dl ' 1 n~zor za 
sloučení dvou nebo několika bytů v b t:':' d' o, e zakona Jest zaIJ01,'p70,_C 
rozšíření bytu s přibráním místností ! b~~ul~y h~hl ([1§) 1 a 
dvou nebo více bytů (§ 3 zákona) v té' ]U e o 1 (2) 1 a UZIVállÍ 
neho úřadu (okresnl politické sI" ) te§ObCI len s povolením oti"h,," 
tohoto zákona a úředních nařr avy . 1 ~ se stanoví, že PtC'8tllDkv 
politickým úřadem okresním a žzem , podle neh~ vydaných Ire 
stanovena lhůta do níž ten kd e mu:,e v trestnun nálezu býti 
vyhovující sjed~ati, pro kierý~tose p,res~uPk~, dop~stil, má stav Zii"'Onlu
trestnost. Zákon neobsahu'e řed i~npa :nu~e by tl vyslovena i 
i. smlouvy nájemní tvořící Jzáklad Pk ~'kz n,ehoz by se dalo dovoditi 
nému užívání bytu nebo k d' .. a bovemu podle zákona ' 

I t · , lSpOSICI s ytem byly post" 
pa nosŤI (nicotnosti). Z uveden' h ' .,. lzeny sankcí 
jen ,0 pfedpis polícejní. jímž má y~ýt/~:I~~,sud.1est te?y ~ou~iti, že jde 
bytu az dosud k obývacím účelů , .. 0 ISpo,,,clm, ]lmlZ se počet 
a že úmysl a účel zákona sahá jel~ ta');CJn{~h a venovaných zmenšuje 
~~'p~íčící ~yl odstraněn. Slon čí-Ii ted k;o e d ~ a bPotud, by stav zákon~ 
sm-Ir nepnpustným způsobem b tY, \ a y,ty v Jeden nebo roz
v téže obci více bytů, mMe býti ypo~fe ~~r druh,eho, b~tu neba, má-Ii 
se tohoto nepřípustného užívání bytu neb Jna pndrzovan k tomu, by 
něho upustil a obmezi! se ien na byt n o k:sp.osdfe s bytem vzdal, od 
(§ 1, 2, 3 a 8 cit. zák.) Žalobci mohi. a ery e zákona má nárok. 
u příslušného úřadu ná'pravy proti td set tedv podle .zákona domáhatí 
oprávněnému sloučení nebo rozšíření byl~U o I PO~I~ 1eJIch domnění ne
o ochraně nájemclI o povolení k vy 'po 'd' neb,ot a atl podle & 1. zákona 
u" , " I ve I z y II o nemž '" . h 
v Zlvam za ovanému podle zákona ne řfsl ", ' v v n:In1 , ze Je o 
zalovaný nemohl také dovolávati octran USI,~ ohl,e~ne _nehoz by Se pak 
v neprávu, pokoušejíce se tímto y n~Jemmku. Zalobcl JSou však 
s,;,louvy ohledně obou bvtů žalovan ~~7~~~ ,omoCI ~e zrušení nájemní 
duvodu nIcotnosti náiemní smlouvy y(§ 8'190 ~,:su pkrv naptych z lichého 

. oJe.za.). 

čís. 8008. 

, Podmínkou zajišťovací exekuce pro v' živn ' , 
'ze ku vydobyti splatných dávek musrla Iii je/ pO~lýte.§ 372 ex. r, Jest, 
S prvním návrhem na povolení exekuce' uhr nou, I vedena .. e:'ekuce. 
na povolení exekuce ku zajištění výživnéh naž~val~íl dneblze .SPO.lllt návrh 

. o a a s o III .lednOho roku. 

(Rozh. ze dne 28. dubn" 1 928. R I 233/28.) 

,. S o udp r v é s t o líc e povolíl exekuci k .. , " , 
Zlvne za dobu od 1. března 1928 d 28 I cl u zapstem naroku na vý-
.exekuční návrh zamítl. D Ů v o cl;, P~c\!~e n§a 1i;9. R ~ ku :.'s n í ,s.o u d 

. - ex. r. I11Uze by.1 pro 
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nároky na poskytování výživného povolena exekuce ku zajištění) když 
k vydobytí splatných lhůt výživného proti dlužníku již jednou musila 
b\rti vedena exe~ucc. Toho však v souzeném případě nebyl-O, neboť 
téprve současně s návrhem na povolení zajišf.ovací exekuce pro budouc
ně splatné výživné bylo žádáno o povolení exekuce ku vydobytí za celou 
dobu od 15. kvčtna ] 927 splatných lhůt 900 Kč. Schází tu tedy zákonný 
předpoklad pro povolení exekuce ku zajištění budoucně splatného vý-

. živného, pročež ku stížnosti strany povinné bylo napadené usnesení 
změniti, jak shora jest uvedeno (srovnej sb. n. s. čis. 3157). 

N e j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Dúvody, 

Podmínkou zajišťovací exekuce pro vy'Tživné podle § 372 ex. ř. je) 
že k vydobytí splatných dávek musela exekuce již jednou býti vedena. 
To praví jasně mo,tivy i rozhodnutí nejvyššího soudního dvora ve Vídni 
ze dne 5. února 1907, Č. 1357 (Právník str. 548 z roku i 907), jehož se 
stěžovatel neprávem dovolává fia oporu svéhO' mínění. To praví, že 
s prvním návrhem na povolení exekuce uhražovací nell'Ze spojiti návrh 
na po-volení exekuce ku zajištění výživného na další dobu jednoho roku 
podle předpisu § 372 ex. ř. - ne na delší dobu, jak pravÍ' dovolací 
rekurs, do kterého byl" tato chyba patrně ořcvzata z tiskové chyby 
v Hartmannově vydání exekučního řádu, ~ 372, poznámka první. 

čís, 8009. 

Zavázal-Ii se zaměstnavatel zaměstnanci za platnosti zákona ze dne 
15. května 1919, čis. 268 sb. z. a n., že mu bude za nemoci poskytovati 
pltlý měsíční plat, jest nárok z tohoto závazku uplatňovati pořadem 
práva. 

K úpravě nemoeenského pojištění ohledně osob, zaměstlnaných 
v hornictví může dojíti jen v těch vyjimečných případech a jen v tom 
směru, jak to zákon výslovně připouští. Veškerá ujednání, která předem 
vylučuji neb obmezujl použiti zákona o nemoeemkém pojištění ku škodě 
pojištěnce, Jsou bez právního účinku; proto jest též právně bezúčinným, 
vzdal-li se zaměstnanec přijetím odbytného rtát'olru z obmezeného ne, 
mocenského pojištění. 

Závazek, jímž se zaměstnavatel zavázal platiti zaměstnanci v hor
nletvl služné za Jeho nemoci, nebyl zrušen zákonem ze dne 11. června 
1922, čls. 242 sb, n. s. aniž zanikl současně se služební smlouvou, ný
brž skončil se uplynutim doby, po níž trval nejeu smluvně, nýbrž i ze 
zákona. 

(Rozh. ze dne 28. dubna 1928. Rv 1 1102/27.) 

Žalobce byl zaměstnán na dobu žalované společnosti jako úředník 
Dne 1. září..1925 byla dána žalobci tříměsíční výpověď, dne 12. října 
1925 žalobce onemocněl. Žaloboll, o niž tu jde, domáhal se žalobce na 
žalované pia ',u za měsíce prosinec 1925 až březen 1926. Pro c e sní 
s o II d P r v é s t o I i c e přiznal žalobci plat za měsíce leden, únorq 

l'l 
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březen 1926 a v)vlátd námitku neplípustnosh pořadu pli1V t kt 
~espornoJ že žalobce byl II revírní blatrské pokladny ob111<ez~něa 0 .. 
]a~ to :.1; V. zákona ze dne 15. dubna 1919, čis. 268 sb. z. a n ~o] 
mel tOd~ p!OÍI nemocenskému odděleni revilni blatrské pokl' gnp 

. 
tolik? n:rok na p.oskytováni léků a 1ékaiského ošetřeni, na ~r~r ' 
nemel na roku na vyp1atu nemocenského. Podle prohlášeni žaloJ .1 
z':. dne 25. 1edn~ 1920 zavázala se žalovaná strana latiti ~ at~ 
pnpad onemocnenÍ plný měsíční plat po dobu 39 t· d

P 
o T za o CI 

tehdy platnému zákonnému ustanovení § 3 zákonI ~~. dn~ 1 
1919, CIS. 268 sb. z. a n. Toto zákonné ustanovení bylo pozdč]'1 zn' 
zakonem ze dne 21. prosince 1920 čÍs 689 sb . h ,o lel ob' '" z. a n. ]e o " 6 v 
zpu.so , ze nemocenskou podpor.u dlužno poskytovaÚ k . d 
trva:.a p,okud,dříve neskončí, po celý rok. Z toho plyne ž~ ~~lo~Cineonbl[)c. 
nepnsl~sel na] ok na nemocenské proti nenIocenském~ oddělení VU, e~ 
b~atr~ke pokladny, nÝ,brž že !I1U příslušel pro případ jeho onem~~~,l:n~ 
nar? .na plat pro!1 za'lovane. Tento nárok, který žalobce u I ,eHl 
nenl narokem ve vecech mzdových nebo platových n'brž " p :tnu];, 
vodem žaloby je mezi stranami jen uzavřená sm'loJva o p~~~~m (~u
nemocenském pojištěni, takže se zde jedná o nárok z .. , zenem 
pO.I:lěrll) k jehož rozhodování) ježto se jedná o nárok mezi ~'1~I~~.~o(aClho
a ]lch úřed'lík)'. přislušným jest podle ~ 53 j. n. čís 7 d": h]1 e., ,~ol.u 
a mkollv lozhodčí hornický soud O d vol a ci s'o uZl e]sl hornl'lsenat 
volán' t' ., <O • C nevv Ove od-

. I, am e am O'le strany. D u vod v. V první stolici bylá t" , 
tano, zc spo, tento patří podle zákona ze dne 3. července 1924 e:. na;~O 
sb. z. a n. k v'/lučn;' příslušnosti horn.c'ého rozhodčího soud~ c;s kd ' 
od nal111tky té hylo upuštěno vzal soud odvolac' hl I k" yz 
§ 

42 . § 240' '.' I vz ee em ustanovení 
J. n .. a

v 

T , C r. s. v llvahu) zda nejde tu o právní věc odňatou 
p,avomocl radnycll soudů; sdílí však právní názor soudu p . t I' 
ze rozepře tato e t" 'd h . k - rvnl S o lee , , .n pao n pn: . ormc Ý soucl rozhodčí a poukazuje v ohled~ 
tom na spr~vl:: oduvodnem napadeného rozs-udku. 

. K odvolam zalované: Strana žalovaná vyty' ká předevšílll 'e " 
['o posou " ~. T ) Z nesplav-
Iv " Ze11J veCl po strance právní SjJo·Čívá ]'iz' V tom::' .' á t ' 'k ' ' , ze plvm soud 

111 .,::a
v 

?)}e za .onnyrn podkladem smlouvy o obmezeném nemocenském 
pO']lstelll zalo?cově u rcvírní bratrské pokladny ie zákO'n ze dne 15 
dub~,a b919, CIS. 268 sb. z. a n., jenž pozměněn byl později záko'len;' 
ze ne 1. prosmce 1920, čis, 689 sb. z. a n., kdežto· prý správně . od
kladem one smlouvy byl zákon ze dne 11. června 1922 čí 24l b 
z. a n. Výtka ta je lichá. Závazek vypláceti zaměstnanců~ I

S
." .. s, . 

měsíčního platu - mezi nimi i žalobci - v případě' ~ne;n'o)OZ~V~ll~y~ 
P

ožitk)' pO' 39 ť cl o I . ,cnem Pc.T ,.. Y nu, vza a na sebe ža:lovaná prohlášením ze dne 25 
rllna 1920, ~ nemohl tedy základem závazku tohO' býti zákon čís. 242' 
1922 vydany t,,-prve v roce 1922. Tím padají ovšem i vývod T o řené ~ 
onen mylny predpoklad odvolatelčin. Ostatně mluví § 3 ~ákt o ", 

268/1919 ~ .ČIS. 68?/} 920, na něž odvolatelka poukazu'je, o zam~~~n~~~ 
clch se stalym sluznym v podniku,' státním zemském 'ok ' b 
ním neb d'k ,. 'h ) J reSnlm o ec-; o v po n1 li vere]ne o fondu, O kterýžto případ tu ne]' de Z" I . 
trva na s· ,·t "I b . ,. a ovana ve naml ce) ze zal 'o Cl nepřísluší proti ní nárok na stu v 

T 

dO?ll nemoci (do doby jednoho roku) proto že služební po'm' . zne. po, 
a zalob k "1"'?4 k " er mezI !11 , cem s on CI ]lz _ ., po ucl se týče 30. září 1925, kdežto, žalobce, 

- čís. 8009 --
653 

'Onemocněl teprve 12. ríjna 1925) 24, září 1925 že přijal žalobce od
bytné a tim že se vzdal proti žalované všech dalších nároků, tedy i 
nároků z obmezeného nemocenského pojištění. K obmezenému pojištění 
že došlo smlouvou) jíž založen byli ryze obligační pornér mezi žalovanou, 
žalobcem a revírní bratrskou pokladnou v M. a tento obligační poměr 
že mohl zase kdykoli smlouvou býti zrušen. Ani k těmto vývodtlm nelze 
při svědčiti. Nemocenské pojištěni osob zaměstnaných v hornictví jest 
obligatorní. Pojištěni to, a nároky a závazky z něho plynoucí jsou upra-

, veny v zájmu veřejném zákonnými předpisy povahy veřejnoprávní. 
K úpravě dohody stran může dojiti jen v těch výjimečných případech 
a jen v tom směru, jak to zákon výslovně připouští. K obmezenému 
pojištění u bratrské pokladny mohlo dojíti jen za souhlasu báňského 
hejtmanstvi a jen tehda, když bylo zákonem předepsané zaopatřeni 
žalobce pro případ nemoci jinak zajištěno, tO'tiž prohlášením žalované 
ze dne 25. října 1920. Mylný je náhled odvolatelčin, že shanám byla 
ponechána úplná volnost úpravu tu a práva a závazky z toho vyplývající 
kdykoli zrušití. To by se mohl'o státi jen tehdy, kdyby bylO' mezi tím 
° předepsané zaopatření žalobce pro případ nemocI jinakým zákonným 
způsobem postaráno. Správně uvedl první soud s poukazem na § 4 zá
kona čís. 242/1922 a na § 63 zák. o nemocenském po<jištění, že veškerá 
ujednání, která použití zákona,. o nemocenském pojištění ku škodě po
jištěnce předem vylučují neb omewjí, jsou bez právního účinlm a že 
proto bylo by právně bezúčinné, kdyby se byl žalobce přijetím odbyt
ného vzdal také nároku z obmezeného nemocenského pojištěnÍ. Z pro<' 
hlášení ze dne 24. září 1925 nelze však usuzovati, že se žalobce přijetím 
odbytného vzdal také nároku příslušejícího mu z proh1i'ášení strany 
žalované ze dne 25. října 1920. Odbytného 11.040 Kč dostalo se lnu 
proto, že měl hýti v dtls·ledku reshikce zaměstnanců propuštěn a že 
nebylspokoien s tříměsÍčni výpovědí a s výplatou požitků na 3 měsíce. 
V prohlášení tom mluví se o odbytném v dúsledku výpovědi ze dne 1. 
září 1925) není však v něm ani zmínky o vzdání se nároku z obmezeného 
nemocenského pojištění a je nesprávné tvrzení odvolatelčino) že se ža
lobce v prohlášení tom vzdal výslovně veškerých dalších nároktl. Strana 
žalovaná platila za žalobce od roku 1920 ien snížené pojistné premi" 
a převzala za to risiko jeho onemocnění. Když nyní nastal případ one
mocnění, nemůže se důvodně zpečovati: svému závazku z prohlášení. 
Závazek tento stihá žalovano'u jako poslední zaměstnavatelku žalob
covu po dobu v prohlášení, nyní v zákoně uvedenou, když žalobce pro 
nemoc nemohl nastoupití službu jinde a když není tu jiného podmětu, 
na nějž by byla přešla povinnost pO'skyiovati žalobci nemocenskou 
podporu. Žalovaná nemůže se proto s účinkem odvolávati na to) že ža
lobce onemocněl teprve potom, když přijal odbytné z důvodu výpovědi'. 
Závazku z prohlášení ze dne 25. října 1920 nemohla se žalovaná spm
stiti ani výpovědí ani vyplacením odbytného, dokud nebylo postaráno 
o jinaké zaopatření ža!lobce pro případ nemo·ci. Tvrzení odvolatelčinO', 
že by mohla býti nejvýše .uznána povinnou poskytovati žalobd mini
mální dávky zaruč,cné zaměstnancům zákony o nemocensk!ém pojištěni, 
je liché, když se prohlášením ze dne 25. říina 1920 zavázala vypláceti 
žalobci v případě onemocnění jeho plné požitky. Nebylo proto třeba 
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zjišťovati, kolik činí ono minimální ne mocenské, a nezůstalo řízení 
úplným, proto'že se tak nestalo. Z toho, co uvedeno, vychází, že je 
rozhodno, zda žalovaná pokládala služební poměr se žalobcem dne 
září 1925 za skončený, zda poměr ten prohlásila za skončený. 

Ne j v y Š š í s o II d nevyhověl dovo,lání ani té ani oné strany. 

Důvody: 

Aní dovolací soud neshledal, obíraje se podle § 42 j. n. a § 240 
ř. s. z úřední povinnosti otázkou, zda nejde o právní věc odňato.u z 
vodu zákona ze dne 3. července 1924 Č. 170 sb. z. a n. pravomocí 
ných soudů a patřící k vj'lučné příslušnosti rozhodčího soudu hor_ 
nického, že tomu tak, a proto schválil v této příčině správná odů_ 
vodnění nižších stolic. 

O dovolacím důvodu čís. 3 § 503 c. ř. s. nelze mluviti, pokud . 
dovolatelkou spatřován ve výroku napadeného rozsudku, že 
závazku žalované, vypláceti žalobci v případě onemocnění určité po
žitky, jest prohlášení ze dne 25. října 1920, tedy smlouva, nikoli zákon, 
načež ihned následuje prohlášení, že nelze přísvědčiti k tomu. že k ob
mezenému pojištěni došlo smlouvou, a dále, že nemocenské pojištění 
osob zaměstnaných v hornictví jest obligatorní a že pojíštění to a nác 
ro'ky a závazky z něho plynoucí jsoU' ve veřejném zájmu upraveny zá~ 
konnými předpisy veřejnoprávní povahy. Proto o něm nelze mlu'Iiti, 
poněvadž vývody těmito není napadán předpoklad skutkový, jenž byl 
položen odvolacímu razs,udku za základ v ieho podstatné části, nýbrž 
jest v podstatě napaden právní závěr, jak jest zjevnO' zV1láště z pokra
čování těchto vývodů, budujících dále na ustanovení & 2 druhý odsta
vec zákona čís. 242/1922 sb. z. a n. a poukazujících k tomu, že právě 
totO' ustanovení ponechává stranám úplnou volnost smluvní, osvoboditi 
se za souhlasu báňského hejtmanství od pojistné povinnO'sti smlOUVal!, 
podle které zaměstnanec obdrží po dobu nemocebuď plný plat aneb 
aspoň tímto zákonem zamčené výhody. Poněvadž jde o správnost práv
ního závěru, lze se těmito vývody obírati jenom v rámci dovolacího,dů
vodu podle čís. 4 § 503 c. ř. s.Leč ani tento tak', iak ie uplatňován oběma 
stranama, llení opodstatněn, neboť sporná věc posouzena b)llla v na
padeném mzsudku zcela správně, a proto také dovolací soud s'dilí 
správné, věci í zákonu vyhovující důvody napadeného rozsudku. Pokud 
jde o žalobce, pokouší se ve svých vývodech zvrátiti správnost právního 
názoru odvolacího soudu, že mu dne 24. září 1921 na prosinec 1925 vy
placená částka 2.312 Kč nepozbyla právní po'vahy měsíčního platu tím. 
že jej žalovaná v písemném prohlášení ze dne 24. září 1925 označila 
jako mimo'řádný dobrovQl1'ný příspěvek a že tím žalovaná projevila, že 
se sice pokládá za povinno.u, vyplatíti žalobci služné jenom za tři mě
síce, že však za účelem dohody, tedy dobrovolně, vyplatí mu požitky i za 
čtvrtý m.ěsíc, pro'sinec. Žalobci neltze při svědčiti. Je bez dalšího význa
mu právního, že sama žalovaná (tedy nikoHv žalobce) označila řečenou 
částku jako »mimo'řádný dobrovolný přídavek«, neboť sluší uvážiti na 
jedné straně, že částku tu dávala jenom z důvodu dohody, neuznávajíc 
své povinnosti ku jejímu zaplacení, tedy jí volený název dobře přiléhal 
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ku jejímu právnímu stanovisku,v kdežto na druhé, st1:aně, část~a rovna!,'l 
na ha'léř sl.užebnímu platu zalobcovu. Vsuzu]e-h odvolacl soucl, ze 

~~stkOU tou měly býti a skutečně byly vyplaceny žalobci služební 'p0~ 
~~kY i za čtvrtý měsíc (prosinec), neodporuj: tento. výklad pr~vI?lll 

914 obč. zák. o výkladu smluv, naopak slusI uznati, ze opacny, za
fobcem požadovaný výklad, nehledí~!i se ku ziištěl~én:u a dovolatelovu 

. ázom nesvědčícímu úmyslu stran pnčIl by se obyce]um pocltveho ob
~hodu, zvláště když dovolatel ani netvrdil, že tu byla n~jacká s!~_šná 
příčina - dlouholeté služby samy o sobě :a takovou s,lusnou }flCIl1,U 

nemohou býti považovány - by mu žalovana daroval~ neco, naC nemel 
zákonitého nároku. Správnoslt tohoto nazoru napadeneho rozsudku nem 
na újmu okolnost, že to je také pr~vní názor tří .zřízenců ž,alo~ané. Po
kucl jde o žalovanou, nechce rozltsovalt mezI Zal1lke~l1 poz;tku ze slu
žební smlo,uvy a mezi zánikem nároku na nemocenske. Trva-h na svem 
mylném názoru, že je stran~m ponec,h~na úplná v~lnost úpravu ,nemo~ 
cenského pojištění, zákomte uskutecnenou, lakoz I prava a zavazky 
z toho vyplývajíCÍ kdykoli jednoduše zrušiti, není zapotřebí opakovati, 
co již bylo správně a výstižně pověděno v napadeném rozsudku. Mlu
ví-li zákon výslovně o osobách v hornictví zaměstnaných, nelze z t?ho 
odvozovati) že žalobce,. jenž v době svého onemocnění již nebyl zamest
nán v hornictví, pozbyl z této příčiny zákonitého nároku na nemocel;: 
ské ano právě ve smluvním ujednání neodporujícím jinak zákonu, a tudlz 
platném, bylo na tento případ zvláště pamatováno. Jinak právem po
ukaz,ují oba nižší soudy k § 4 zákona čís. 242/1922 sb. z. a 11. ak § 63 
zákona O> nemocenském pojištění, podle nichž veškerá ,ujednám, kten 
předem vylučují, nebo obmezují použití zákona o nemocenském pojiště:-~í 
ku pojíštěncově škodě, isou právě bezúčinná, a právem z toho clovozu]l, 
že by z toho důvodu bylo také právně bezúčinným, kdyb~' se b~l, ~a~ 
lobce přijetím Gdbytného vzdal zároveň nároku z obmezeneho pOJlstenl 
nemocenského. Vvtýká-li dovolatelka, že se odvnlací soud neoblral 
otázkou, zda po zániku smlouvy, t. j. podle prohlášení z 25. října 1920 
po 30. září 1925 přicházel ve příčině žalobcova nároku ,na :"~m~cens~,e 
k platnosti už jen zákon, -, t;dy mko1t :,mlouv~ - ~tery, v .zadl:en~ r:;rt
padě nezaručuje onemocnelemu zamestnan:l.plne sluzne" nybrz len 
určité minimální dávky a am ty mu nezarucu]e proh zamestnavatell. 
splnivšímu svou povinnost, ale je~ině pmt~ Revírní bratr~ké pokl'adnč, 
bylo-li ovšem i proti této zachovano zamestnancovo pravo dobrovol~ 
ným placením příspěvků se žal'obcovy strany, co-ž však se nestalo, nem 
tím podle čís. 2 § 503 c. ř. s. uplatňovaný důvod dovolací opodstatněn, 
neboť jednak se odvolací soud, jak je zjevno z důvodů jeho rozsudku, 
obíral touto otázkou, třebas jenom nepřímo, jednak neš,l o by o nějalw;.J 
vadu řízení, nýbrž spíše o nedostatečnost napadeného' mzsudku, to. by 
tedy byl jiný důvod dovola-cí. Dovolatelka ostatně nevyložila, provedení 
kterých důk'aztl postrádá po této stránce v odvo,lacím řízení, nelze tedy 
v této příčině opodstatněno-st uplatňovaného důvo.du dovolacího pře
zkoumati. - Nesprávné pos~uzení právní spatř~je dovolate.lka ,ve vý-
roku napadeného rozsudku, ze podkladem smlouvy o ~?mezenel11 po-· 
jištění nemocenském jest zákon ze dne 15. d.ubna 1919 CIS. 268 sb. z. a 
n., pozměněný zákonem ze dne 21. prosince 1920 čís. 689 sb. z. a n., a: 

!,i 

• 

" , 
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-nikoliv zákon ze dne 11. června 1922 čÍs. 242 sb. z. a 11. 

12:iní, že právě opak jest pravdou, poněvadž podle § 100 čís. 2 
CIS. 242/1922 dnem, kdy tento zákon nabyl účinnosti, pozbyla 
veškerá ustanovení, tomuto zákonu odporující, tedy i 
dříve vydaných, i ustanovení smluv dříve na základě zrušených 
uzavřených, že tedy i sporná smlouva ze dne 25. října 1920 musih 
upravena a posuzována podle tohoto zákona, což se nestalo. Není 
uplatněný dovolací důvod opodstatněn. Žalovaná převzala 
ze dne 25. října 1920 i proti žalobci závazek, vyjpláceti 
nancůl11, požívajícim měsíčního platu, v případě jich onemocn 
žitky po 39 týdnů, a praví-li odvolací soud, že základem závazku 
nemohl býti zákon čís. 242/1922 vydaný teprve v roce 1922, je to 
mozřejmé, a není v tom právního pochybení. Podle § 2 (2) zákona 
242/ I 922 se však výslovně dopouští stranám za souhlasu 
hejtmanství osvoboditi se od pojistné povinnosti smlouvou, 
zaměstnanec podle ní bud' plný plat neb aspoň výhody, tímto zákoflern/ 
zaručené. Poněvadž svrch.u uvedené smluvní ustanovení právě 
nému předpisu neodporuje, naopak s ním se úplně kryje, nelze uo'vo-.'.·, 
latelce přisvědčiti, že smluvní ujednání stran bylo potomním 
čís. 242/1922 zrušeno nebo změněno. Nelze schváliti dovolate1lCin 
názor, že smluvní ujednání, podle kterého se žalovaná zavázala platiti 
s'vým zaměstnancltm požívajícím měsíčního platu v případě jich 
mocnění PQžítky po 39. týdnu, zaniklo současně se služební s01,IOo''''''o 
Z,p;ávní povahy, toh?to závazku, .odvolacím soudem dostatečně objas
nene, JE zJevno, ze zavazek tento Je zC6la samostatným, na jiném práv
ním základě než ujednání o rozvázání služební smlouvy spočívajícím 
totiž spočívajícím na nemocenském pojištění osob, zaměstnaných v ' 
nictví. Nemocenské pojištění tolo' jest obligato'fní, nároky a závazky 
z něho, plynoucí jsou' upraveny ve veřejném zájmu předpísy veřejno--, 
právní povahy. Proto nezanikl se smlouvou, nýbrž skončil se uplynutím 
doby, po kterou trval nejen smluvně, nýbrž i ze zákona, jakO' náhrada 
obhgatorního závazku nemocenského, na který zákon jako na takový 
výslovně pomýŠ!iel. 

čís. 8010. 

Složil-li ten, kdo se spo.iil s jinýn1i zájemníky ve společnost za urči
tým účelem, do společnosti vklad, vzdav se nárokUi na jehO' vrácení a 
zúrO'kováni, nemůže 'SIC domáhati na společenstvu z oné společnosti na
p~to~ utvořeném, vrácení vkladu, nýbrž jen toho, by byl přijat za člena 
spolecenstva a by mu byl vklad započten. 

(Rozh. ze dne 28. dubna 1928, Rv I 1107/27.) . 

žalobce byl vlastníkem mlýna v Z., jejž v roce 1924 prodal manže
Itlln ť-ov'ým. V roc; 1921 utyo~i1 ~e v Z. z něk?lika ,zoájemníkli spoll'ek 
k .zanzem ele~tncke?o vede111, jenz vybral od zajemmku podle veIikosti 
Jejich podmku nutne pe111ze, by se mohlo započíti se stavbou místní 
sítě. Žalobce zaplatil tehdy spolku 10.000 Kč. Spolek byl zapsán do 
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rejstříku jako společenstvo. Žalobce neda: spo'lečenstvu .pr,ohláše!lí ? 
svém přístupu ve smyslu § 4 stanov . amz s~ stalo fon~aI111. pntetl 

',jobce společenstvem. žalobu proti sPQlecenstvu, O vracem ~nech 
~~.O{}O Kč O ba niž š i s o u d y zamítly, od." o I a Cl s o.u d z, techto 
cl Ů vod ů: Podle zjištění prvého soudu, ktere odvolatelem ,~em, ~apa
cleno (§ 498 c. ř. s.), spojil se žalobce,: roce .1921,. kdy!z leste byl 

lastníkem mlýnské reality čís. 2 v S. s nekolIka pnyml obyvatelI v S. 
.~ ctocÍ'i'ení společného účelu, zavedení elektrického vedení proudu do S. 

na základě úmluvy s účastníky této společnosti, složil 10.0000 Kč kll 
~rytí útrat zavedení elektrického. vedení ': S. d~, ;ukou účast~íka spo
lečností Josefa B-a a vzdal se vracem :r ~urok,0vanr tohot~ ~en:ze. Z t?
hoto zjíštění vyplývá, že důvodem pInem a pn tomt~ pInem predpo~~a
daným výsledkem byl,o zav.edení, elek5rické~0, ve~enr v S. ~e ~e ucel 
pln2ní ukázal nedostizltelnym, , ze pn, plne?1 predpokl~dany vysl~dek 
nenastal, žalobce a111 ~etvrd:l, trm mene, dokazml. Jeho ,nalOk ~a v!acem 
plnění jest tedy neoduvodnen. Pro sprav,nos! tvrz,enl za!obcov"" ze ko
nečným účelem jeho plnění bylo jeho> pr1Jetr za clena z,;lovan;ho sp,o
lečenstva, neposkytuje zjištěn~ prvního s,oudu ,opory. S tn;rt? c1enstvL~ 
,nad žalobce počítal, člen StVl nebylo vsak duvodem pInem. ?statn, 
žalobce neprokázal, že se jeho přijetí za člena žalovaneho spo!ecenstva 
stalo nemožným náhodou nebO' zaviněním společenstva. M?znost, ,by 
byl příjat za člena, jak vyplývá z ustanovení §§ 3 a 4 stanov zalo':,aneho 
společenstva, není vY'loučena. NemožnQst by teprve nasta:a,~"pr1J,etrm 
přihlašo,vaciho prO'hlášení žalobce, při čemž b;:,pak bylo ,re~ltr, otazku, 
zda jest tuto nemožnost od~o,dití z náh,09v CI z; zaV1J1el11 zalov~ne 
strany či z dobrovolného vzdanl se bydhste v S" zalobcem. P?~ud ~a
lobce poukazuje na to, že žalovaná strana odmemla ostatm ucast111ky 
společnQsti, kteří za stejných poměrů j,;ko žwto?,ce svéh,? č,asu poskyth 
příspěvky tím, že jeiich příspěvky započlla!a vetsl 700.I.<c deht;l?ou, po
lovicí na sPQlečenské podíly, a činí S} narok na tote,z, ,opoustJ duvo~ 
žalobní a staví se do rozpO'ru se žalobul prosbou. Nebol na;oku ~a stejn: 
zacházení mohlo by se býtí domáháno jen žalobou,na vzajemne p~~e,l11: 
spočívající v přijetí za člena žal?'~aného spolle,~ens~a a v'";pO'Clt:1111 
5.600 Kč na 8 s'polečenských podllu. že toto vzalemne ph:~nr, tvonlo 
dúvod proč bylo jím uloženo 10.000 Kč v roce 1921, nemuze zalobce 
vážně' tvrdí ti neboť od tohoto vzájemného plnění, které tehdy, n,ebylo 
ujednáno a bylo zcela nejisté, ",;moM uč}niti odvislým své pInem. 

Ne j v y š ší s o u d nevyhovel dovolam. 

Dúvody: 

Co do právního posouzení věci namítl dovo~atel,. že I::spl";tí: 1 O.OO~ 
Kč žalovanému družstvu, nýbrž původní spolecno~tr zale:nnlk~l, k n:z 
sám náležel a že tedy z>Í!stwl i nadále spoluvlastmkem one splatky,}e 
zřízením žalovaného družstva byla dosavadní společnost zrušena a m,el~ 
býti její jmění rozděleno v; smyslu § !21~ občo. zák." že vša~ na ,mIste 
tohO' převzalo jmění spolecno:s~ s akllvy : ~aslvy zalo~ane dr,uz:tvo, 
kterýmžtol okamžikem prý preslD ono lmem ze spO!U\lrlasll::ctVI clenu 
společnO'sti do vlastníctví družstva, že došlo k p1lnen1, za nez se nedo-
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stalo žalobci proti plnění, poněvadž složená jím částka byla 
Antonínu P-ovi na jeho družstevní podíly a na stavební 
Proto drží prý žalované družstvo oněch 10.000 Kč bezdů 
žalobce se nestal jeho členem a není povinen, by skládal členské 
neb stavební příspěvek. Podle skutkové povahy rozsudku soudu 
stolice jest nesporné, že původní spolek byl v roce 1923 zapsán do, 
stříku jako společenstvo s r. o. Z toho nelze dovoditi, že žalované 
lečenstvo převzalo do vlastnictvi i vklad 10.000 Kč žalobcem 
ježto částk:u tu, jak jest dále nesporno, započitalo jako dřívější 
žalobcův nynějšímu svému členu Antoninu P-ovi na členské 
stavební příspěvek. Žalobce založil nárok svů i na tvrzení, že 1 
zaplatil jako budoucí člen žalovaného společenstva zálohou, jež 
býti započtena na jeho podíly a na stavební příspěvek, připustil 
sám, že částka ta neměla po dobu členstvÍ I11;U býti vrácena a z"mlcce 
vána. Tento přednes sám o sobě neopravňuje ho, aby na . 
lečenstvu žádal výplatu sporné částky, neboť podle něho, 
žalobce domáhati jen toho, by byl přijat za člena společenstva a 
mll částka 10.000 Kč 'Započítána a připsána na podíly a na 
příspěvek. Na věci nic nemění ani právní vývody jeho v dovolání. Do
vozuje-li, že původní spolek nebyl právnickou osobou, a že částka 10.000 
Kč zůstala žalobcovým vlastnictvím, nemůže žádaJí výplabu její oj 
ža:lovaného společenstva, jemuž ve skutečnosti nic nezaplatil a do jehož 
jmění částka ta nepřešla, když byla zaJpočtena na podíly a příspěvek 
jednoho z jeho členů. Nelze proto, říci, že by bylo žalované společen
stvo obohaceno touto částkou, která představuje jen výši podílu jednoho 
jehO' člena na společenském podniku. Z § 1215 ohč. zák. nemŮže ž<tlobce 
dovoditi nároky proti žalovanému spo!lečenstvu, jež přece nebylo čle
nem původního spolku. Nezáleží ani na tom, že žalobce nezavázal se 
k přístupu jako člen žalGvaného spo]ečenstva, neboť ani to ho ne
opra\éňuje, by domáhal se zaplacení částky' vložené do původní spo
lečnosti na žalovaném spo,l'ečenstvu. Není proto třeba uvažovati o do
sahu závazk.u žalobcova, že nebude požadovati) vrácení a zúrokování 
částky 10.000 Kč. 

čís. 8011. 

K žalO'bě z právnich jednáni pro akciovou společnO'st, jež dosud 
není pO' právu, jest oprávněn, kdo právní jednání uzavřel jménem dosud 
nesehválené a do obchcdníhc rejstříku nezapsané akcicvé spclečnosti 
tak, jakO' kdyby sPO'lečnost již tu pc právu byla. 

Ten, kdO' jednal pc rczumu us,tancvení druhéhO' cdstavce čl. 269 
obch. záll., jest zavázán a. oprávněn solidárně s těmi, jež zastupuje, 
jednal-li k př:ikazu a jménem osVatuich, byť i nedal zást'upčí poměr na 
jevO' k třetímu; stačí, že úmysl ten byl z okolnost! poznatelným. 

(Rozh. ze dne 28. dubna 1928, Rv I 1256/27.) 

Žalobě inž. Jana F. jako koncesionáře firmy Sdružená akciová spo
lečnost, pilnice a dřevařství N. proti Františku B-o'vi o zaplacení pené
žité pohledávky, bylo obě man i ž š Í '111 i s o u d y vyhověno. 

_ čís. 8011 -

• v V' o t' Cl zrušil rozsudky obou nižších 
Nel v Y s S 1 S " " dl . . ! by o ni znGVU jednal a roZHO . prvemu sOU( ll, 
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soudů a vrátil věc 

. 'd dl č's 1 (čis 5§ 477), 
DGvolání, opřené o dovodlatCl

t 
~uvoJ'eYn ppookeUd IJ'd' e ~ dov~lací důvod 

03 • . opo s a ne1'G , d' \. 3 a 4 § 5 c. r. s. Je , ... 'dle § 503 čís 4 c ř s. Tvr 1- 1 
"h "ho posa,uzem veCI po .' '. h' 

nespravne o pr~v:'.I , řadě dovolací důvod zmatečnosl! a v dru e 
dGvolatel, provadeJe v p:ve r. žalobcem je firma »Sdružená akcI
řadě také .důvod )rotIs~S~~~~;~t~f v N.«,která dosud, nejsouc zaps~na 
ová spolecnost, pl mce . ' "tá se v rozporu s dos:lovem za
v obchodní rejstřík, neHl po pr::,vu, 0'\ žalobním žádáním je podepsána 
loby, která nejen na rubr~, t;~~~ li;~~: '»Sdr~žená akciová společ.n11'S,I, 
Janem F-e~l J':.kO ,kGmlSlOna dl které tento žalobce jako koncesLOnar 
pilnice a drevarstvI v N;", a .po e. "ci se joko »žalující strana«, se 
budoucí akciové sp olecn11'st;, ozna~nJ1 'ak~ koncesionáři totiž »ža
dGmáhá toho, aby bylo zaP. aceno Jev, ~Jsllovu žaloby dospěl k témuž 
lující straně«. Když. o?volaC; so~d ěfO:dPoruie s~isům. Sluší tedy uzn~ti, 
závěru, nelze uznah, ze ten ~ zav , rž "en o otázku správnosti prav
že neJ' de o vytýkanou zmatecndost, n~blobJce k dalšímu žádání aktivně 

, t r· o to z a Je za ' . d ' . 
níh~ P?sou~em, ,o IZ ~bch0dů, pokud ,se týče z práyních le. na111 
opravnen .. Zalov ano Je z '. »Sdružená akciova spolecnost, 
uzavřených. Sp?IUz,akl~atelem t~:~~I~ciovoiU spollečnost. Zjištěno j;', že 
pilnice a drevarstvI v .. « pro d není o právu ježto se Jl do
tato firma jako akciova spole~nos,t dosu , t ké Pzapsána' do obchodníhO' 
sud nedostalo úředního schval,em. a ~e~~lobě kdyby bylo zjíštěno, že 
rejstříku. Žalobce by ~yl. °IPra,vnen avz·rel I'~énem do'sud neschválene 

, " d ., nlchz za ovano uz . t k . k prav111 1e na111, z .., ' é akciové společnostI a, ]a o 
a dG obchodního relstr;ku n~.z.apsan kd b' tedy byl jednal tak, že 
kdyby společn11'st p'rav~~ tf JIZ kb)';I;, spol~č~ost již byla schválena a 
z je~o )ednání, by v~p yv~ f' d~u~' odstavec obch. zák. viz St~ub
v reJstnk zapsana (cl., 2 'k l46) V napadeném rozsudku otazk~ 
Pisko: KommentarJ. dIl, stran a t ~a řetřes ani v rozsudku prvm 
tato nebyla probrána a nebyla.trza• a obchGdY s ním uzavřel Karel K. 
stolice, ačkoliV žalo.van,Ý ~a.mI" s z~,lečnost, pil~ice a dřevařství v N.~ 
jménem firmy »SdrllZena a ~I,o~a f I Ani v napadeném rozsudku a111 
a ač na námitce této v odvo,an; se rV~iŠtěno zda žalobce Jan F., či kdo 
v rozsudku první stohce n~n.' v.u~ec ,~o za' firmu »Sdružená akciová 
jiný právní jednání, z mC z. z~ oV3

N 
,: uzavřel a zda uzavřel! je tak, 

společnost, pilnice a dř~varst~I v k~z na druhý odstavec čl. 211 obch. 

I'ak shora rozvedeno. povsechny pou • dchozích modalit _ přichází 
, .• t • '111 - ale len za pre ." t ' 'de 

zak., Jenz Uf ovse, , ,.' z·alob'co.va k žalohe o 111Z Ll J ' .. k nánl opravnem' 'd ' v úvahu, nestacl .~:..., . učiněnn ziištěnf ve shora uve enem 
bez naznačených zl1S.temb .Bu~rh. oprávněn' uzavřel-li obchody v za
směru, je žalob,ce k zalo e a Ivn~. , Bedřicha F-a a Františka K~a, 
sloupení ostalmch spoluzakladatelt; ~rm~'ho odstavce čl. 269 obch. zak. 
jest jednající p~ ro:umul.ud~ta':.o~e~~m~n J':ž zastupuje, pak-li jen jednal 
zavázán a opravnen 80 1 arne , 42* 
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k příkazu a jménem astatních, byť i paměr zástupčí prati třetímu 
najevo'; stačí že úmysl ten byl z akalnastí poznatelným. ,(u,"'UU'-I-ISk 
Komentář druhé vydání strana 952 k čl. 269 obch. zák. & 3). 

čís. 8012. 

Podplácel-li zmocněnec zřízence zákazníků, bvl zmocnitel onr~",,,,,,'; 
odmítnouti obchody takto sjednané; schválil-Ii je však, jest povinen 
hraditi zmocněnci dary, jež tento poskytl ze svéhO'. 

(Rozh. ze dne 28. dubna 1928, Rv II 309/27.) 

žalobce a žalovaný provozovali koupi a prodej dřeva na společný 
účet, zisk měl býti dělen na po'I.ovici. Ve sporu o vyplacení podilu na 
zisku uvedl žalovaný jako srážkovou položku též dary (špendáže), j 
dal zákazníkúm k docílení příznivějších výsledků obchodování. ŽaloM 
bylo s a u d y vše c h tří s t o I i c částečně vyhověno, ona srážkovl 
položka žalavaného by'J'a uznána. 

N e j v y Š š í s o u d odvětil k dovalání žalobce v tomto směru v 

důvodech: 

Co se týče náhrady za tak zvané »špendáže«, namítá dovolání no
právem, že náhrada žalovanému nepřísluší, ježto nebylo mezi stranami 
úmluvy, podle které byl žalovaný oprávněn, takové dary dávati, a po
něvadž dary b)"ly dány za účelem nedovoleným. žalovaný byl oprávněn 
pwvowvati obchody společnoMí. Jest ho tudíž pokládati za zmocněnce 
(§ 1190 obč. zák.). Jaka zmocněnci přísl,ušf mu náhrada veškerého ná
kladu, jejž učinil nutně a užitečně v zájmu společnosti, třebas se vý
sledek nedostavil. Používal-Ii ž3ilovaný za účelem příznivějších výsledkii 
společenského obchodavání prostředků nemravných a nedo'vo.Jených 
(podplácení zřízencú zákazníků a dráhy), překročil zajisté meze své 
plné moci, poněvadž příkaz k nedovo,lenému jednání nelze platně dáti 
(§ 879 obč. zák.). Než tato okolnost by opravňo'l'ala žalobce jen k tamu, 
by odmitl obchody, které byly takovým způsobem uskutečněny, jako ne
.učiněné na účet společnosti. Pak hy ovšem nebyl ani povinen,. žalo
vanému nahraditi náklad na ně učiněný (§ 100.9 obč., zák.). Žalobce 
však užitek z těchto obchodů žádá a tím je schvaluje (§ 10161 obč. 
zák.); z taho plyne ·jeha povinno,st, nahraditi žalovanému též dary, které 
tento' ze svého učinil, by dosáhl příznivějších výs!l:ed'k'ů tohotO' obcho
dování. Nižší soudy právem určily výši náhrady podle § 273 c. ř. s., 
když bylo zjištěno, že žalÚ'vaný dary dával, p'oněvadž plyne z povahy 
věci, že lze důkaz O' výši takové pohledávky jen ztěží provésti, a ne
pochybily nijak, když, uvažujíce o výši náhrady, žalo,vanému příslušející, 
pl-ih'lížely také k znaleckému posudku. Po stránce právní souhlasí do
volací soud s výší náhrady, nižšími soudy určené. 
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čís. 8013. 

, - d 'e by ten kdo se domáhá odkladu exekuce, výslovně 
Zakon nevyza Uj " .' tk ." 

tvrdil, že mu z pokračování v exekuci hrozl maje ova ujma. 

(Rozh. ze dne 3. května i928, R I 285/28.) 

. t o I i c e ovoJiI odklad exekuce, rek u r sní 
S o udp rve s exekuce Pzamítl D ú v o cl y: Z ustanovení §§ 42 

s o u d nav;h na
t 
odkiad že soud můž~ adložiti k návrhu exekuci, je-Ii 

až 4~ ex .. r. J;,s ~~ I~O, 42 uvede'ných a byla-Ii by s vedením e~ekuce 
tu nektery z ~~vo kd ~ádá za odklad nebezpečenstvi majetkove u]my 
spOJeno 1'10 00, o z< ; P . 'dpoklad pro povole11l 
nenahraditelné nebo těž~~/I~:~~~I~~e~~:lka r::kr::la, že podala oposicní 
exekuce tu sIce jest, ~e , 'ohlášení ne ří ustností exekuce (§ 42 
žalobu ve smyslu § 3" ex. ;. kO bPII . clruhy' pPře~poklad nebezpečenství 
" 5 ř)' že by tu vsa y I . , Ob . 
CIS. ex..: " h ďteJné újmy navrhovatelka vu ec a11l 
nenahraditelne . nebo tez~e. na rat ~ 'není 'patrnou. Měl proto návrh 
netvrdila a am ze SpISU uJ1na a Qva 
na odklad býti zamítnut. . 

. N e j v y Š š í s o ll' d obnovil usnesem prvého soudu. 

Důvody: 

'I . h 0'1 'ící strany na odklad exekuce 
Rekursní soulÍ nevyhove navr. u za ub t ho důvodu že žalující 

povolené straně usnesení~1 ?kre~n~~~I~')~U n~~:vě~ČilaJ že hy' jí' pokračo
stra!," POt~~~u~~L~ktc;4p~~~olděl~: vbyla újma nenahraditelná, !,eb aspodň 
vamIn v ,v d' . ten kdo domaha se O' -
těžko nahraditelná. Než zakon nevyza 11]e, DYk ,'" exekuci hrozí 

. I 'tvrdil že mu z po racovam v 
kladu exekuce, vys ovne -, 'v' aví že odklad exekuce může 

. k ." a Neboť 9 42 ex r len pr , 
ma]et ova u]m . " ' d . 'kl' dů tam pod čís. 1-8 vytčených, a 
býti k náv,rhu nan~en z\pre, P? ~dklad exekuce nesmí býti povolen, 
§ 44 ex. r. stanOVl nega l~neJ ze v' :.." b to 1'0 navrhovatele 
když v exekuci m~že bý'h PO~j:~~;va~lO~j~~lzne:ahragteJné neb těžko 
bylo spojeno s ne ezpecuTI n. 't' § 42 ex ř jsou samy o sobě 
nahradítelné. Důvo(~y odkladu ~YhoC en~ v lze pr~~id~lně miti za to, že 
již takovcho razu, z~ podle ]e]1e . po~t .Y A tomu jest tak zejména 
hy dlužník provedenu11 exekuce lItrre u]mu'

b 
I 'I b oposični podle 

" dO Č· C § 42 ex ř když vznesena Y a za o ,a 
v pnpa e IS.". . .., t" ctě se tvrdí že dlužník vymáhanou 
§ 35 ex. ř. a v 111, pko v tom o pnpa. i. ,,' o,' na soudě. 
pohledávku věřiteli zaplatil nebo za]1s~II, slozl~ ť;~~u Pbe;:zc~alšího odl!
Tu je již spojeni návthu na adklad ~~e~c~~íe ~~ozici navrhovateli z po
vadnění zřejmým poukazem na ono 1 ~, . _ t k z~e'mo že by 
kračování v exekuci. Vzhledem na obsah zaJo~y ]e~kpaa k~IJby' žalujíCí 

kdyby došlo k nuceném~ ,p\odeí; z~~a~~n~~ P~~;~(ľ~ těžce nahraditel

~1~~'n:k~d~~~~~n~~c\U s~V:~~~~íf~ ~~iie :kutečnou cenou prodaných svršků 
a výtěžkem za ni' docíleným. 
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čís. 8014. 

Lhostejno, zda tetl, proti komu směřuje zákrok podle čl. 26, unun" 
·odstavec, obch. zák., .iest kupcem plného práva. 

(Rozh. ze dne 3. května 1928, R I 327/28.) 

Rej s tří k o v Ý s o u d prohlásil se nepříslušným jednati a 
h?do.v~tio oznámení Františka P-a proti Louisu O-ovi pro nedovolené 
UZl~ant fIrmy. Rek II r s 111 S o II d zrušil napadené usnesení a uložil 
pr~emu soudu, by, pr~veda případné další řízení, . rozhodl o návrhu. 
D, u v o. d1.: PO,dle. SpiS II krajského s~udu v Litoměřicích jest v obchod_o 
mm reJstnku tehoz soud:1 zapsana frrma »Louis O, a Co.« se sídlem 
v T;.a ma)'telem Frant!skem, P:em, prokuristou Oustavem Poem, při 
kterez firme podle SpiSU nem az dosud vymazána prokura Františka 
P-a. František P. jakožto majitel této firmy v oznámení ze dne 1. čer
vence 1927 zejména uplatňuje, že Louis O. v T. používá firmy »Louis 
O. a Co.« a vzbuzuje tím zdání, jako by jeho firma měla sídlo v T. 
k~~žto majitelem firmy »Louis O. a Co.« v T, jest podle obchodního rej: 
stnku mnamovatel, a domáhá se proto zákazu používání firmy »Louis 
O. a Co.« Louisem O-em. Domáhá se tedy František p, očividně wkro
č~ni P?dle čl. 26 dmhý odstave~ obch. zák. Tomuto ustanovení odpo
Vida tez ustanovelll § 13 uvoz, zak. k obch. zák. o povinnosti tam uve
dených úřad~ a zejména též živnostenských úřadů k oznámení u ob
chodního soudu při používání nepříslušné firmy podle čl. 26 obch. zák. 
Názor soudu prvé stolice, že prý jest rozhodno, zda ien, proti komu se 
činí oznámení podle čl. 26 obch. zák. jest kupcem plného práva čili nic 
a že jen v onom případě lze použíti předpisů obchodního zákona nen; 
odůvodněný, vždyť v čl. 26 druhý odstavec ohch. zák, zákon výslovně, 
bez obmezení na př. na kupce plného práva, nařizuje zakročení z úřední 
povim;o:,ti pr?ti t,,!n, kdo používají jim nepříslušející firmy. Jest tedy 
v nynejSllll pnpade soud obchodnr povolán o oznámení Františka P-a 
jednati a o něm rozhodnouti. 

Ne j v y Š š í s o Ll d nevyhověl dovolacímu rekursu, s poukazem ke 
správným důvodům napadeného usnesení, které nebyly vývody dovo
lací stížnosti vyvráceny. (Srov. Staub-Pisko při čl. 10 § 7 a Adler
Clemens čís. 1138.) 

Čís. 8015. 

Vedení exekuce vnuceným zřízením zástavního práva pokud se týče 
poznámkou vykonatelnosti vymáhané pohledávky vložené na nemovi
tostiobtížené fideikomisární substituci, není substituční obtížení na' zá
vadu a nevylučuje je, nýbrž má jen za následek, že vnucené zřízeni zá
st~~nlh~ . práva pok~d se týče p~zn~a vykonatelnosti pohledávky 
muze byh povolena jen s obmezentm, ze se vklad nebo' poznámka děje 
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beZ úimy substitučních práv. Povolení exekuce s tímto obmezením ne
vadí, Že exekuce byla navržena .bez oné obmezujír;í doložky; Třeb~ pů
mini zástavní pravo bylo vlozeno s onou dolozkou, nenl dolozka ta 

~byteČt1a při povoleni poznámky vykonatelnosti pohledávky. 

(Rozh, ze dne 3. května 1928, Rl 334/28.) 

s o udp I' V é s t o I i c e zamítl návrh, by byla povolena exekuce 
vnuceným zřízením zástavního práva a za tím účelem pozl1amenáníľ~ . 
vykonatelnosti při pohledávce SP.ořitelniho a :áložního spolku 49.784 ~c 
ijištěné na polOVICI usedlosti pnpsane yOJtedlU. S-OVl a vklad~m z~
stavního práva za vykonatelnou pohledavku tehoz spolku 573 Kc. D u
vod y: Usnesením ze dne 8, května 1926, Č. d. 459/26 povolen byl 
v pozemkové knize na polovici připsanou Vojtěchu S-ovi vklad zástav
niho práva za pohledávání Spořitelního a záložního spolku 49.784 Kč 
s přísl. a to, ač nemovitost je stižena fideikomisární substitucí ve pro
spěch nezl. Anastazie a Marie š-ových, bez doložky; »be! uJmy substI
tnčních práv«. P,roti tomuto usneseni podal opatrovnrk k ClllU' ne zl. Ana
stazie a Marie š-ových stížnost, které bylo usnesením rekursního soudu 
ze dne 13. ledna 1928 vyhověno a vklad povolen jen s doložkou »bez 
újmy práv fideikomisárni substituce nezl. Anastazie a Marie š-ových«; 
Jest proto exekuce na tuto nemovitost nepřípus.tnou. Rek u r s ~ I 
S o u d povolil exekuci vnuceným zřízením z,astavnrho prava a za hm 
účelem poznámku vykonatelnosti Hm vydobytI 49.784 Kč, JInak rekursu 
nevyhově1. D ů vod y: Stěžnvatel jest toho názoru, ~e prv~í soud, když 
nemohl povoliti exekuci vnuceným vl<ladem ~astavmh?, pra,va a za. Ťl;n 
účelem poznámku vykonatelnosti při pohle~avce ,Spont~lmho_ a zal oz
niho spolku zjištěné na polovici usedlostI pnpsan~ VOJtechu. S~O~I, po
něvadž je na této polovici usedlosti poznamenana lrdelkomlsarm sub
stituce pro nezl. Anastazii a Marii š-ovou, že nemel exeku~~1í ná~rh. za
mítnouti, nýbrž že měl povoliti exekuci s dodatkem, bez_ uJmy frdelko
misární substituce nezl. Anastazie š-ové a nezl. Mane S·-ové. Tomuto 
názoru vymáhajícího věřitele nelze v plném rozsahu přisV'ědčiti .. Pro 
povolení exekuce vnuceným zřízením práva zástavního na nemovlto,stt 
ve veřejné knize zapsané a pro její výkon platí podle druhého odstavce 
§ 88 ex. ř. ustanovení obecního zákona knihovního ze dne 25. července 
1871 čís. 95 ř. zál<. s obměnami uvedenými pod čís. I a 2 tohoto para
graft: a platí tudíž i ustanovení § 96 knih~ .zák., .že so~d n,e~mí,p.ovoliti 
více aniž co jiného, než strana žádala. Zadal-h vymahajlcI ventel za 
vnucený vklad práva zástavního pro svou d~l.Ší vy.kOl:atel~O'~, ~ohle
dávku 573 Kč 40 h s přísl. bez dodatku bez uJIny hdelkomlsarnl sn:b~ 
sti:uce nez1. Anastazie Š-ové a nez1. Marie š-ové, nemohl ovšem prvm 
soud povoliti vnucený vklad práva zástavního s uvedeným dod"tk~m, 
poněvadž by byl povolil něco, co nebylo žádán~, Jest proto v tom ~meru 
stížnos! neodůvodněnou, nebylo jí tudíž vyhoveno a bylo usneselll prv
ního soudu v této části potvrzeno. Jinak se má věc, pokud žádáno bylo 
o nucený vklad práva zástavního a za tím účelem o poznámku vykona-

i i 
;L . , 
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telnOsli při pohledávce Spořitelniho záložního spolku 49.784 Kč s 
zjištěné na polovici usedlosti připsané Vojtěchu Š-ovi, neboť tu 
odůvodnění napadeného usnesení jest již vloženo právo zástavní s 
doložkou, a poněvadž se má poznamenati pouze vykonatelnost 
dávky pro kterou již jest zástavní právo vloženo, neni zapotřebi, by 
poznámka vykonatelnosti měla onu doložku, poněvadž zástavni p 
nezakládá, nýbrž má pouze vyznačiti, že pOh'ledávka jest nyni 
telnou, ovšem, s obmezcním v dodatku uvedeným, že zástavní 
bude na újmu fideikomisární substituce ve prospěch nezl. Anastazie 
Marie š-ových, tim neuskutečňuje se ještě právo zástavni, nýbrž 
značuje se vykonatelnost pohledávky, pro niž právo zástavní bylo 
zeno a není proto na újmu Hdeikolllisární substitud poznamenané 
vkladem práva zástavniho pro vymáhajícího věřitele nez!. J-l.Lla,raz'C 
Marie š-ových a neměl proto první soud v tomto směru exekuční 
zamítnouti. 

N e j v y Š š í s o u ci vyhověl dovolacímu rekursu Anastazie a 
š-ových potud, že povolil exekuci vnuceným zřízením zástavniho 
poznámkou vykonatelnosti s dodatkem: »bez újmy substitučních 
nezl. Anastazie a Marie Š··ových«. 

Dúvody: 

Pokud dovolací rekurentky maji za to, že bylo exekučni návrh 
máhajícího věřitele na vnucené zřízenÍ' zástavního práva poznámkou vy- ' 
konatelnosti u pohledávky vymáhajícího věřitele 49.784 Kč, zajištěné 
na spoluvlastnické polovici povinného k nemovitosti, zamítnouti vúbec 
a to, jak z odvoláni se dovolacich rekurentek na usneseni prvniho soudu 
dlužno souditi, proto, že dotyčné spoluvlastnic!vi povinného jest obme
zeno fideikomisární substitucÍ pro ně, totiž pro uezl. AnastazH a Marii 
š-ových, jest tento názor d'ovo'lacích rekurentek mylný a dovolacímu' 
feiwfslI, pokud jest v něm navrhováno zamítnutí návrhu na ll'vedenou 
exekuci nebylo lze vyhověti. Vedeni exekuce vnuceným zřízením práva 
zástavniho, pokud se týče poznámkou vykonatelnosti vymáhané pohle
dávky, vložené na nemovitosti obtížené fideikomisární substitucí, není 
dotyčné substituční obtíženi na závadu a je nevylučuje, nýbrž má jen za 
následek, že vnucené zřízení práva zástavní-ho, pokud se týče pozname
náni vykonatelnosti pohledávky může býli povoleno toliko s obmeze
nim, že se vklad nebo poznámka děje 'bez újmy trvajících substitučnich 
práv (srovnej sb. n. s. čís. 4500 a 6412). Pokud jde o to, že exekuce 
byla navrž·ena bez oné obmezujid doložky, nelze ani v t0111 spatřovati 
překážku pro povolení navržené exekuce, ovšem s uveden)rITI ob meze
nim·, to proto', že podle § 96 knih. zák. nemltže se povoHti více aniž co 
jiného, než bylo, žádáno, povoliti však méně, tedy v případě, o který 
jde, povoliti poznámku vykonatelnosti s obmezující doložkou shora ·uve
denou, lze (§ 95 druhý odstavec knih. zák.). Naproti tomu bylo vyho
věti dovolacímu rekursu, pokud se jim dovobci rekmentky bráni tomu, 
že byla poznámka vykonatelnosti pohledávky rekurs ním soudem povo-
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. I 'k Nelze souhlasiti s rekursnim 
lena bez uvedel1_é o_bm~z?Va~~t:~~r~;;,·vo pro vymáhanou pohledávku 
soudem, že, kdyz puvo 111 ~a". m substitučnich· práv« ~ jest tato .do,
jest vlozeno a dol~ZkOU. :>bcz uJ : t Inosti pohledávky již zbytecna. 
ložka při povolel1l.powamky vYřio~~ ~sech do veřejných knih a ch_rá
Zásada urcltostl, )lz db~tr Jest p . F;,duii by zápisy v knihách verej· 
něná důvěra v ~l1lh~. v,er~Jne :oh~nvY;och;'bnosti byly vyloučeny (5rov-

. ných byly Jas~,e, ~~;1e), ; vťecbyJ~ navrhovanou poznámku ~ykonatel
nej sb. n. s. CIS,. .., ;od~ložkO-U cO do substitučních prav dovola
nosti povohtr s obmezu)lcl. b I olJrávněnému dovolacimu rekursU 
cích rekurentek. V tom smeru yo 

vyhověti. 

čis. 8ll16. 

... t., anželsl{ého otcovství žalovaný dů-
Navrhl-Ii ve sporu o ZJI,S em n~tnouti ~ důvodu že se nelze nadíti, 

kaz zkoušk?U krve, n:,lze na,vfl? ~I ečnému výsledku, nýbrž by~o věc~ 
že by zkouska m u s I I a ve~ŤI.!< ;zp kouška ta aspoň po zaporne 
soudu, by vysl~ch.1 znal~~ !e~S~I, I::n ~ není otcem žalujícího dítěte. 
stránce může vestl ku z JIst:"!, z~:: kl ,Já že se soud předem ubezpe
Připuštění důkazu toho ovsem pre P? a 'oručníka že svolí by množ
čil souhlasem žalovaného, !,Uatk

b
y tte!~:rlno z těla' žalovanéilO, neman-

tví krve potřebné ku zkousce Y o o ' 
s 't-t želské matky a dl e e. 

(Rozh. ze dne 3. května 1928, Rv I 1576/27.) 

• 'h tcovstvi a o placeni výživného 
žalobu o uznal11 nemanzelS'ke o. o HI o d vol a c í s o u d 

, s o II d P r v é s t o I 1 C e zalTI_ , 
procesll 1

v 

uznal podle zaloby. -.1 • len)·' rozsudek a vrátil věc odvola-
Ne' v y š š í s O U d HUSl napal I l' 
Jdi' ' dá'e J·cdnal a znOVU roz 10Cd. 

dmu soudu, by o o va am 1 

Důvody: 

'olice navrhl žalovauý důkaz krevní 
Již v řizeni před souc1em prv~lst. 'I d·tka Nižší soudy důkaz ten 

zkouškou o tom, že není otcen; zadluJl:110 .y' I podl~ nynějšiho stavu vě. dy 
•. ·1 d I cí soud z duvo u ze pl ,. I dl nBpnpush y, o vo a . _ '·1 'sti k bezpecnemu vys e {ll. 

- k' f ' by zkouska ta mUSI a ve. -nelze oce ava I, ze ' _ cl h 'ho ·slyšeni znaleú samostatne po-
_ ", soudu by bez pre c OZl ,. , vy 

Nez nem V~Cl I -J, čd lékařské spadající, zej111e~a mozny -
suzoval otazku do ~boru vy. rž b 10 . eho povinnosh, by vyslechl 
sledek důkazu zkouskou k,lve, nyb _ Y J ativní stránce může vestl 
znalce lékařstvi, zda zkouska t~ ~sro~h~odí~:t~ neni čili nic. Připuštěni 
ke zjištění, že žalovaný otcer." ~a_ U)lCI, _ edem ubezpečil soud souhlasem 
důkazu toho ovšem pře.d'Poklada, !-~i'~= ~~těte, že svolí, by množství krve 
žalovaného, matky dltelea po~uc b I debráno kterýžto souhlas Jest 
ke zkoušce potřebné z )lch tela y o o , 
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předpokladem provádéní zkoušky krve a podle předpisu' c' '1· 'h 
vb' t' "p lVI 111 o vynucven, y 1 nemu:::~. oněvadž odvolací soud nezjistil předem, ·zda 
cas~l~ene, osoby daj1souhlas k odebrání krve, ke zkoušce 
v pnpa~e kladnen; n~prove~I důka~ v odvolání žádaný o tom, zda 
D? .zkousky, klve ocekavaÍl nejaky vysledek pro rozhodnutí otázky 
SlVI, ~ kdyz tom~ tak, neprov.cdl dukazu zkouškou krve, trpí řízení 
volacl vadou neuplnosÍl nzel1l podle § 503 čis. 2 cřs. 

čís. 8017. 

, Třebas byl náv~h na opravu r03'sudku zamítllut, jest přes to přípust_ 
n~"? (§ 419, ?~uhy odstavec, c. r. s.) rekurs, je-li rozsudek jenž Ul' 
byh opraven, jlZ pravoplatným. ' a 

(Rozh. ze dne 3. května 1928, R II 104/28.) 

o S o udp r v é st o líc e vyhověl návrhu na opravu rozsudku r e-
.k II r snl s o ll' d navrh zamítl. ' 

.' N e j v y Š š í s o ,u ci ncv'yhověl dovolacimu rekursu a uvedl ohledně 
pnpustnostl dovolaclho rekursu v 

důvodech: 

Podle§ 419 dl:uhý ~dstavec ~. ř. s. není přípustným samostatný re
kurs, proÍl usne~eTIl, JI111Z byl odmI1nut návrh na opravu rozsudku. Napa
denym USIH;Sel1lm nebyl vša,k návrh na opravu rozsudku odmítnut, nýbrž 
pouze z,amltnut., I kdyby vsak slovo: »zuruckgewiesen« v druhém" od
st':.~?1 § 419 c. :. ~. mělo znal:,enati též zamítnutí opravy, pokládá nej .. 
vyssl ~o",d ~Icm:ne samostatny dovolací rekurs v tomto případě za pří
pu~tny, po~eva~z ~ozsu9:k, jehož znění.:ná býti opraveno, jest již dávno 
pravoplat'11ym, lakze stezovatel nerna JIz opravného prostředku s níjnž 
bylo by lze rekurs spojiti. ' ... 

čís. 8018. 

, Má-Ii odv,ol~cí soud rozhodovati j'en o existenci vzájemné pohle
da~ky uplat";ene započ~ením a ~epř~vyšující hranice bagatelni (§ 448 
c; r. s.), plah o opravnych pros!redclCh předpisy o opravných prostřed
clch ve věcech nepatrných. 

(Rozh. ze dne 3. května 1928, R II 144/28.) 

~alo~ce don~á~1a1 se na ~alované zaplacení pohledávky 456 Kč 
s pnsl. zalo,vana cuula protI zalobni pohledávce různé námitky, uplat
I1lla take VZ3jemnOU pohledávku 634 Kč 49 h započtenim a navrhla za-
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1l1itnutí žaloby. P l' vn í s o u d rozhodl, že žalobni pohledávka jest po 
právU, že však jest z částí vyrovnána vzájemnou pohledávkou 250 Kč, 
takže žalovaná jest povinna doplatiti žalobci ještě 206 Kč s přísl. Do 
rozsudku prvního soudu podala žalovaná odvolání, v němž jednak uplat
ňovala, že žalobní nárok není vůbec po právu a že žaloba jest neodůvod
něna, a navrhla její zamítnutí, jednak uplatňovala, že její vzájemná po
hledávka měla býti prohlášena za exístentní nejen částkou 250 Kč, nýbrž 

, také další částkou 259 Kč a navrhla in eventum, by bylo uznácno, že za-
žalovaná pohledávka jest úplně vyrovnána vzájemnou pohledávkou. 
O d vol a c í s o u ci odmítl odvolání jako nepřípustné. O ů vod y: 
podle rozsudku jest započtením namítaná pohledávka 634 Kč 49 h po 
práVU toliko 250 Kč, ne však - poněvadž žaloba je na 456 Kč - zbyt
kem 206 Kč, takže předmětem odvo'lání je toliko peníz 206 Kč. Týká se 
tedy odvolání částky 300 Kč nepřevyšující a je proto podle § 448 a 501 
c. ř. s. nepřípustné. 

N e j v y Š š í s o u ci vyhověl dovolacímu rekursu, správně rekursu, 
potud, že zrušil napadené usnesení, pokud jím bylo odmítnut? odvolání 
žalované také proti rozsudku prvého soudu o žalobní pohledavce a na
řídil odvolacímu soudu, by ve příčině žalobní pohledávky jednal o od
volání žalované, jinak dovolací rekurs odmítl. 

Důvody: 

Z průběhu řízení jest zjevno,že první soud uznal celou žalob ní po
hledávku 456 Kč za e'xistentní a ze žalovaná se domáhá odvolacího roz
sudku, by .žalobní pohledávka nebyla uznána za existentní. V odvola~ 
cím řízení jest (udíž celá žalobní pohledávka, která převyšuje hralllCl 
bagatelní (§ 448 c. ř. s.), takže v tomtosmém neprávem odvolacl so..~d 
odvolání odmítl, domnívaje se, že jde o vĚc bagatelní (§§ 501, 471 CIS. 
2,474 druhý odstavec c. ř. s.). Jinak jest tomu při vzájemné p'o~ledávce. 
Uplatněno bylo k započtení 634 Kč 49 h a prvl11 S?U? uzna~ JI za, eXI
stentní jen částkou 250 Kč, kterou v nálezu rozsudecnem od: zalobnl po
hledávky hned odpočetl. Naproti tomu neuznal za existentní zbytek vzá
jemné pohledávky 384 Kč 49 h, mž však nevyjádř~1 v nálezu, nýbri jen 
v důvodech rozsudku. K tomu třeba podolknouh, ze I rozhodnuh o ne
existenci vzájemné pohledávky bylo pojati do rozsudkového nálezu a 
že i toto rozhodnuti bylo schopno pravomoci až do výše žalobní pohle
dávky (§ 411 c. ř. s.). Domáhá-Ií se odvolatelka ineventum uznání)eště 
další částky 259 Kč (z níž do výše žalobní pohledá:,ky zbývá Jen ,častka 
205 Kč), odporuje právě onomu do, nálezu nepoJate~u rozl,;odl1'l;Í1 o ne
existenci zbytku vzájemné pohledavky, te,:y mkolr Jen duvod~m 10,,
sudku, což by ani přípustno nebylo. Ale ze vseho toho Je zjevno, z,e I vza
'emná pohledávka k započtení namítaná jest předmětem jednál1l a roz-
11odování ve sporu) že o ní může býti vydáno rozhodnutí schopné P!'avo~ 
moci až do výše žalobní pohledávky a že co do oprav.ných prostredku 
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proti tomuto rozhodnutí platí totéž co platí o op 'a 'I ' 
do rozhodnutí o žalobní pohledávde tedy take' I vkld'YC 1 pn)středc; 

Y _j • v ,- e se to 
prel plsy o vecech bagatelních, Ani v tom směru nemůže T 
pohledávka výsadu před žalobní pohledávkou, Tyto zása~" I vz,aJemll 
byly vysloveny I v rozhodnutí čís, 6448 sb, n, s,'a došl ;'I

V 

narnIm rozhodnutí ze dne 23, března 1928 Pros 760 h ! azu v 
7?05, v,e kterém bylo vysloveno, že i při ~Záj~mné !OIIie~I~~cSb, 
~ene n,anlltkou, k započtení nastává účinek zahájen/roze ře ~ 
zalobll!ho na rOKU (§ 232 druhy' odstavec c r' s) P t.' P o. 

j
"l b ' ", ,"'" ro oze v tomto 

pale s o y. v odvolaclm nzell! ze vzaJ'emné pan' leda','k '', t d" , . Y Jlz Jen o 206 
u }z o vec nepatrnou, není v tom směru do odmítacího usnese ' 

lacIi10 soutlu podle § 517 1,os1ední odstavec c I' s 'k nI bl' , ' , ,I e urs jnL~ustrlv' 
Y o Jej podle § 523 c. ř, s, odmítnouti, kdvž tak uelJClIllll\ 

soudy, ' 

Čís. 8019. 

, Přih~á~i\-Ii dě~íc, ,při?!ás~vší, s~ k pozůstalosti, k pozůstalosti 
davk~, Jez ?s!atm p:lh!a~e~l .dedlcové popřeli, pozůstalostni I'Untťl. 
P?~azal odedice" pn~laS!yslh,o pohledávky, na pořad práva a o,""je.<l:, 
nam pozu~talosh .. ,p~eru':I,I" iSOll splněny podmínky určovací 
(§ 228 c. r. s.), JIZ Jest ndlÍ! proti dědicům popřevším přihlášen' 
hledavky. ,e po-

(Rozh. ze dne 4. května 1928, R I 1150/27,) 

• K pozůstalosti po J~I1U K-ovi přihlásila se pozůstalá vdova a děii 
z~stavltelovy. Pozustala, vd?va přihlásila k pozůstalosti různé pohle
davky uh~ne~l1 82,24~ Ke, Jezto ostatní přihlášení dědici pohledávky ne
uznalI, pouk,aza! pozustalostm soud pozltstalou vdóvu s jejími pohledáv
kamI pnhla.sen~nll k pozltstalosti na pořad práva. Žalobu vdov nroti 
ostatmnl dedlcul1l ? uznání, že žalobkyni přísluší za pozůstallsťi po 
Janu K-OVl pohledavka 82.243 Kč pro c e sní s o udp . t 
II 'tl' " rveso-

C e za~l1 , l~,é~Je za to, ze tu není podmínek uľčovací žaloby podle 
§ 228; c. r. ,s., Jezto m?hlo býti žalováno- přímo o plnění. O d vol a c í 
s o u cl. zrusIl napadeny rozsudek a vrátil věc prvému sou'du· b \ c'k ' 
P

ra o .... ' y, ly aJe 
~ mOCI, JI znovu proJe~nal a rozhodl. D II vod y: Jde o žalobu určoc 

v~el ~odle,§ 228 :; r. s. zalobkyně domáhá se jí proti žalovan'm 'ako 
c1edl;:u',". pnhlaslvslnl se výminečně ze zákona k pozůstalosti JIna k-a 
zemreleho dne 30. ledna 1926 určení, že pohledávky v žalob' j . l 
celkem 82 243 K' "1" e uvee enc 
, o' C s pns!. Jl proti pozůstalosti příslušejí. Jest nesporno 
ze pozu,stal?st nebyla dos~d ode:,zdána. Platí tudíž ustanovení §§ 821: 
550. ob~, ~ak:, podle I11chz neruel dědic~vé osobně za dluhy pozůsta
~.~h, nyblZ, :~ dluhy ty JSou, d,juhy pozustalusti, jejímiž zástupci jsou 

cdlcovc, kten za dluhy pozustalostní ručí všichni stejným způsobem 
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stejnou měrou (§ 891 obč. zák.). Jest tudiž žalobkyně jako věřitelka 
pozústa{.~sti op:á~něna, up~atňovay žalobl:Í 21árok, ~e jí eří.sl~Ší za Pc:,~ 
zůstalosh znllnene pohledavky, len proh' zalovanym dedlculll, Oalsl 
žalobní prosba, by bylo uznáno, že ža10vélJnÍ jsou povinni uznati, že 
žalobkyni přísluší proti pozůstalosti řečené pohledávky, jest zcela zby
tečným dodatkem, který žalobě nemůže odňati povahu určovací žaloby, 
Rozsudek soudu první stolice vychází ze správného úsudku, že podmín-

_ kou práva, žádati, by soud vynesl rozsudek určovací, jest zájem strany 
žalující, by právo jí uplatňované bylo co nejdříve rozsudkem soudu 
na jisto postaveno. Otázku, je-Ii tato podmínka splněna, řešiti má soud 
na základě výsledku jednání. Napadený rozsudek dospívá k zápornému 
rozřešení této otázky, Jako důvody uvádí jednak, že bY'la žaloba o plnění 
proti pozůstalosti možná a žaloba určovací postrádá tudíž praktického 
účelu a příčí se závadě procesní hospodárnosti, jednak, že žalobkyně 
ani netvrdí zájem, který jest podmínkou žaloby určovací. a soud na 
základě přednesu žalobkyně a obsahu spisů pozůstalostních takového 
zájmu seznati nemůže. Soud odvolací nesdílí názor soudu první stolice. 
Závažná pro posouzení otázky zájmu jest nesporná okolnost, že žalob
kyně jest rovněž jako žalovaní dědičkou-, přihlásivší se k pozůstalosti 
Jana K-a výminečné ze zákona, Jako dědička má nepochybně důvodný 
zájem na tom, by jí byla pozůstalost co nejdříve odevzdána,. Odevzdání 
pozústalosti však překáží, jakž vyplývá ze spisů pozůstalostních, sku
tečnost, že pohledávky žalobkyně v tomto sporu uplatňované nebyly 
žalovanými dědici uznány a jsou tudíž spornými, takže nelze stav jměni 
pozůstalos,tního zjistiti. Má tudíž žalobkyně jako dědička zájem na tom, 
by bylo v brzku na jisto postaveno, že pohledávky v žalobě uvedené 
jsou pohledávkami ža,lobkyně za pozůstalostí patřícími do stavu dluhů 
pozůstalosti. žaJobkyně sice netvrdí výslovně tento zájem, avšak z ob
sahu žaloby, jež dov01ává se usnesení ze dne 1. září 1926, zájem ten jest 
patrný. Po-kud soud stolice první míní, že žaloba určovací nemá prak
tického významu a příčí se zásadě procesní hospodárnosti, ježto mohla 
býti podána ihned žaloba o plněni, poukazuje odvolací soud k tomu, 
že žalobkyně jako věřitelka a spoludědička, pozůstalosti dosud neode
vzdané nemá zájmu na vyplacení svých pohledávek, nýbrž že podle 
stavu věci jde hlavně o to, by bylo zjištěno, zda žalobkyni přísluší za 
pozůstalostí řečené pohledávky, a není obavy, že by po zjištění tohoto 
práva žalobkyně došlo k dalším sporům o plnění. Ježto jest splněna 
podmínka zájmu v § 228 c. ř. s, stanovená, jest žaloba určovací porlle 
názoru odvolacího soudu přípustná a její zamítnutí z důvodu nedostatku 
této podmínky neoprávněné. 

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

o ů vod y: 

Žalovaní napadají usnesení odvolacího soudu i1eprávem. Odvolací 
soud posoudil věc správně po stránce právní, llvažovav jedině na zá-
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kladě § 228 c. ř. s. o oprávněnosti určovacÍ žaloby kterou b I 
~por zahájen" a :odpově~ěv otázku tu kladn~. Neobstojí proto Y 
zalovanych) ze za1abkyne nema pravmho zajmu na zjištění že -, 
sluší "a poz~~talostí po Janu K~ovi pohledávky popřené' Jl 
pko p;lhlaslvs.lml, s~ dedlel k pozustalostr a že se žalovaným ne(jostá1i 
paslvmho opravnen.l ku sporu. Jest si uvědomiti, jak došlo 
Okresll! soud poukazal usnesením ze d<1le 1. záři 1926 v pO:ZU"talos!";;~ 
řízení žalob~yni jako vdo;u a přihlášenou dědičku na práva s 
JImI pohledavkaml k pozustalosti přihlášenými, ježto žalovaní jak 
dIClpoh:edávkyneuzl~ali a lřerušil z důvodu toho projednání o 
lostr, Jezto, Jak pravI v duvodeeh, nelze zjistiti stav 
J!"ění a, neiz,; v projedn~ní pozůstalosti po,~račovati. Jest proto 
ze, kdyz po~us3alost nenl dosu~ z tohoto duvodu skončena, pro 
kym.l~~o ,ded~cku polovIce pozu~talosti (§ 757 obč. zák.) vznikl 
na zJlstem zazalovanych pohledavek, jakmile je žalovaní popřeli v 
zůstalostním ří,zení, neboť na jsoucnosti pohledávek těch závisí ZJli3tě'llí 
pozůstalostního jmění a tím podkladu pro případnou dědickou 
k níž, jak ze spisů zjevno, nedošlo pro rozpory o dluzích. Jest 
jsoucnosti pohledávek žalobkyně závislé vůbec skončení a 
pozůstalosti, an pozústalostní soud právě pro zmíněný důvod v 
pozůsta,lostním nepokračuje. Že žalobu bylo říditi tolíko proti Ld'VV"

ným, kteř! popřelí v pozůstalostním řízení pohledávky žalobkyně, 
p:otr pozustalostr, ?asto:,p~~é žal,ovanjmi jako dědici, plyne z nn,,,";' 
vec! a ze zakona, Jak JIZ pnpadne oduvodnil odvolací soud. 
m~hla také podle obd?by § 110 konk. řádu žalovati jen ty osoby, k 
jeJ! pohledavky v pozustalostním řízení popřely, což byli žalovaní 
přihlášení dědici. Na rozhodnutí čis. 5712 sb. n. s. nelze se žalovaným 
odvolávati, neboť jeho skutkový podklad byl jiný. 

čís. 8020, 

Společenstva výrobní a hospodářská (zákon ze dne 9. dubna 1873, 
čís, 70 ř. zák.), 

Usneseni valné hromady družstva o sanaci nabývá proti členu účin
nosti teprve záp,;sem do rejstříku. 

(Rozh. ze dne 4. května 1928, R I 218/28.) 

žalobce byl členem žaiovaného družstva, jehož účelem bylo za
opatřovati členy elektrickou energií. Družstvo dostalo se do finančních 
nesnází a byla proto na valné hromadě družstva usnesena jeho sanace. 
Ježto se žalobce zdráhal súčastniti se sanační akce, zastavilo. mu žalo
v",né d~užs~vo. do.dávku pr~udu. žalobu proti družstvu o náhradu' škody, 
jez vzesla zalobcl zastavelllm prouelu, pro c es n í s o udp r v é s t o
II c e zamítl. O d vol a c í s o u cl zrušil napadený rozsudek a vrátil 
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prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci,. ji znovu projednal a roz
V otázce, o niž tu jde, uvedl odvolací soud v d ů vod ech: Ža

lované dmžstvo nebylo oprávněno odňati žalobci proud v prosincí 1926 
z dúvodu, že neprojevil souhlas se sanací družstva podle usnesení valné 
hromady ze dne 19. prosince 1926, neboť usnesení toto mohlo protí ža
lobci podle § 9 zákona ze dne 9. dubna 1873, čís,. 70 ř. zák. nabýti 
účinnosti teprve zápisem do společenstevního rejstříku a není správným 
názor odpůrce odvolatele, že takové usnesení stává se proti členům 

, družstva ihned účinným a závazným (viz rozh. ze dne 26. února 1891, 
čís. 642 Adler-Clemens, obdobně jako při čl. 214 obch. zák.). 

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

D ů v od y: 

Odvolací soud právem vyslovil, že usnesení valné hromady ze dne 
19. prosince 1926 mohlo nabýti působnosti i proti žalobci teprve zá, 
pisem do společenstcvního rejstříku, tedy dnem 4. března 1927. To 
plyne zřejmě z ustanov'ení § 9 záko'na ze dne 9. dubna 1873, čís. 70 
ř. zák., který n.ečinÍ rozdílu mezí závazností v poměru vnitřním a na 
venek. Nerozhodno jest, že žalobce ve svém prohlášení o přístupu 
k družstvu ze dne 1. května 1926 výslovně uvedl, že se podrobuje sta
novám i všem budoucím jich změnám jakož i usnesením valných hro
mad, neboť tato povinnost plynula by již z jeho členství a mohla by se 
vztahovati jen na usnesení, k nimž došlo v mezích zákona, pokud se týče 
stanov. Proto odvolací soud právem nepřihlížel k tomuto prohlášení a 
není tím opods'tatněna ani výtka mzporu se spisy ani neúplnost řízení. 
Jest pravda a plyne i z povahy věci, že zápisem do společenstevního 
rejstříku jest podmíněna účinno,st jen těch usnesení, která po zákonu 
musí býti do rejstříku zap'sána. Avšak odvolací soud správně rozeznává 
jednak usnesení o sanaci, t. j. o zvýšení závodních podílů, které jest 
změnou stanov a musí býti zapsáno do společenstevního rejstříku (§ 0 
první odstavec uved. zákona), jednak právní důsledky nastavší již dle 
původních stanov nezaplacením odebraného proudu v určitém období. 
V prvém případě uznává odnětí proudu před zápisem usnesení do rej
stříku za neoprávněné, v druhém pak shledává řízení neúplným, po
něvadž nebylo zjištěno, zda bylo proti žalobci postupováno dle usne
sení valné hromady, totiž, zda byl třemi k tomu pověřenými členy vy
zván, aby učinil zadost své povinnosti, přispěti k sanaci družstva a mimo 
to, aby dlllžnou cenu proudu zaplatil, poněvadž jen tehdy, kdyby se tak 
bylo stalo a on placení odepřel, byl by dán oprávněný důvod k odnětí 
proudu (srov. k tomu § 12 čís. 7 stanov). 

čís. 8021. 

Vyžaduji-li stanovy akciové společnosti u (většiny) správnich radu 
československé státni občanstv!, dlužno při opovědi k rejstříku osvěd-
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čiti státni občanství správních radů podle vyhlášky ministerstva vn>t~> 
ze dne 15. prosince 1926, čís. 225 sb. z. a n. 

(Rozh. ze dne 4. května 1928, Rl 303/28.) 

Opověď správnich radll akciové společnosti k rejstříku, vrátil 
s tří k o v Ý s o u d s příkazem, by bylo vykázáno státní občan:,tvj' 
členů správní rady podle min. vyhlášky čís. 225~1926 sb. z. a n. 
kladu rej s f ř í k o v Ý s o u d nevyhověl. D ů vod y: Vzhledem k 
konu o státním občanství jest pokládati toliko osvědčení (o dClml)v,;kérr 
právu) podle zák. čís. 236/1920 sb. z. a n. za spolehlivý výkaz o 
ním občanství. Cit. vyhláška čís. 225/1926 má oporu v § 21 z,c,k. čís. 
236/1920 sb. z. a n. a výnos min. sprav. čis. 54.907/,1926 lze opříti' 
o týž zákon a uvedenou vyhlášku. Povolání člena správní rady není 
ještě důvodem, který by zprošťoval povinnosti podati výkaz o stii·t níilli 
obč:ms.tví, v zákoně a ve vyhlášce výjimky stanoveny nejsou. R e~ 
k u r sní s o II d napadené usneseni potvrdil. D ů vod y: Ke správ_ .. 1 

ným stavu věci i zákonu hovicím důvodům usnesení prvého soudu do
dává se toto: Podle § 16 stanov společnosti musi většina správ'níc:h 
radů býti státními občany republiky československé. Skutečnost stát- . 
ního občanství musí však jako jiná skutečnost opovězená k obchodnímu 
rejstříku, býti osvědčena podle předpisu § 22 min. nař. ze dne 9. 'března 
1863, čis. 27 ř. zák. Jalkožto průkaz o státním občanstvi nestači však 
domovský list toho kterého člena správní rady, nýbrž může býti po
dáno toliko osvědčení o státním občanství podle vyhlášky ministerstva 
vnitra ze dne 15. prosi'llce 1926, čís. 225 sb. z. a n., která osvědčení 
taková upravuje. Právem proto požaduje soud rejstříkový napadeným 
usnesením, by státni občanství členů správní rady bylo vykázáno podle 
citované vyhlášky. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu, neshledav pod
mínek § 16 nesp. říz. 

čís. 8022. 

Vyrovnací řád. 

Bylo-Ii zahájeno vyrovnací nzení i o jmění manžela i o jmění man
želky a byly-li mezi dluhy manželů také dluhy, které byly oběma man
želům společné a zakládaly solidární závazek, jest nepnpustným vy
rovnací návrh manželův, podle něhož věřitelé manžela, pokud jsou zá
roveň věřiteli jeho manželky, nemají míti nárok na zvláštní kvotu ze 
jmění mamelky, dostalo-li se jim minimální kvoty nabídnuté mal)želem. 

(Rozh. ze dne 4. května 1928, R I 326/QS.) 
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o jmění Oustava O-a a o jmění jeho manželky Antonie O-ové bylo 
zahájeno dvojí samostatné vyrovnaci řizení. Oustav O. nabídl svým vě
řite]úm 35% kvotu s tím, že věřite·lé, pokut] jsou i věřiteli AntonieO-ové, 
JSOU uspokojeni kvotou jím nabizenou. Vy r o v n a c í s o u d vyrov
nání Oustava O-a potvrdil, rek u r s n i s o u d odepřel vyrovnání po
tvrditi. D ů vod y: O jměni Oustava O-a a o jměni jeho manželky 
Antonie bylo provedeno dvoj.i samostatné vyrovnaci řízeni. V každém 
z těchto vyrovnáni měla býti podle § 3 druhý odstavec vyr. ř. ve znění 
čl. I. zákona ze dne 26. dubna 1923, čís. 99 sb. z. a n. věřitelům nepo
žívajícím přednostního práva nabídnuta kvota 35% bez obmezení. To
muto požadavku však v projednávaném případě neni vyhověno, neboť 
dlužník nabízí svým věřitelům 350/0 kvotu s tím, že věřitelé, pokud jsou 
i včřiteli manželky dlužníka Antonie O-ové, jsou uspokojeni dlužníkem 
Gustavem O-em nahízenou kvotou, tak že nemohou činiti nárok na 
zvláštní kvotu ze jmění Antonie O-ové. To však odporuje ustanovení 
§ 3 druhý odstavec vyr. ř., neboť věřitelé mohou, když dva dlužníci, 
kteří ručí společně za pohledávky věřitelů, jsou ve vyrovnání, od kaž
dého z těchto dlužníků žádati 35% kvotu, tedy dohromady 70%. Ne
mělo tedy ve smyslu § 3 (2) vyr. ř. ve znění zákona ze dne 26. dubna 
1923, čís. 99 sb. z. a n. o takovém vyrovnacím návrhu vyrovnací řízení 
vubec býti zahájeno a, když se tak stalo, n,emělo býti vyrovnání po
tvrzeno, poněvadž jest tu dllvod § 50 čís. 1 vyr. ř. pro odepřemí po
tvrzení vyrovnání. 

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

Důvody: 

Podle § 3 druhý odstavec vyrovnaciho řádu nelze zahájiti vyrovnací 
řízení, nebylo-li nabídnuto věřitelům, jichž pohledávky nepoživaji před
nostního práva, zaplacení aspoň 35% jejich pohledávek s příslušenstvlm 
do dvou let. Jest nesporno, že bylo zahájeno vyrovnací řízení jak o jmění 
Oustava O-a, tak i jeho manželky Antonie, pojednati jest však jen 
o onom vyrovnání. Oustav O. uvedl v seznamu jmění mezi pasivy dluh~, 
z nichž za některé se zaru:čila také jeho manželka Antonte, a dluhy, pn 
nichž jest manželka spoIudltižnicí. Jest tedy zjištěno, že mezi dluhy man
želů O-ových jsou takové, které jsou oběma manželům společné a za
kládaji závazek solidární. Je-Ii tomu tak, nebyl připustný vyrovnací ná
vrh, podle něhož věřitelé Oustava O-a, pokud jsou zároveň věřiteli jeho 
manželky, nemají míti nárok na zvláŠ'!ní kvolu ze jmění Antonie O-ové, 
dostalo-li se jim kvoty nabídnuté Gustavem O-em. Jest to zřejmým po
rušením zásady § 3, druhý odstavec vyr. f., podle něhož se má věřitelům 
dostati ve vyrovnání - rozumí se toho kterého dlužníka - aspoň 35% 
jich pohledávek, ale také zásady § 18 vyr. ř., podle něhož může věřitel, 
mči-li mu několik osob za tutéž pohledávku rukou společnou a neroz
dUnou, pokud neni úplně uspokojen, uplatniti proti každému dlužníku! 
který jest ve vyrovnacím řízení, celý zbytek pohledávky, který v dobe 
zahájení vyrovnacího řizeni nebyl ještě zaplacen. Poněvadž nebylo tvr-

Civilnl rozhodnuti X. 43 

" , 
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z~no, .. že :1" pohled~vky spo!ečných věřitelil před zahájením 
clho n~~!11 0ylle~lI C!ustava (J-a bylo něco splaceno, mo-hou tito ,,"'f",.í; 
uplatllitJ cele s,ve naroky, pokud jim přís'lušely v době zaha"e . tOh()f~ 

, 'h'" . b' j ni V) f?VnaCl o r.lze.m, proti o ema dlužníkům jsoucím ve vyrovnání a 
se Fm. dostatI od obo~ aspoň mínimální zákonné kvoty. Tomu 
t~ke zas.ada § 48 vyr.. r. P:edplsy § 3 druhý odstavec a 18 vyr. ř. 
lazu veliclho a jest Jlcn dbalI z moci úřadu. Proto porušeni jich 
vodem, by potvrzeni vyrovnáni bylo podle § 50 čis. 1 vyr. ř. odeDřenA 
Poukaz stěžovatelův na vyrovnání veřejné společnosti za 
vyrovnacího řízení o jmění veřejných společníků nepřiléhá vzhled 

I "t . . d' § , em zv as ~I.mu pre 'PISU 61 vyr. ř. a čl. 122 obch. zák. (Srovnej ostatně 
rozh. CIS. 4224 sb. n. s.) 

čis. 8023. 

S pohledávkou ze vkladní knížky může s právním účinkem nalkládal:i 
ten a j~11J t~.?, k~o se vykáže její držbou. Omezení mšící tento důsledek 
vkla~ knížkr j~?žto p~pim maj!teli .svědičicího, musí býti zřejma ze 
s~e vkladnl kmzky. Jmak nepusobt proti bezelstnému nabyvateli 
kntzky: Předložena-Ii vkladní ,knižka k výplaté, nelze jiodepřiti z dů
vodu, ze proukazatel podle svého právního poměru k tomu od něhož 

, má knížku, není oprávněn vklad vybrati. '. 

(Rozhi. ze dne 4. kvčtna 1928, Rv I 1990/27.) 

Vilém O. byl zaměstnancem žalujíci firmy a odevzdal jí na vyrov
ná,ní způsobené jí!Tl škody mimo jin'é též vkladní knížku žalovaného zá
lozen~keho spolecenstva. Když žalující firma předložila žalovanému 
spole~~nstvu ~k,ladní knÍžku,~ výplatě, odepřelo žalované společenstvo 
ta~ ucmlÍl, jezto v~~a9 ;: k?l~ky byl.~e ,prospěch žalovaného společen
s1:\ ~ u,zavren. k z.aj:stem zapujčky, jlZ zalované společenstvo poskyHo 
V!I~mll .o-?VI,' Zavera tato byla sice vyznačena na účtě vkladů a na 
ucte smenecnem, nebyla však vyznačena ani naznačena ve vkJladní knížce 
samé. Žalobu firmy protí společenstvu o vyplacení vkladu o b a niž š í 
sOlldy zamítly. 

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

o ů vod y: 

.. Spr~vně opl:avil odvo!ací soud pr~vní omyl soudu prvého, že vkladní 
km:k~ zalovaneho spol~censtva, ~ nIZ ve sporu jde, jest papírem legiti
macmm, uznav ve shode s § 10 zakona ze cine 14. dubna 1920, čís. 302 
sb;,z. a n. a § 2 zakona ze dne 10. října 1924, čÍs. 239 sb. z. a n., že 
knD:ka ta )es:. papírem m~ji~~li svědčícím. Odvolací soud však nevy
vod,,1 v prav~lm ,r,ozsouz~m pr!padu správně důsledky z této právní po
~ahy, vklad~l .kmz~y. Pra~n:, u.čmek vkladních knížek (vkladních listů) 
pkozto paplru majIteli svedclclch jest vytknut přesně v § 10 zákona čís. 
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302/,1920 sb. z. a n., v němž se pravi, že každý, kdo předloží takovou 
knižku, je pokládán i bez průkazu totožnosti za řádného držitele a že 
nlll má býti vyplacena žádaná částka, pokud není výplatě na překážku 
umořovací řízení o vkladní knížce nebo· soudní zákaz anepo není-li vklad 
vázán způsobem připuštěným stanovami (zejména na podpis, heslo, 
průkazní lístek anebo okolnost, o ~líž jest,př;del:' jisto, že n;usí na.'tati). 
Význačná vlastnost takoveho papu'u spoclva prave v tom, ze paplr sam 
představuje pohledávku z ni plynoucí, čehož dalším důs,ledkem jest, že 
o pohledávce té může činiti právně účinné disposice jen ten', kdo se drž
bou jeho vykáže jako jeho řádný k právnímu nakládání s pohledávkou 
oprávněný držitel a že vkladní knížka může býti této vlastnosti zbavena 
jen tím, když se v ní zároveň vyzn'ačí nebo naznačí příslušné omezení: 
rušící tento absolut'ní účínek pa,pífU majiteli svědčícího. Obmezení musl 
tedy býti z obsahu knížky patrno, což jest požadavkem, vyplývajicím 
nutně z povahy věci i z ohledu ochrany důvěry bezelstných osob třetích. 
Nižšími soudy bylo zjištěno, že vklad ze sporné vkladní knížky byl ve 
prospěch žalovaného společenstva uzavřen k zajištění zápůjčky, kterou 
žalované společenstvo d.ne 5. května 1925 a 25. srpna 1925 poskytlo 
Vilému O-ovi vzhledem na tento vklad bez ručitelů. Závěra tato byla, 
jak nižší soudy zjišťují, sice vyznačena na účtě vkladů a. na ,~čtě sm~
nečném, nebyla však vyznačena ani naznač~na ve vkladm kn.{.~·ce same. 
Opomenutí tohoto opatření má podle hledIsek shora ~ytčenych sa:,,? 
sebou nutně v zápětí, že závěra provedená na tento zpusob len vmtrne 
v knihách žalovaného spdlečenstva nemá právního účinku protI nápo
tomním bezelstným držitelům této vklad,ní knížky. Proto neopravňuje 
tato závěra, i když se podle zjištění nižš,ích soudů slala dříve, než byla 
vkladní knížka Vilémem O-em odevzdána žalujíci firmě, žalované spole
čenstvo, aby výplatu vkladu mohlo odepříti z d~vodu zap~čten~ na svou 
pohledávku za Vilémem O-em. ža,lované spolecenstvo oduvod!,uje ode
pření výplaty vkladu, správné bráni se teprve ve sp~ru P':Otl zalobl1l;nu 
nároku k tomu směřujíCÍmu též ná~itkou, že vkladm ~nlZ,ka nebyla z~
lobkyni odevzdána na místo placem, lak ona.!~:dl, nybrz jen Jako, ;a~ 
stava ku zajištění jej.í- pohledávky, Jak oba mZSI soudy shodne zJlstuJI 
a že z tohoto důvodu není ž,alujíCÍ firma oprávněna požadovati výplat~ 
vkladu. Námitce té však nelze dáti průchod a opačný názor nižších soudu 
jest práNně mylný. Jakmile se žaJobkynépře?ložením vkla~ní knížky za 
účelem výplaty vkladu vykázala pko jeJl dmtelka, bylo, ;:alovane s,po
le'čenstvo, ježto jinak nemělo důvodu k pO,chybn~stem .o radn~str drzby: 
podle § 10 shora cito,vaného zákona bezvyhradne povmno pozadov~nou 
částku ž"lobkyni vyplatiti. Není na žalovaném společenstvu a take mu 
nepřís,luší, by zkoum.alo, zda ža.J'Obkyně, jež se i,ako pravá ,drž}ielh 
vkladní kní,žky vykázala, byla podle právního pomeru, na lehozzaklade 
jí knížka byla Vilémem O-em odevzd~na" také oprávněn~ vklad vybratI. 
Oo.vozuje-li žalobkyně, že k tomu, opravnena nebyla z. duvod~ shora .na
značeného, byl by tím ve svém právu porušen jen Vl~em O., ~alo;an~mu 
družstvu však nepř.ísluší ochraňovati toto jeho domnele porusene pravo, 
neboť je nestíhá nižádná právní zodpovědnost, když, jak k tomu jest 

.3' 
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podle § 10 shora citovaného zákona povinna, vklad vyplatí žalované 
fmně, jež se předložením knížky jako její řádná držitelka vykázala. 

čís. 8024. 

.. . Bylo:l~ nem.anželské. o~covství j~dním mužem uznáno, nemůže býti 
Jmy muz zalovan o uznanl otcovstVI, dokud uznání otcovství oním mu
. žem nebylo zvráceno. Zvrácení mohlo by se státi důkazem že ono uznáni 
jest podle všeobecných zásad občanského zákona neplatné, na příklad 
pro omyl, anebo proto, že třetí osoba nemohla dítě zploditi. Nestačí dů
kaz rozsudkem, v němž bylo vysloveno, že muž, uznavší otcovství není 
otcem dítka a že jeho uznání neodpovídá pravdě a prohlašuje se n~plat
ným, vyšel-Ii onen rozsudek na základě uznání žalobního nároku mu
žem, jenž byl původně uznal otcovství. 

(Rozh. ze dne 4. května 1928, Rv j 2118/27.) 

Žalobě proti Václavu J-ovi o uznání nemanželského otcovství a 
o placení výživného pro c e sní s O udp r v é s t o I i ce vyhověl, 
o d vol ac í s o u d žalobu pro tentokráte zamít!. O Ů v o, d y: Prvý 
soudce za,ložil svůj rozsudek žalobní prosbě vyhovující jedině na výpo
vědi svědkyně Boženy B-ové, j,jž vzal za prokázáno, že s ní žalovaný' 
souložil v době kritické, zejména dne 5. dubna 1925, že v době ocl roku 
1918 až do února 1926 obcoval s hí též Vincenc Š. a že svědkyně po 
souloži se žalovaným cine 5. dubna 1925 otěhotněla a že za tohoto stavu 
věci jen svědkyně jako nemanželská matka s největši pravděpodobností 
otce označiti může. V souzeném případě však, když již matkou nez!. ža
lobkyně bylo prokázáno, že obcovala v kritické době nejen se žalova
ným, nýbrž i s Vincencem š-em, nebylo lze spokojiti se pouze s její vý
po·vědí a ponechati jí na vMi, koho pravděpodobně pokládá za otce dí
těte. Zůstalo proto řizení také neúplným, když prvý soudce sice jako 
důkazu použil jak poručenských spisů tak i sporných spisů, ale když ze 
spisů těch zjištěni neučinil a k nim dále vůbec nepřihlíže!. Z poručen
ských spisů nez!. žalobkyně zřejmo, že matka dítěte před zahájením to
hoto sporu- za otce nez!. žalobkyně označila Vincence Š-a a že tento také 
v.nespomém řízení dne 9. března uznal otcovství k nez!. Vlastě B-ové. 
Následkem toho dlužno Vincence Š-a podle zákonné domněnky § 163 
obč. zák. považovati za nemanželského otce nez!. Vlasty B-ové po tak 
dlouho, pokud domněnka tato jiným důkazem nebyla zvrácena. Podá
ním ze dne 28. dubna 19'16 domáhal se Vincenc Š. na poručenském 
soudě uznání, že otcem nez!. žaAobkyně není on, nýbrž žalovaný Václav 
J. Podání toto však pro otázku otcovství k nezL Vlastě B-ové jest o sob" 
právně bezvýznamné, poněvadž předchozí uznání otcovství mohlo by 
býti zvráceno jen ve sporu:, v němž by byl Vincenc Š. stranou, a to dů
kazem, že Vincenc Š. žalobkyni nezplodil. Podle spisu spor takový" sku
tečné byl zahájen a domáhala se v něm nynéjší žalobkyně jako žalob
kyně na Vincenci š-Qvi jako žalovaném uznání, že on není otcem žalu-, 
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"c' 'tl'an}r Tento žalobnÍ nárok žalovan.ý Vincenc š. v plném rozsahu Jl ' ,. . \1" . . 
při ústnim jednání uzna,l a vynesen byl na .z~klkatdě ,tohO

b 
Plroti . mc~ncl 

š-ovi dne 1. února 1927 rozsudek pro uzn~11l, erY,na Y m?c~ prava. 
DlUž'110 proto uvažovati o tom, zda llvedenym rozs.udk~,m, u.znal11. otcov-

t .í Vincence Š-a k nez!. Vlastě B-ové v nespornem nze11l proh po:u
~e~skému soudu u6něné a tímto také na vědomí vzaté, pozbylo p'ľav
ního účinku. Odvolací soud odpovídá k tomu,~ápor,ně, ježto, rozsudkem 
pro uznání ve sporu změna žalobou touto zadana p!lvodena n"br:la . 
V řečeném sporu nebyl proveden žádný důkaz o tom, ze ,Vrncen~ s. za
lobkyni nezplodil, pouhá jeho submise vzhlede"; k jeho eredchozlm~ dO,
znání otcovství změnu v osobních poměrech zal oh-kyne co d,o otazk}, 
kdo jest jejím otcem, přivoditi sama o sobě_ nemohla, a dluzno proto 
vzdor tomuto rozsudku pro uznání Vincence s-a I na dal.e z.a otce, nez!. 
žalobkyně považovati. Te~to f~kt ?tco~ství,d~~ ?y se zvrat;Íl jedme ro~
sudkem vyneseným na zaklade dukazu sveclclclch tomu, ze VIncenc S. 
otcem žalobkyně není. Důkazy ty však dosud p;ovedeny nebyly; Vz~le
dem k tomu dlužno Vincence Š-a i dosud povazovalI za nemanzelske;ho 
otce žalujícího dHěte, poněvadž, i když v kritické době s matkou. dltele 
více mužů souložilo, může býti olcem dítěte uznán po~ze jedl11y a za 
toho také Vincenc Š. se přiznal, a není pmto žaloba na Vaclava J-a podle 
dnešního stavu pro tentokráte odůvodněnou. Teprve,potom, a,z sporel~ 
po provedených důkazech bude zjištěno, že Vin cen? s. otcem za:ob,kync 
ní'rlí, nebude překážky, by žaloba na žalovaneho Vac1ava J-a opetne ne

byla vznesena. 
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Oovolatel, prováděje dovolací důvod čis. 4.§ 503 c. ř .. s. d~vozuj~, 
že jest výhradným právem ditěte, pokud se tyče jeho, ~a~onneho . za
stupce, nikoli matky dítěte, koho Sl chce z vIce soulozmku vybralI za 
otce, a že poručnik žalujícího dítka nikdy, ned~l na jevo souhlas s vy
zváním .čeňka Š-a, by uznal otCOVStVI, a ze, uClml-1I ta~ soud bez na~ 
vrhu poručníka, který ostatně byl zřízen až po výslechu Ceňka Š-a, n';11I 
to pro zjištění nemanželského otcovstvÍ rozhodne. A!e do~olatel pre
hlíží že poručník dítěte byl dne 6. května 1925 slysen pred s?ud~m 
° n;vrhu čeňka Š-a, by změněn byl zápis o jeh? uznání Ol~ovstvlk z~-. 
lujícímu d-ítku a aby jako otec dUka ~yl, nzn~n zalovany ~ aclav 1,., a z': 
poručník výslovně navr~l, by navrh Cenka .s-a byl o za~'1tnu,t, jezto ne. 
manželský otec (čeněk s.) podle pornčenskych SpISU Jlz uznalotcovstVI. 
Odvolací soud založil své rozhodnuti na zasadach vyslovenych. v roz~ 
hodnutích čís. 2929 4678 a 6210 sb. ll. s. a to právem. Bylo-li otcovstv~ 
čeňkem Š-em řádně uznáno, nemůže býti někdo jin)' žalován- o u~n~m 
otcovství, dokud uznání otcovství čei1kem Š~:111 není .z~rá:eno) ]ez!o 
dítě nemůžě míti dva otce. Zvrácen.í toto muze s"e sta!1 d!ll~azemJ ze 
uznání čeňka š-a jest podle všeobecných, zá~ad ybcanskeho .z~kona l;e;
platné" na příklad pro omyl, anebo že Cenek S. nemohl dlte zplodIl. 
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D,ůkaz tento jest podle miněni žalujici stran . 
111ho soudu ze dne 1. února 1927 StY plOveclen rozsudkem okr"." 
proti čeiíku Š-ovi. í,ozsudkem ~ t~or euto veden byl žalu~icím llI1:J(eh,' 

žalovaný Čeněk Š. J' est povinen u 111lt o. spon~ bylo sice vysloveno 
v • • zna 1, ze nenl otcem Vl" , , 
ze Jeho doznáni otcovství v poručensk' ch' za u]lclho dítka a 
a prohlašuje se ueplatny' male mzsu'dYek teSnPtlSechdl;eodPovídá pravdě 
u .." b . ' , o vy an hyl . 

Zlla11l ::aiO_ mho návrhu se strany čeňka š- . ,,~a zakladt~ 
° tom, ze Ceněk Š. nemohl žalující dítko Zploadit~. nC111 tudlz 

čís. 8025. 

_ Z~?t1' ze dne 22. července 1919, čís. 438 sb z ' " 
pore Rn ~ahájení soustavné elektrisace. . . a n., o statol pod~ 

Pnslusnost správních úřadů o -- - -
ného, v nespomém řízeni vztah~e ~~~ade so.udu k stan?v,;ni odškod_ , 
osobe než proti koncesionáři Řízen' ,1 na ~a~ok u~latneny proti jiné 
padě § 15 čís. 4 zák. . I nesporne Jest predepsáno i v při-

(Rozh. ze dne 5. května 1928, R I 322/28.) 

Žalobce domáhal se na žalovaném žalob ' - . ' 
lov_a;ný př~ stavbě rozvodní sítě pro vedení ~ťeQthr:?6 skody, Ježto ža .. 
a castecn-e pokácel stromy na žalobwv' h nC,e o pr.oudu oklestil 
pustnosti pořadu práva s o u d " ,yc parcelach. Namltce nepři
odmítl. D II vod Y' Již z řed' p I ves t O Il c e vyhověl a žalobu 
stromů při plOvádě'ni elekt~sac~e~u stran

l 
jest, vidno, že jde o okleštění 

1919, čís. 438 sb. z. a n. Již z toh~t~~Ys II zakon~ z~ ~ne 22. července 
kových rozhoduji úřady s rávni olitic akol;~ vyply~a, ze o škodách ta
ministerstvo veřejných prfcí N~s~o ky :r~d prve stohce, po případě 
mů a tak způsobené mu š'k 'd' ',' r~o Jes , ze zalobce o okleštění stro
tedy před více než třemi rn~s;'· ]11~, vrzen,é ,doz;rěděl se v květnu 1927, 

Ner;řicházeji proto v úvahu ~~~ ~~~~~~~~~J~: ďa!~by (15. října 1927): 
vem § 22 tohoto zákona Jeliko' dl ra ne o soueLu ani ustano
o žalobních škoda' ch J'est' spr' z,, p,~ 'de toho příslušným k rozhodování aV'm ura a nik], "d ' 
mitce nepřipustnosti pořadu práva vyhovět' o I;' ľab' ny so~d, bylo ná
k 11 r sní s o u d 'tl" vo I a za o u odmltnoutl. R é-

vod y: Nelze sOUh~~~:i s ~~~~;~~ ~~~~Kustn?sti pořa9u práva. D u-
z náhrady ško'dy způsobené ři rova" r;rve_ st?llce, ~e by o nárocích 
Fo'tniků ať'" .... . p p dem vseuzltečnych e-lektricky' ch 

.. ' , Jlz pn pnpravn:ych pracech ať pf -- " ď ~[sOV~~~/\O~hOdOval~ nejprve toliko sp:ávní ú~az~~~o::~~ť ~a; ;ť( ~a) jzeáh; 
. zna I nalOky na nahradu škody kt .' • , ' 

správní Podle § 19 cit 'k h d . ,ela se nestanovI cestou 

k
,' . za , roz o nJe úřad sp'rávní o t d . 
ych podmínek se povolu'e zam 'šl ' , " om, z a a za p

užívacích na př, i práva kJokleštl~i e(,? 1(~í"'k,~ed)Y s~anoví í ~?zsa.h práv 
za ně (§ 10 pism. d) prov. nař čís 612 po. ~ ,za;k,) a orCI odskodné 
ném. 'nedojde-Ii k dohod' .; . /2?.l: Jeol~anl, ale Jen o odškod-

e, muze se VylOU'Clít k vuli zjednodu.šení řízeni 
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z hlavního jednáni (§ 9 (4) naL CIS. 612/20). Okleštění lze povolíti 
pOll ze v rozsahu nezbytně nutném, a, nedojde-Ii k dohodě o tomto roz
sahu, rozhoduje podle § 23 zák. s konečnou platností politický úřad 
prvé stolice; o provedeni jeho jedná § 8 (3) zák. Veškerá tato ustano
vení, jakož i ustanoveni o rozhodnutí o odškodném předpokládají však. 
že se jedná o koncesionáře totiž toho, komu byio povoleno zři zení elek
trického všeužitečného pod'niku. V souzeném případě jest nesporno, že 
koncesionářem je Elektrárenský svaz okresů středočeských v Praze. Při
slušnost s,právních úřadu, po případě soudu k stanovení odškodného 
podle zák. čís. 70/1878 ř. zák. v řízeni nesporném není tudíž splněna 
o nároku uplatňovaném touto ž.alobou, poněvadž je žalována osoba jiná 
než koncesionář a proto je dovolaný soud příslušný k rozhodování po
dle všeobecných ustanovení (§ 1 j. n.). K důvodům soudu prvé stolice 
je dodati, že o odškodném nikdy nerozhoduje minísterstvo veřejných 
prací (§ 4 a contL § 16 zák.) a že u,stano,vení § 22 zák. tu nelze použíti 
proto, že sc nejednalo o přípravné práce, nýbrž o zřízení díla již povo-

leného. 
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

D ů vod y: 

Žalováno bylo o náhradu škody způsobené okleštěním, t. j. vyká
cením stromů, což učinil žalovaný při provádění stavby rozvodné sitě 
pro elektrický proud. Dílo to bylo zadáno žalo.vanému, po případě firmě 
ing. M .• elektrárenským svazem okresů. středočeských v Praze. O tom. 
že tento svaz jest všeužite'čným podnikem ve smyslu zákona čís', 438/19 
sb. zák. a nař" není podle spisů pochybnosti. škoda byla podle žaloby 
zplisobena okleštěním, I. j. odstraněním překážejídho stromoví podle 
§ 8 čis. 1 c) a čis. 3 cit. zák, Dovolací sOlld nesouhlasí s názorem re
kursního soudu, podle něhož ustanovení zákona, po případě provádě
cího nařízení čís. 612/,20 sb. zák. a nař., předpokládají, že jde o konce
sionáře a že příslušnost správních úřadli po připadl' soudů k stanovení 
odškodného v nes,porném řizení není dána o nároku uplatněném proti 
osobě jiné než koncesionáři. t. j. jmenovanému svazu. § 7 cit. zák, pro
půjčuje podnikům výhody tam uvedené, mezi nimi právo užívati soukro
mých pozemků. a podle § 8 čis. 1 c) právo odstraniti překážející stro

c 

moví (okleštění). Podle čís. 3 téhož § mŮže okleštění provésti oprávněn}' 
podnik. podle § 14 je povinen nahraditi každou majetkovo'u újmu, která 
vzejde vlastníkům soukromým povolením uživacích práva jich výkonem: 
tuelíž podle § 8 'ČÍs. 1 c) i okleštěnim. Odškodné stanoví, pokud nestalo 
se úřadem správním, soud v řízení nesporném. Toto řízení jest přede
psáno výslovně v případech §§ 9 čís. 4, 13 čís. 3 a 15 čís. 3. Není však 
dúvodu k pochybn'oslem o tom, že má býti zavedeno i v případech § 15 
čís. 4, kde není to sice vytčeno zvláště, avšak mluví-li se tam povšechně 
o uplatnění nároků, aniž se praví, že se tak má státi žalobou, nelze před
pokládati, že zákon chtěl' se tu odchýliti od zásady vyslovené v ostat
ních předpisech. kde stanoveno bylo výslovně nesporné řízení před řád-
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nými soudy. Z toho, že zákon v § J 5 čís. 4 nepředepsal výslovně 
sp~rné, jest p~·.oto dovodi!i.,~že měl na mysli řizení nesporné, chtěje 
trn,; v tomto nzenl vyloucltl spory ve formálnim slova smyslu. Z 
pisu těch je dále dovoditi, že nezáleží na tom, kdo provedl, , 
tak učinil podnik sám lidmi jím přímo k tomu sjednanými či nep"' 
t · • d I t b d" " . . ' nmo lm, ze z~.a s ~vu rozv~ ne Sl!,; Jm.emu p.odnikateh jako pomocníku. 
~ozhodne Je,st, ze)de o vy'~o,n .uzlva,;~?? prav!, ve smyslu §§ 7 c) a8 
CIS. 1 c), a ze doslo k okl es tem za pncmou znzeni rozvodné sítě ' 
§,? čís: 1 všeužit~čným podr;ikem, jenž může dílo to provésti vlastními 
znzencI I pomocmky, s I11mlZ sjedná smlouvu o dílo. Nezáleží na to 
kdo dal přímý příkaz k okleštění, rozhodující jest ú'čel, proč se tak star' 
I v tomto případě jest užíti předpisů zákona čis. 438/19 sb. zák. a na~' 
vyluču,jící~h sporné říze~f před řádnými soudy, a byla proto žaloba prL 
vem odnlltnuta pro nepnpustnost pořadu práva. 

čís. 8026. 

. ~imiti .. objednávky pro státní ústav nemůže přednosta ústavu pře
nesít na JinOU osobu, pokud mu právo to nebylo výslovně uděleno nebo 
~k,ud nenáleželo k úřední jeho právomoci. Jednáním asistentovým 
muze býti stát zavázán jen, pokud je přednosta ústavu schválil anebo 
pokud byl asistent k tomu 2Omocněn přímo státem. 

(Rozh, ze dne 5. května 1928, Rv I 1505/27.) 

. ,Ž.alobce dodal ústavu vysoké §I:0ly technické různé předměty k ob
jednavce aSistenta nstavn Dr. J-a. Zalobu proti československému státu 
o zaplacení dodaných předmětů pro c e sní s o u cl p r v é s tol i c e 
zaml~l, o. d v 0.1 a c I s o u. d .n~pad'enf roz~ud.ek p,otvrdi1. O Ů v o cl y: 
Soud grve stolice bezvadne zjistil na zaklade vypovedí svěd:ků profesora 
Fra?:lsk~ W~a, aSistenta J-a, že prof. W. Františka J-a k objednáni 
ZbO'Zl v zalobach uvedeného nezmocnil, a že zejména nelze O' zmocnění 
mluviti proto, poněvadž dotace byla již ohledně všech po'10'žek účtoV'a
ný~h při obj~,dnávání pře~ro~ena, při čemž dlužno poukázati na to, že 
svedek Franhsek J. potvrdil, ze profeso'r W. by mu b)'1 nikdy nedal svo
lem ku nakoupení zažalovaného zboží, kdyhy mu byl svědek František 
J. ře~l:. že d'~,tace jest již vy'čenpána. Nepadá na váhu, zda byla dotace 
pozde]1 vyplacena v hotovosti a neIze výrok profesora W-a že vlastni 
opatřování potřeb pro ústav svěřeno bylo Dr. J-ovi, vykládati v tom 
smyslu, že lim bylo vysloveno, že asistent J. byl splnomocněn k objed
návkám, neboť tomu odporuje v dal-Mm výpověď svědka profesora Fran
tiška W-a samého, který výslovně popřel, že Františka J-a ke sporným 
obJe~'11~v~ám zmo,;nil. Z výpovědí jak profesora W-a, tak Františka J-a 
vyplyva, ze Frantlsek J. Jako aSistent ústavu, byl zasvěcen db toho co 
v ústavě jest, co v ústavě schází, a proto hyli dodavatelé odkazo~áni 
prof. W-em na asistenta J-a, aniž by se však z toho dalo vyvoditi, že 
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z who dodavatelé mohli souditi, že jest asistent František J. zplnomocněn 
k objednávkám. Odvolací soud má za to, že zmíněné zmocnění se nedá 
vyvoditi ani z konkludentních činů, kteréžto konkludentní činy shledává 
odvolatel v tom, že dodavatelé byli poukázáni na asistenta J-a, že tento 
podepisoval objednaci lístky, .že tyto opatřeny bylY"ra,,;itkem ús5avu. 
Význam odkazováni dodavatelu na aSistenta J-a byl JIZ dnve vysvetlen, 
podpisováni a. orazítkování, objednacíCh, listků nemůže podati ~~o do
davatele stát111ho ústavu dukaz o tom, ze se ob]ednavka stala radnym 
způsobem pro ústav. Bylo věcí žalobce, pakli obje,dnávky na úvěr do 
tisíců šly, aby se u přednosty ústavu prof. W-a mformoval o rozsahu 
plné moci asistenta J-a a byl by ta;k zachoval opatrnost řádného kupce, 
k jejíž zachování jest podle článku 282 obch. zák. zavázán .. Nelze tudiž 
mluviti ani o zjevné plné moci ve smyslu § 1017 obč. zák., ani nelze 
u,žiti v tomto připadě § 1029 obč. zák., poněvadž nebylo nijak zjištěno, 
že by byl profesor W. svěřil asistentu J-ovi správu celého ústavu, neboť 
jak z výpovědi Františka J-a i profesora W-a plyne, ponechal SI tento 
správu ústavu sám. Z toho, že po podáni žaloby žalovaná strana za
platila žalobci Marsovu elektrickou pec a .ianský.!iltrač?í kelímek,. ne: 
může žalobce ni'čeho pro sebe dedukovatI, pk JIZ prvy soud spravne 
dovodiL Zbývá zabývati se ještě tim, zdali není žalovaná strana po
vinna zaplatiti nedoplatek účtů z důvodu uvedeného v § 1041 obč. zák. 
O tomto diivodul žaloby dalo by se mluviti, kdyby strana žalující doká
zala, že ty které dodané věd byly použity k užitku žalo'vané strany. 
Tento diikaz se ale žalobci nepodařiL Jediný svědek, který by v tom 
směru v úvahu přicházel, bývalý asistent František J. udal v té příčin'ě" 
že veškeré chemikálie v účtech uvedené zpracovány byly z větší části 
doktorandy, ktefí nemají nárok pracovati s potřebamÍ koupenými ze 
státní'ch prostředků, ale že nemůže udati, které věci spotřebovány byly 
posluchači a co se stalo s dodaným platinovým drátem. Nelze tudlz 
říci že tv které věci byly použity k užitku žalo-vané strany a nebylO 
lze 'ani z 'toho důvodu žalobě vyhověti. Sou,d první stolice zjistil jen to, 
co se z provedených důkazů podávalo, nezjistil něco jiného, nebo )inak, 
nežli provedené důkazy na jevů přinesly, není zde pr.oto nespravne ?ce~ 
nění provedených důkazů, ani nespráv-ného posouzem po strance p~ravmo) 
ježto posouzení to stalo se podle náhledu odvolacího soudu z duvodu 
právě uvedených zcela správně. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovoláni. 

Důvody: 

Dovolatel dovozuje, že státní úřad metalurgický je úřadem státu 
jako právniho podmětu a že jest representován svým pře?nost~u Jako
osobou 'fysickou. Právním jednáním profesora W-a Jako zakon~eho r,:: 
presentanta ústavu jest tudíž zavázán přímo stát. Nem spravnym daloL 
názor dovolatelův, že zákonný representant může v d'ůsledku svého zá
konného zmocnění přenésti toto své zmocnění na jinou osob~ s úč~~kem: 
že jednáním této třetí osoby jest zavázán stát. Profesor W. Jako uredne 

I, 
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tnenoval!ý ~ře(hllOsta ústav~ vykonává svůj úřad níkoíi na základě 
rOl11opravnl sm ouvy zmocnovaCI, nýbrž na základě úředního 

a jest jednáním jeho zavázán stát jen potud, pokud J'eho zástZu]]flOCn,ění. 
Čl 111 . v ' h " d 'I ' , PCt 
v1''y 111:Z1C ure .~1'J 10 ZJ110cnenl. Podle spisů nelze po'chybovati o 
ze Jako prednosta ustavu byl prolesor W. úředně oprávněnč' 't' 
't t" 'I 1111 I us ava 1111 I pro za ov~ný stát objednávky, jež byly výkonem jeho uře'rl;", 
mocI J~ko prednosty ustavu. Tuto svou úřední právomoc nemohl 
fesor prenestI na J1110U, oS,~bu, poku? .mu právo to nehylo výslovně 
leno ane?o pokud nenaleZl k uredm jeho právo moci. Že tOmu bylo 
nebylo zalobcem tvrzeno a nelze vůbec předpokládati, neboť 
~bjednávky náležejí k úřední správě ústavu, byl jí pověřen 
~~tav~ anebo ú~e~ně 3tanovený jeho zástupce, ne však asistent, 
uredHl postavem jest vymezeno předpisy zákona ze dne 31. m".Q;,,"" 

1896, čís. 8a mi~. ,nař. ze cine 1. ledna 1897, čís. 9 ř, zák. na rok 1897, 
Mohl pr~to Jednamm aSlstentovýl~. zavázán býti stát, jen pokud přede . 
I:?sta ,us]av~, prolesor W. Je schva"l a hm dodatně uznal za své vlastní 
uredm jednanl nebo pokud aSIstent byl k tomu zmocněn přímo státem 
To jsou skutečnosti obecně známé a nemůže žalobce poukazovati k tomu' 
že 'í š10 Jen, o v~itřní. pom~r jem~, ne~l1árný. a P:O něj proto nevýznamn/ 
Mel se plOto zal~bce precl. vynzenwl, objednavek dotázati p,římo pro
le,so;a'.y:,-a, a vFadatl SI jeho. schvalenl, chtěl-li se uvarovati ztráty. 
zaole~ejlCI v ,?m, ze Se mu nedostane vzájemné,ho plnění se strany. st<'ttu. 
Ne'l11 proto treba zabyvat; se otazkou, zda pruvody stačí k přesvědčení 
o nedostatku soukromoprávního zmocnění asistentova, neboi' k úřední 
působnosti tohoto jistě nenáležejí funkce přikázané přednostovi ústavu 
.a také ,ne skutečností, zda věci žalobcem dodané byly spotřebován; 
v u,stave, n:boť žalobce neprokázal,. že ?e tak stalo sdodatný111 schvá-
1~"l1m jed;ne povol~neho č!l1ltele, t. j. predllosty ústavu, Tím méně jest 
treba uvazovatI o veCI pO' strance sou:kromoprávních ustanovení o smloll-. 
vě zmocňovací. 

čís. 8027. 

Pokud ručí hostinský za úraz prasknutím láhve sy.lonu. 

(Rozh. ze dne 5. května 1928, Rv II 627/27.) 

Žalobkyně .byla v hostinci žalovaného poraněna vybuchnuvší láhví 
. se sylonem. Zalobní nárok na náhradu škody neumal pro ce sní 

s o udp r v é s t o I i c e důvodem po právu, při pojiv se k posuclku 
znalce, že úraz nebyl žalovan)Tl11 zaviněn. O d vol a c í s o II d uznal 
žalobní nárok důvodem po právu. D ů vod y: Soud prvé stolice po. 
:tav1'l ~e zcela na. stal;ovlsko znalce, který na jedné straně zko11ma,1 pří
Cl11y vybuchu, coz ovsem spadalo do Jeho obmu, na druhé st,aně však 
Ješ!~ také o.tázku ~avinění. ž~'lov,an~ho, čímž ~šak, ze" svého oboru vy
bocJ! ~. pO?jal ,se ukolu! k~ery nalezel soudu. Souo, prijav celý posudek 
za SVUj, zrejme vyslovll, ze SI osvoJuje všecka jeho skutková zjištění. 
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která, nebyvše v odvolání napadena, jsou také pro odvolací soud zá
vaZ11a. Po té stránce z něho vyplývá, že výbuch syfonlt není řídkým 
zjevem a že k němu dochází jmenovitě také při ochlazení a při vyprázd
ň'ování láhví. Příčinou jsou tu bud' vady ve skle, vzniklé již při výrob" 
nebo teprve pozdějí (škrábnutí, trhlinky a pod.), bud' náhlá změn1 
teploty, nehledíc k možnosti zvýšeného tlaku z přeplnění sylonu, které 
v souzeném případě nebylo dokázáno. V den úrazu byla podle záznamu 

'meteorologické stanice na české technice brněnské teplota ráno v 7 hod. 
22" C, ve 14 hod. 22'1", v 21 hod, 17'3", od 7 hod. do 14 hod. byla 
oblačnost 2. stupně, t. j. bílé obláčky a kupky. K t0111uto skutkovému 
podkladu přistupuje dále, co strany souhlasně udaly, že sytony byly 
zrovna za přítomnosti žalobkyně žalovanému dodán)' a že žalovaný 
ihned 3 až 5 z těchto dodaných sylonů postavil do kbelíku s vodou, 
v níž byly asi tři velké kusy ledu, že kbelík stál na pultě a že k výbuchu 
došlo, když byl kbelík ještě na pultě, aniž byl žalovaný se sylonem něcc 
dělal. Znalec a s ním sou'hlasně soud první stolice vylučuje zaviněni 

žalovaného, protože prý neodpovídá za samovolné prasknutí, pokud 
k němu došlo vadností skla, a usuzuje, že aní teplota zjíštěná pro den 
úrazu nemohla míti vliv na zrychlení přf,čin výbuchu vyplývajících z vad
nosti 'láhví. V obou směrech nejde však již o zjišťování skutecností, 
které je předmětem důkazu, nýbrž o úsudky ze skutečností a o právní 
otázky, což oM zahrnuto je v uplatňovaném důvodu odvolacím. SOUll 
odvolací má za to, že otázka zavině'ní žalovaného po právní stránce 
nebyla. posouzena správně. Nezáleži na tom, co bylo skutečnou pří
činou výbuchu v souzeném případě a kdo jí nakonec způsobil. Stačí, 

že žalovanému jako hostinskému musilo býti znánlo, jak soud odvolací 
má za to na základě vlastních zkušeností a znalostí, že pří náhlém a 
značném ochlazení skla vůbec a jmenovitě silného skla, z něhož pro 
vysoký tlak musí býti zhotovovány láhve sytonové, a jež se proto ne
snadno přizpůsobuje změnám v objemu způsobeným změnou teploty, 
sklo praská a že tento účinek je tím spíše očekávati u sylonu následkem 
vnitřního tlaku; při tom káže již obyčejná opatrnost po'č'ítati s tím, že 
mezi láhvemi mohou se vyskytnouti i takové, které mají vady za výroby 
vzniklé, nebo takové, které za používání byly poškozeny, poškrábány 
nebo slabě naraženy a že každá taková, třeba na pohled malá a ne
znatelná vada při náhlém a silném ochlazení a tím způsobeném zmen
šení objemu může přivodíti výbuch, to tím spiše, že není zcela vylou
čena mužnost, že některý syton může býti přeplněn a může tedy vy
kazovati zvýšený' tlak vnitfnÍ. že z takového prasknutí syfonové láhve 
hrozí nebezpečí pro osoby v blízkosti stojící, nepotřebuje zajisté zvlášt
ního důkazu. To všecko musí míti na paměti každý, kdo za takových 
okolností má cu činiti s přehřátou láhví, tím více nutno to požadovati 
od hostinského, který -se zřetelem k své živnosti a ke zkušenolStem z ní 
vyplývajícím má si počinati se zvláštní obezřetností. To však podle 
názoru od-volacího soudu při zjištěném skutkovém stavu nelze říci o ža-

., I 
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lovaném a dlužno ho proto uznati odpovědl15'l11 za následky úrazu k 
muž jeho zaviněním došlo. J 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Z vývodů dovo,latelových o tom, jak zachází se v domácnostečh 
v hostincích se sylony, nelze dovodití, že sylony nejsoul ~:~~'.~~.~e:~e~2 
Postačí jíž obecná známost v·las·lnosti skla, že praská pří z 
lotě. Právem dovodil z toho odvolací soud, že žalovaný neměl 
za teplého dne přivezené postaviti na puHě do kbelíku naplněného 
dOll smlseno'U s ledem, zejména, když jako hostinský nutně věděl, že 
obsah sylonu tI.ačí na stěny láhve. Nedostatek pří'činné souvislosti vy_ 
kládá dovolatel nejasně. Zaviněni jeho spočívá i v tom, že kbelík s vlo_ 
ženými syfony nechal státi na pultě, čímž umožnil, že střepiny zasáhly" 
žalobkyni, k čemuž by nebylo zajisté došlo, kdyby byl kbelík stál 
v úkrytu za pultem. 

čís. 8028. 

Rozhodnutí soudu, jímž byl opravný prostředek odmítnut podle čl. 4 
(3) jaz. nař., nemůže býti zrušeno dohlédacím správním úřadem. Do
hlédací úřad jest omezen na pouhý výrok, zda bylo nepi'ipuštěním men
šinového. jazyka porušeno jazykové právo strany. 

(Rozh. ze dne 10. května 1928, R I 1102/27/2.) 

Usnesením ze dne 7. ledna 1928, R I 1102/27 odmíil nejvyšší soud 
dovolací rekurs vymáhajíciho věřitele podle čl. 4 (3) jaz. niťř. jako n.e- " 
hadicí se, by o něm bylo po zákonu zahájeno jednání. Vymáhající strana 
podala do usnesení toho stížnost k předsedníctvu nejvyššího soudu, jež 
rozhodnutím ze dne 25. února 1928 Pres. 373/28 stíž.nosti nevyhovělo. 

. Na další stížnost vymáhající strany změnilo minísterstvo spravedlností 
rozhodnutím ze dne 3. dubna 1928, čís. 13.508/28 napadené ro.zhodnutí 
v ten smysl, že se zrušuje usnesení nejvyššího soudiu ze dne 7. ledna 
1928, č. j. R I 1102/27, odmítajiCí rekurs stěžovatelčin a že jest nej
vyšší soud povinen tento rekurs přijmouti a ve věci vyříditi. Předsed
níctvo nejvyššího soudu předalo věc senátu nejvyššího soudu k dalšímll 
opatření. 

Sen á tne j v y Š š í II o s o II d u se usnesl, že dovolací rekurs vy
máhajícího věřitele byl vy-řízen odmítnutím a že ho nelze vyříditi znova. 

Důvody: 

Senát uvážil toto: Pří vyřízení dovolacího rekursu vymáhajíCí strany 
jeho odmítnutím (usnesení ze dne 7. ledna 1928, R I 1102/27) řídil se 
nejvyšší soud předpisem jazyko'vého nařízení čl. 4 (3), určujícím, jak 
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nl'í by' ti vyřízena podání učiněná právním zástupCEm strany v jiném 
n '. . l' d 'h ' než státním jazyku. Z preclpisu toho vyp ývá povlIlnost sou ll, u ne oz 
bylo podání takové uči~ěno, by především. z~ourna: a ;?z~odl,. zda stran: 
učinivší poda11l prav111m zas tupcem v pnem nez s~atnlm, pzyku Jes. 
k tomu oprávněna podle příslušných předpisů jazykových (§ 2 jaz. zák. 
a čl. 14, 16 a 19 jaz. nař.). Rozhodnutí to nemůže soud učí nití přímo, 
nemúže se omeziti na výrok, že strana jest oprávněna užíti jiného ja-

. zyka než státního a že soud dl1sledkem toho jest povinen přijati od 
ni podání (§ 2 jaz. zák.), učiniti pak další vyřizení věci závislým na 
tom, zda toto jeho rozhodnuti, týkající se jen otázky jazykové, vejde 
v moc práva. N<topak musí soud vyřídíti podání učiněné advokátem 
v jiném než stát:,ím jazyku hn:.d ~ěcně, t. j. buď je o~mí~nouti podle 
čJ. 4 (3) jaz. nar. anebo Je vyndltr tak, Jako by byllO ucmeno Jazykem 
státním, byť i po připadném prohlášeni podle čl. 16 (2) nař. V každém 
z těchto případů rnzhodne soud ve věci, aniž záleží na tom, že musí uva
žovatí i o otázce jazykové, neboť rozhodnutí o této otázce zůstane vždy 
jen předurčujícím. I v případě, že soud neodmítne podání, jež měl od
mítnouti podle čJ. 4 (3) jaz. nař., nýbrž že je přijme a vyřídí bez .0,lrle9u 
na jazykovou závadu, pro kterou je m~l odmítnouÍl, rozhodUje Jlz p;l
jetím podání nejen o jazykovém, nýbrz l o hmotne.m ~eb? pro~e'Sn~m 
právu stmn. Můie jíti na př. o žalobu, l.ež byla podana J.myl;' nez stat
ním jazykem v poslední den promlčecl neb prekluslvl1l Ihuty, kterou 
jest vázána, takže opětné j,:,ií pod~~í v j.az~ku yátnín; ,,kdyby byla od~ 
mitnuta podile čl. 4 (3) nar., nemuze mlh uspeeh. Muze Jih O opravny 
prostředek podaný v menšinovém jazyku, a'č strana ?:má toho, prá~a, 
jenž, byv odmitnut podle téhož předpisu, nemohl by .byh opa~ova~ v J:'~ 
zyku státním, když mezí tím uplynula zákonna Ihuta" v n~z t;Je.1 .byh 
podán. Odmítnutí podáni má tudíž i jíné než jazykove pravl1l .učm:ky 
pro strany, t. j. rozhoduje se jím již VěCl;ě o právu stran. Odn;ltnu.hm 
žaloby neodpovídající jazyko'vým předplsum podle čl. 4 (3) ~ar. muze 
se státí právní poměr mezi stranami neodporovatelnym; n~ pr. pomtn'; 
právo ze správy, nebylo-li žalováno ve lhůtě § 933 obe. zak.: po~o~ne 
bude tomu v připadeeh§§ 1111, 1162 dl, 1486, 1489 a .četnyeh l!nyeh 
obč. zák. a jíných zvláštních zákonů. Odmítnutím oprav,neho pr~str~dku 
z téhož dlivodu a uplynutím lhůty stane se napadene rozhodnuÍl pravo
platným, čímž založeno bude nové právo lHezi s!r_ananú, stra!,a nab~de 
práv. Neodmítnutím podání jazykově vadneho muze bjTtr dote~no pr~vo 
stran, předevšim druhé strany, jež nemá zájn;u. na lazyk?vet;J. p~avu 
svého odpůrce. Je proto v zájmu str<vn, by podant, neo:,lpo:l.da]lCl pred
pisúm jazykovým, bylo odmítnuto. vždy,. kde s: .tak ma st~h, ?y neby.la 
ani druhá strana poškozena ve svem pravu, Jez Jl v,~eJde hm, ze .nestaJ!o 
se podání druhé strany v čas nebo vubec. Jde o pnp~d obdobny tomu; 
podal-Ii odpůrce opravný prostředek pozdě, ne?oť t!m, stal s; spomy 
nárok strany nesporným; totéž platí proto l v pnpade, ze odpurce pro
hřešil se proti předpisům jazykovým, ~niž může pokle,sek te~ napravltr. 
Strana ohrožená ve svém právu tím, ze soud neodn;ltl odpureovo ?O~ 
dání jazykově závadné, nemůže si stěžovatí podle d. 96 do o'P'atrem 
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:o.~clu, neboi'. nebylo jím porušeno její j a z y k o v é právo na 
JeJlho hmotneho nebo procesního práva. Zajisté však .nemůže 
bez právní ochrany, z čehož jest nutno dovoditi, že si strana 
žovati do věcného vyří'zení podání, jež mělo býti soudem odrn 
podl" čl. 4 (3) :,~L, p~dle před~isů procesního práva, t. j. 
se napravy u vyssl stolIce soudm, pokud procesní právo to 
PřiLetím podání jazykově vadného řeší tudíž soud také jazykovou V'd.ZKll; 

amz lze pochybovatJ o tom, že přijetí podání jest samo o sobě zal'OV,,;; 

úkonem sond ní právol1loci, jenž podléhá přezkumu vyššich soudů 
jsou s nim spojeny účinky práva hmotného nebo procesního. I' 
soudy musí při vyřízení stí·žnosti uvažovati o jazykové otázce, ale 
tak zase jen předUl"čujícím způsobem, kdežto vyřízel>í stížnosti 
činností čistě soudní. Již z toho je patrno, že soudy rozhodují v těchto 
případech o jazykové otázce, aniž je straně dána vůbec možnost na
padati jich názor podle čl. 96 nař., <rč prvním úkolem zákona jest chrá
niti ve sporu, stejné P!áv:, obo~ stran. Podl" toho bude posouditi pů
sobnost dohledaclch uradu ve vecech Jazykovych na rozdíl od věcí soud
~kh" V příp,ad,ě, že soud od~ítl I?odání podle čl. 4 (3) ,~ař." je, toto vy
nzenI taktez ukonem soudn! pravomocI. Jazykove rranzem predpi'Suje 
přímo odmítnutí pocIání, ne předchozí rozhodnutí o jazykové otázce 
není proto po této stránce předpisem jazykovým, nýbrž procesním, ' 
plňujícím civilní řád soudní, jenž co do, vyřízení poclání jazykově V'ďd
ných nemá ustanoveni, a upravujícím podle § 78 ex, ř. i Uzení exekuční, 
o něž jde. Odmítnutím podle čl. 4 (3) naŤ. jest podán,í vyřízeno věcně 
a proto konečným způsobem. Tak jako nemůže opravný prostředek 
právoplatně odmítnutý býti stranou úspěšně opětován, tak nemůže o něm 
soud. jednati ještě jednou ve věci, i když dohlédací úřad rozhod'l na stíž
nost strany, že opravný prostredek soudem odmítnutý byl nezávadný. 
po stránce jazykové. Odmítnutím opravného prostředku bylo založeno 
právo mezi stranami, jež nemůže býti změněno ani rozhodnutím dohlé
dacího úřadu, neboť účinek ten musil by býti st<unoven výslovně záko
nell). Jde proto při odmítnutí podání soudem podle čl. 4 (3), t. j, po
dání, jež s o u d uznal za jazykově vadné, o výkon právornoci vyhra
žené soudům předpisy §§ 95 a % ústavní listiny. Odmítnutí opravného, 
prostředku z téhož důvodu jest jeho věcným vyřízením, a proto nejen 
konečným, nýbrž i nezrušitelným a vížícím nižší soudy, Dokladem omyl
nosti opl1čného názoru budiž další úvaha. Mohlo by se státi, že před
sednictvo soudu jako přímý dohlédací úřad vyhoví stížnosti strany po
dané podle čl. 96 nař. do lIsnesení soudu, jímž bylo odmítnuto' podání 
podle čl. 4 (3) nač. Hm, že by usneseni to zruŠílo. Soud by byl za plat
nosti opďčného názoru nllcen vyříditi podání dříve odmítnuté a třeba 
vyhověti opravnému prostředku. Proti tomu nebyla by chráněna dmhá , 
strana ani v případě, že podání mělo býti odmítnuto, t. j. že předsed
nictvo rozhodlo mylně, neboť nebylo tím porušeno její j a z y k o v e 
právo, ač tím bylo porušeno její procesní právo, a nemohla by si stě
žovati podle čl. 96 (5) nař. k vyššímu úřadu dohlédacímu. V takovém 
případě nerozhodl by dohlédací úřad, do jehož rozhodnutí není oprav-
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něho prostředku, pouze o jazykovém právu stra11.y, nýbrž vykonal by 
soudní moc v civilní věci právní, po případe na újmu strany, jež byla 
v právu, Takový stav příčil by se především ústavní listině a nemůže 
proto názor ten býti závazný pro soudy. Že výkon soudní právomoci 
nepřísluší ani vyšším úřadům dohlédacim vytčeným v čl. 96 (5) nař., 
o tom není třeba se šířiti. Jde-Ii tudíž o opravný' prostředek, rozhoduje 
se odmítnutím podání o právu stran vůbec, ne pouze O' jazykovém 
právu, nemůže proto rozhodnutí soudu, jímž byl opravný prostředek 
odmítnut podle 'Či. 4 (3) nař., býti zrušeno dohlédacím úřadem správ
ním, neboť .by se to příčilo §§ 95 a 96 ústavní listiny. Po této stránce 
jest čl 4 (3) nař. předpisem práva procesního a ne jazykového, a jest, 
pokud jde o rekurs, jako v této exekuční věci, klásti jej na I"Oveň před
pisům §§ 523, 526 druhý odstavec a 528 prvý' odstavec c. ř. s. co do 
jeho právního výz.namu. Pokud bylo na odmítnutí podání uznáno sou
dem nižší stolice, 111llže strall,a domáhati se nápravy stížností na soucl 
vyšší stoEce podle předpisů civ. řádu soudního. V této exekuční věci 
jde o usnesení nejvyššího soudu, proti kterému není opravného pro
středku. Dohlédacím úřadům byla jazykovými předpisy vykázána pů
sohno,st v jiném směru, jenž nemá s věcným rozhodnutím soudním nic 
společného. Podle § 7 jaz. zák. a čl. 96 jaz. nař. náleží orgánům těm 
vyříditi jen spor o užívání jazyka a to odděleně od věci, ve které vzešel. 
Jen řešení jediné této otázky, zda bylo pOTUšeno jazykové právo strany 
(čl. 96 čís. 2 nař.), t. j. zda nebyl neprávem připuště,n jazyk menšinový, 
jeho'ž užití se strana domáhá, vyhrazeno jest dohlédaCÍm orgánům, 
z jichž příslušnosti výslovně vyjmuta jsou opatření lIčiněná v důsledku 
nepřipuštěni užitého jazyka, jež jsou postupem ve věci samé, »odděleně 
od sporu o užití jazyka« (§ 7 jaz. zák. a čl. 96 nař.), DohlMací úřad 
je tudíž omezen na pouhý výrok, zda bylo nepřipuštěním menšinového 
jazyka porušeno jazykové právo strany. "Nemůže však sám vydati vy
řízen,í s právními účinky vyřízení příslušného (t. j. ve věci přfslušného) 
orgánu, zejména prvý výrok zrušiti a nahraditi výrokem jazykově správ
ným« (sr. čl. 96 třetí odstavec nař), což znamená: »výrokem v dů
sledku uznaného, jazykového práva strany správným«. Tento výrok zů
stává podle § 7 jaz. zák. a čl. 96 jaz, nař. v oboru působnosti věcně pří
slllšného úřadu, a jest řešiti, pokud opravný prostředek není vyloučen 
podle předpisů práva procesního, postupem stolic, a sice, ježto stížnost 
pro porušení jazykového práva nemá odkládaclho účinku, jako by ne
bylo vůbec sporu toho, Nedůvodné je proto mínění, že mzhodn'lltí o užití 
jazyka jest nerozlučn'ě spjato v celek s opatření'l11 předepsaným v dú
sledku tohoto rozhodnutí, t. j. s od\nltnutím podání, takže i o tomto by 
mohl rozhodnouti dohlédaCÍ orgán. Toto zůstává vždy opatřením pro
cesním, předepsaným v čl. 4 nař. za účelem jasného ohraničení přísluš
nosti dohlédacích úřadů a jejich omezen-i na rozhodnutí, zda s,těžo'vateli 
příslušelo právo užíti menšinového jazyka. Podle zásady tu vyslovené 
řídil se nejvyšší soud již ve svém rozhodnutí čís. 7019 sb. n. s., na nH 
poukazuje. Odmitavým usnesením ze dne 7. ledna 1928 byl tudíž vy
řízen dovolací rekurs vymáhající strany věcně a proto konečným způ-

in 



688 - Čís. 8029-

sobem. Stížností na ministerstvo s rav il . 
strana rozhodnuti, že měla právO~iti ~~ n~slI c1~nohla se vymáhajíci 
znamu však rozhodnuti to nemá ro věc e~smove o Jazyka, JIného vý_ 
rekursu stalo se rozhodnutí rek P'h 'de, boť. odnntnutlm dovolacího 
k • . ursU! o sou u pravoplat· . 
. UC.lll návrh vymáhajíci strany zamítnut konečn' m z" nym, a lest exe_ 
Jakekoh~ d"lší. vyřízení zmíněného o' ravnéht ,pu~obem. Jest P!oto 
podle zakona, Ježto právoplatné rozho~n t' "~rosbt:edk~ vylouceno 
Hm méně změněno. II 1 nemuze yh pre-zkoumáno, 

Čís. 8029. 

Exekuci proti státu k vydob t' ", 
dokud věřitel nez • ád I '. Y I )len:zn1ch pohledávek nelze vésti 

I " ~ fl marne u pnslusn.ého úřadu o pouk ' ' 
patu dluzneho pemze. žádost k finanční rokuratu. az a ~ V"y-

pohledávky není žádostí o výplatu u pns1UŠného ;:;~u Ps:!~:-Platy 

(Rozh. ze dne 10'. května 1928, R I 330/28.) 

Návrh, by byla povolena proti če k I" , 
k vydobytí peněžité pohledávky, s o u ~ oSr ov~n~kemu statu ~xekuce 
kLU r s n,f s o. u d exekuci povo.JiI D" P ; e s t o II Ce zaml tl, r e
soudu ze dne 15. října 1927 ,,'. ~ ~ o y. ~oZSUd'ek nejvyššího 
žalované, nyní stran ' .. : JImz .~e y o • vyhoveno do'volání strany 
k rukám finanční pr4u~~:~~;e~ ?r~zJ~ dor~~ent ~l1e 7 .. listopadu 1927 
uplynutí čtn;áctid'enní pla(ebnÍ lhůty, te:y I~~:j~él:l~ ,d~i' ronkaz, by do 
pemz strane vymáhající přisouzeny' bl" I o . lstopadu 1927 
§ 409 c • Ih" • Y Jl vyp acen, neboť předpis 

, . r. s. o ute ke splněni závazku platí tak'" d . . 
eraru a právoplatný rozsudek o souhomo ,rávn' e pn ro.zsu C1C~ protI 
pro II eráru exekuční titUll podle § 1" 1 P '. lm závazku tvon take 
dopisem ze dne 8. listopadu 1927 ;~~'ád tx

./ S~r,,:na vymáhající již 
přisouzenou pohledávku o sráž '. a a mancm pWkuraturu, by 
železni'ďnímu eráru v č~sp zasbl ce ubllat ll. a ll!. stolice" přisouzených 
Ž' d t . ' a, a Y nemusela bylI vedena exek 

a o.s tu opetovala strana vymáhající dopisy ze dn 21 r t ' uC':' 
25. hstopadu 1927, 28. listopadu 1927 1 ' . e .. 18 op~du 192 {, 
sledku a nedošly jí penize ani do dne a ~r?sll1ce 1927, lec bez vý-
13. prosince 1927, ač finanční ro. ,podanl exekuémho návrhu, do 
1927, sdělila, že přiřčená částka ~~{a~~~~t~l~f~~~m s~~tn~~e 3. prosince 
poukazana. Toto stálé oddalování placeni nrak od'" dl~h, drah byla 
pří-mému od ' " l' ,J' uvo nene rovná se 
marně doba ~~~~!' ln~~e~~"a ~e~~~I~dtu':ÍíiYi~tí !,lateh~i 1:~C~t~ ~roběhla 
čiti o povolení exekuce, která s hlediska § :~ge v.rmahaJI§Cl nez z~kro
vtla se býti připustnou a oprávněnou. Odkazo~'á~; s~ a_ 7 ex. r. Je
dekretu ze dne 21. srpna 1838,Čí8. 291 sb z s "I IX' ,:, predpls dv?,r. 
k ex ř) "t' . . . \ c . . C1S. 5 uvoz zak 

: . ne, ll! nus, nym, poněvadž tento předpis J'ed~a' o z jj " . 
hledavek pt· I ' " , h . H a avent po-. ,IS useJ',clc proh státu jako poddlu'ník 'k I' " 
proh státu jako dlužn.íku. z u nt o 1 o exekUCI 

Ne j v y Š š i s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 
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Důvody: 

Jest sice přisvědčiti názoru soudu rekursního, že také proti státl! 
pravoplatný rozsudek tvoří exekUiční titul ve smyslu § 1 čís. 1 ex. ř., 
nelze však souhlasiti s názorem soudu rekursního, že možno vésti exe
kuci proti státu k vydobytí peněžních pohledávek dří've, než věřitel za
žádal u příslušného státního úřadu o poukaz a o výplatu dlužné sUimy 
(srovnej rozhodnutí sb. n. s. čis. 1294 a 1344), leda že by mu příslušný 
státní úřad byl ndepřel likvidaci nebo výplatu pohledávky (srovnej roz
hOdnutí sb. s. n'. 568 a 5180). V tomto pUpadě jest úřadem poukazujícím 
.a likvidujícím pohledávku vymáhající věřitelce pravoplatným rozsudkem 
přiznanou ředitelství státnich drah Praha-sever. Bylo proto na vym1-
hající věřitelce, by u tohoto úřadu žádala vyplacení své pohledávky, a 
teprve, kdyby jí tímto úřadem hyla likvidace, poukaz k výplatě, ocle
přena, měla vymáhající věřitelka právo podati návrh na povolení exe
kuce proti státu a měla v tomto návrhu osvědčiti, že jí Iikvid'ace a poukaz 
její pohledávky tímto úřadem byl odepřen. To vymáhající věřitelka podle 
obsahu spisů neučinila, neboť jeji opětovné dopisy na Hn-anční proku
raturu v Praze o poukaz výplaty pohledávky nebyly žádostmi o výplatu 
II příslušného úřadu státního, ježto finanční prokuratura poďle instrukce 
pro finanční prokuratury ze dne 9. března 1898, čís. 41 ř. z., která člán
kem IV. uvozovacího zákona k c. ř. s. nabyla povahy zákona, platí ze 
své expensní pokladny pouze útraty sporu přiznané odpůrcům (§ 18 
čtvrtý odstavec instrukce) a poukazování a vyplaty přisouzených částek 
jest úkolem onoho úřadu, který podle organisace úřadů státních jest 
k tomu povolán. Za tohoto stavu věci neni správným názor rekursního 
soudu, že šlo zde o oddalování placeni rovnající se jeho přímému odpí
rání, které vymáhající věřitelku opravňovalo k vedení exekuce. Když 
tomu tak, jest dovolací rekurs povinného důvodným a bylo napadené 
.usnesení rekursního soudu změniti a obnoviti usnesení soudu prvé sto,líce. 

čís. 8030. 

Zájemné popsáni vnesených svršků podle § 1101 obč. zák. může se 
:státi jak jich sepsánlm v prozatímmm opatřeni tak exekučnlm sepsá
.ním a popsánim podle § 253 ex. ř. Jest zbytečno svršky, jež byly již exe
,kučně popsány, ještě jinak zájemně popisovati. 

(Rozh. ze dne 10. května 1928, R I 348/28.) 

Rozvrhuje nejvyšší podáni za exekUičně prodané svršky nepřikázal 
s o udp r v é s t o I i c e v před'llOstním pořadí pronajímateli pohle
dávku z nájemného, ježto zástavní právo pro činžovní pohledávku za
niklo jednak odstraněním věcí, jednak neprovedením zájemného po
psání (§ 1101 obč. zák., III. dílči novela § 139). Rek u r sní s o u d 
přikázal výtěžek dražby v přednostním pořadí ku zaplacení pohledávky 
pronajímatele z nájemného. D ů vod y: Jest jisto a také v jednacím 

CivjJnl roztlOdnutl x. 
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protokolu o rozvrhu výtěžku dražby jest konstatováno, že ohledně dluže 
ného nájemného zájemní popsání stěžovatel si nevydobyl, vydobyl si 
však na základě exekučního titulu exekuční právo zástavní zabavením 
všech vydražených věcí dne 23 .. září 1927, v době, kdy podle exekučních 
spisů věci ty byly ještě v najatých místnostech. Jest sice pravda, že po
dle § l!Ol obč. zák. zaniká zákonné zástavní právo pronajímatele pro 
dlužnou činži ku věcem vneseným do najatých místností, byly-Ii věCi ty 
odstraněny z najatých místností bez nařízení soudního před jejich zá
jemním popsáním a jest také z exekučních spisů vidno, že věci ty stěžo
vatel odstran-il z najatých místností, dav je však teprve 12. pokud se 
týče 14. října 1927 do Uschování různým firmám. Soud rekursní, vychá
zeje z úvahy, že zájemní popsání svršků podle dvorského dekretu ze dne 
5. listopadu 1819, čís.' 1621 sb. z. s., jenž byl v platnosti ponechán čl. 
XIll. čís. 6 uvoz. zák. k ex. ř., má, jak již v dvorském dekretu ze dne 13. 
dubna 1826, čís. 194 sb. z. s. naznačeno, za účel zákonné zástavní právo 
pronajímatelovo k věcem vneseným pro dlužnou činži lépe hájiti a pojí
stiti a zejména najisto postaviti, na které včci se jeho zákonné zástavnI 
právo podle § 1101 obč. zák. vztahuje, že se také exekuční právo zá
stavní provádí ve smyslu § 253 ex. ř. tím, že výkonný orgán věci, jež 
se mají zabaviti, v zápise zapíše a popíše, tudíž jak zákon výslov.ně 
uvádí, »věci ty zájemně zapíše« a že vydobytí exekučního práva zástav
ního má tudíž ve skutečllosti týž účel jako zájemné popsání, jest toho, 
názoru, že exekuční právo zástavní, které si pro dlužnou činži stěžovateI 
jako pronajímatel vydobyl na vydražených věcech, má týž právní vý
znam a při nejmenším týž právní účinek, jako kdyby si byl s podáním 
žádosti o platební rozkaz vydobyl a provésti dal zájemné popsáni 
svršl,ů. Z toho jde, že když stěžovatel po provedeném exekučním zaba
vení, tudíž d.ne 12. pokud se týče 14. října 1927 věci zabavené jinam při
né3ti dal, nepozbyl k nim zákonného zástavního práva pro dlužnou činži 
podle § I lOl obl'. zák. Ježto tudíž věci vydražené v době exekučního 
jich zájmu byly ještě v najatých místnostech a dlužná činže pravoplat
ným platebním příkazem byla na jisto postavena, jsou tu podmínky pro 
to, by výtěžek dražby byl přikázán v přednostním pořadí na přihlášenou 
vykonatelnou pohledávku stěžovatele jako pronajímatele. Přikázal proto 
rekursní soud ve smyslu § 286 ex. ř. celý výtěžek dražby po srážce ná
kladů odhadu a dražby v přednostním pořadí na pohledá, h, stěžovatele .. 

Ne j vy Š š í ,s o u d nevyhověl dovo'lacímu rekursu. 

Důvody: 

Názor dovolacího rekurenta, že, bylo-Ii pro pohledávku pronají
matele Rud'01fa P-a z dlužného nájemného na prodaných svršcích vydo
byto před jich odstraněním z najatých místností exekuční zástavní právo, 
ale svršky ty nebyly po rozumu § 1101 obč. zák. zájemně popsány, ne
přísluší pohledávce Karla P-a uspokojení z výtěžku za ony svršky před 
ostatními pohledávkami na onen výtěžek poukázanými, není správný'. 
V § 1101 obč. zák., jímž se stanoví, že v případě odstranění vnesených 
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., ístností . est k zachování zákonného zástavního 
svršků z IJa]atych i11 •• • J ostl'hu]'I'cl'ho třeba bl' byly svršky zá-

. 'k ty pro nalemne p " . ' . 
Prava, svrs y , . . ky' m způsobem se záje,mne popsa,nl 

, sány se nerozeznava, ]a . 5 I' t 
jemne poP.' t' .. opatření (dvorský dekret ze dne . IS o~ 
stane, zda J~ko proz~~mzl1l s a čl XIII uvoz. zák. k ex. ř.) či v exekUCI 
padu.1819, CIS. 1621 . , 'Ie' 253 ex" ř. účelu, jemuž má zájemní po
sepsal1lm a popsa,nll11.

k
Pod

t 
§, 'sloužiti by tollž bylo v patrnost uve-

.' § 1101 obc za s anovene, , b 
psal1l v . ' '. v' na' at' ch místnostech nebo na pachtovanem o -
deno, ktere. sv;sky s.e

h 
] i· , . ak jich sepsáním v prozatímním opa

jektu nachazep, dosa ne ~e ,s e]ne J , .' podle § 253 ex. ř. a bylo by 
tření tak exekuční;n sepsanlm

l 
a .R.°~~~~~~ně popsány, je ještě jinak zá

též z~ytečno, kdyz s~'~y nb~ y 5j~8). Uvésti jest, že zákon zájemné pO,
jemne popIsovatI (O. .. . " cl' V případě uvedeném v § 1101 obc. 
psání zad všech okOI~ostp' ons~~~~t v~\: když totiž vnesené svršky byly na 
zák. v o stavel pl vem .,' ht 'h ob' ektu oclstra
soudní opatření z najatý.~h mtlsltno~ÍI ?setbaOv,,~í ppar~v~v:, 0~str1něným sV,rš-

, t .. když prona]lma e sve za . 
neny, s ':CI, o o .. d ," hl"s' Rekursní soud, přihlížeje, a to pra-
kům zavcas, v~ Ihute,tn l:,u'd o odsť;aněním byly pro pohledávku ~arla 
vem k tomu, ze svrsk~ ~re .. ' . n ne ochybil tedy, kdyz vy
P-a z nájemného exekucne za]ťhmne ,p~,~~~ pYřed ~statními pohledávkami 
těžek za svršky při Jeho fOZvr II pn a 
na pohledávku Karla P-a. 

Čís. 8031. 

§ 419 c ř S jest přípustna v každé době, 
Oprava rozsudku podle ." c: úřední Opravou se rozsudek 

i po pravomo~i roz~u~ku, ~ to I Z ~o t~k jak ~ěl správně zníti v době 
v původním svem znen. mem a upravuJe , 
vydání. 

lRozh. ze dne 10. května 1928. R I 350/28.) , 
, ' d e 3 dubna 1923 byl dlužník odsou-

Pravoplatným roz~~dKe:m ~c,. n, h '182 Kč Usnesením ze dne 11. Ji
zen piatiti věřitelce V~Zl~ne. me;l~~C v rozsulil~u opravena v ten rozum, 
stopadu 1927 ~yla.pl~arska.c ~ 132 Kč. Soud prvé stolice po
že míslo 182 Kc ma ~yÍl spr,avn~ vzav za základ 182 Kč, přisouzených 
volil exekuci pro dluzne vyzlvn 23 R k u r sní s o u d vyhověl dluž
rozsudkem ze dne 3. d~bna 19

1
'1' k~ci pouze ku vydobytí výživného 

ni kovu rekursu potud, ze povo I exe 
měsíčních 132 Kč. I' k su vymáhající vě-

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovo aClmu re ur 

řitelky. 

Důvody: 

"d' § 419 c ř s lze provésti v každé 
Opravu rozsudku podle 'pre P'SU . ní ~o~i 'Ježto v tomto případě 

době i z moci úřední, tedy I dPo \e9h~lr~vpravu n~řiZlljící, nebylo napa-
usnesení ze dne 11. Itstopa u . , 44' 
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deno, byl jim původní rozsudek v mezích o rav v ' , něn a měl k této změně l'íž prvy' soud pr·l· p'o Pol ~ e k
svem ~yroku změ_ hl'. t' kd • v em exe uce hm ,. lze I, yz sám exekuční návrh se v' slovně do l' spIse pří-

ného usneseni. Mylným jest názor stěžJvatelk že
vo ~val. t?hoto oprav_ 

ného usnesení nemohly způsobití zpětnou y'. pravlll uClllky.oprav_ 
tento b 1 d" ... zmenu rozsudku lezto ' 

na y nve lIZ formelní právní moci. Vždyť záko .. '" pry 
podle §. 419 ~' ř, s. kdykoli a touto opravou se ro s ~ knpoush opra,v

u 

svém puvodmm znění mění a upravuje tak jak d~. u ~, v, nespravnem 
zníti a má se podle § 422 c ř s ,~ o ,;, vy am měl správně 

dk 
' . . ,oprava provesh pnmo v pr . 

su II I ve všech jeho vyhotoveních které za ť "I ~OpIS" roz
stran vyžádány, ,lm uee em mely bytí od 

čís. 8032. 

Advokátní tari!. 
SRZ!>~i advokátního tarUu není dotčeno právo účastn'kO I' . 

se o vyšl odměny. I u srn UViti 

Za nadprůměrné úkony nelze ř' I' , méně, než činí sazební od ě p I. ~~o ecenstvl v rozepři přisouditi 
~;~uč:::~ při~n~ti zmp:'ž~:~;~!:íc~a o::~~e;;;~~liv ~~:::y\ 

I, nez JSOU stanoveny v sazbách. 

(Rozh. ze dne 10. května 1928, Rv I 984/27.) 

žalující advokát domáhal se n '1 ' . ' ního ú.čtu 13396 K'c' P .,a za ovane obCI nedoplatku palmár-
, ,rocesnl soud p . t I' 

dle ~a~olb:, ,o ,d, vol a Cd í s o u d přisoudil Ž. ~;b~i ~o~zel ~~68u~tl po-
y s S I S o u nevyhověl dovol' , , lb' . 

vané zrušil rozsudky obou nižších s dO am ,z~ o, ce, k dovolání žalo-
by? ,ní v rozsahu zrušení dále jedn~~ aU a v;ah vec soudu prvé stolice, 
lanl zalobcovu odvětil novy rozsudek vynesL K dovo-

v důvodech: 

žalobce opirá své dovolání o dovolaci I' d ' ' , 
posouzení věci (§ 503 čís. 4 c ř s) S t: uvo. ne,spra,vneho právního 
volacÍ soud se nedržel ři ' , . : ,pa rule le predne v tom, že od-
P?sudku advokátní komtry, ~~!~t;~~~ltin~~r:nosti žá?aných odměn 
:adu, a kterým jsou veškeré položky "t p. ,~28 pIS';" f) advok. 
rené, ,Poukazuje i k tomu, že obecní Ú~~du, plOhlase?y. za, uplně přimě
mečne podrobuje vy' roku advok 't ' k v B. oz?amIl, ze se bezvýji-h" , a nI omory a dokladá' , , 

alemm sporu žádal výbor advo' 't ' k ' ' ze sam pred za-

P
., d 'I ~ Ka m ohlOry za rozhod t' k ' 
ly ne os o pouze proto, že žalova " b v.; nu 1, l1elTIUŽ 

komoře prohlášení, že se bezPodmíne~~ě o ~c. neucllllla, proti advokátní 
kol! z důvodu uvedeného soudem druh' p dlOb;1Je 10JI111U výroku a ni
r~ku advokátní komory, Výtku tuto Či~ís~~IC~, ze on se nepodrobil vý
sam uvedl, plyne, že strany neprojevily k p~avem. Z t~ho: co žalobce . , . vy oru advokalm komory, že 
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se dohodly na rozhodčím výroku komory, takže následkem toho sku
tečně nedošlo k jejímu rozhodčímu výroku. Co pak se týče posudku 
o přiměřenosti jednotlivých položek palmárních, jejž si soud první sto-
lice od advokátní komory vyžádal, nutno poukázati k tomu, že soud ne-
byl posudkem tím vázán a že nepřihlížel právem k posudku tomu, když 
podle § 17 adv. ř. má míra odměny advokátovy za ztrátu času a ná
mahu býti určena advokátnim tarifem a když podle zákona ze dne 18. 
února 1921, čís, 78 sb. z. a n. vláda vydala nařízeními ze dne 30. března 
1921, čís, 142 sb. z, a n, a ze dne 3, května 1923, čís. 95 sb. z, a n. po 
slyšení advokátních komor sazby pro výkony advokátů, jež lze průměrně 
oceniti. Těmito sazbami není sice dotč,eno právo účastníků smluviti se 
o výši odměny, avšak strany, jak nesporno, nedohodly se o výši od
měny, a proto bylo povinností soudu, stanoviti je podle sazby, a pokud 
to nebyly výkony průměrné, podle jich přiměřenosti k vynaložené ná
maze a ke ztrátě času, Ustanovujeť § 17 cit. vlád, nařízení: »Vyšší od
měna, než jest ustanovena v sazbě, má býti určena za výkony, které ne
lze průměrně oceniti, na příklad vyžaduji-li nadprůměrné námahy nebo 
ztráty času studiem sporných otázek neb obsáhlého procesního mate
riálu, zejména ve sporech manželských" rodinných, nejsou-li jedno
duché,« § 2 cit. nařízení stanoví: »Í když nebyla smluvena vyšší odměna, 
může advokát od své strany požadovati odměnu vyšší, než jest v sazbě 
uvedena, pokud jest to odůvodněno zvláštními okolnostmi nebo zvlášt
ními příkazy strany,« Právem proto stanovil odvolací soud samostatně 
a odchylně o.d posudku advokátní komory odměny za jednotlivé výkony, 
řídě se zásadami tuto uvedenými. Dovolatel dále vytýká, že mu odvolací 
soud nepřiznal 100% přirážku za společenství v rozepři k odměnám nad 
sazbu vyměřeným, To činí rovněž neprávem. Stanovíť § 7 vlád, 11aři
zení ze dne 3. května 1923, čís. 95 sb. z. a n., že náleží advokátu, jsou-li 
na té neb oné strane společníci v rozepři, za každého společníka, prvého 
nepoótajíc, další odměna ve výši 10% použitých položek prvého oddílu 
(Al sazby, nejvýše 1000/0, a § 17 odst. 3 téhož nařízení stanovL »Za 
výkony sazbě nepodrobené, nebudiž přisouzena odměna nižší, než jest 
stanovena v sazbě za obdobné úkony.« Z toho ovšem plyne, jak dovo
latel správně zdůrazňuje, že za úkony nadprůměrné tam, kde je více 
společníků v rozepři, nelze přisouditi méně, než činí odměna sazební 
při počítajíc k tomu přirážku za společenství. Když tedy odvolací soud 
přisoudil za jednotlivé úkony řízení odvolacího a dovolacího odměny 
vyšší než tarifní, nepochybil, když k nim nepřičetl přirážku za společen
ství, pokud ovšem odměny ty nebyly nižší, než by byly odměny podle 
sazby s přirážkou za společníky. že přirážka netýká se položek uvede
ných pod BaC sazebníku, v tom dlužno' dovolateli při svědčiti, nelze 
mu však dáti za pravdu, že přirážka má býti přiznána za položky pra
covních odměn vůbec, i . když jsou přiznány částkami. vyššími, než jsOU 
stanoveny v sazbách. To by se pNčilo doslovu § 7 cit. nařízení, Po.dle 
něhož dallší odměna za společníky se má dáti příslušným procentem 
použitých položek prvého oddílu (A) sazby, tedy položek podle sazby 
použitých, sazbu nepřevyšujících, že odvolací soud přisoudil žalobci za 
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některý výkon částku menší nežl' ~. , 
t . dl· , , CIn, sazba s přirážk s VI, Ova atel ani sám netvrdí V'ď r' k ~.. ou za společer. 

že mu přisoudil odměnu k/'era'" ne1nl:-nll'JIa'k
a po:.u~enr § 273 c. ř. s. v tom 

. "k "zna'Cl1e vyšš' v , ra.~ ou, bylo jeho věcí, by naznačil olo-žk .. ~ "I, nez sazba s při-
shzen, by naznačil ktery'm přís"dk p X, Jlchz pnsudkem s. e cítí by'ti 
"~ d ' L<' em nenr vystIžena mi ". d JIZ o volaci soud jinak uznává Kd ~ d I mora ·llOst prací 
nijak nespecifikuje J'est J'eho dovOIY:

z
, ovto atel s~ou výtku v tom směn; 

u "'t' ' anI v omsmeruneJasn' . rCI ym a nelze k výtce té přihlížeti (§ 506 ym a nedosti c. ř, s.). 

Čís, 8033, 

Úrazové pojištění dělnické (zákon d ' 
ř, z~. na rok 1888). ze ne 28. prosmce 1887, čís. 1 

»umyslnosti« ve smyslu § 46 zákona nerovná se hruba' 
nedbalost. 

(Rozh. ze cine 10. května 1928, Rv I 1404/27.) 

Žalobkyně byla služkou v hos ocl" . ~ , 
začce úraz, domáhala se na žal!van~rslt~~ z~ov~ne. Utrpěvši při ře
obě man i ž š í m i s o u d y 't t la ra y skody. žaloba byla 
z těchto d II vod Ů· Žalobk ně Zaml?U a,. od vol a c í m s o ude m 
hrady škody, byla b mOhlI s; čeryaJ1c svuj ná~ok proti žalované z ná
byla prokázala, že ú;az ZPůsobifau .~,:I~bou J~dl?e tehdy zvítěziti, kdyby' 
ani tvrzeno, tím méně prokázáno IN ~a ovana zurnyslne; To však nebylo 
(vol"satzlich) v § 46 zákona ze ď a

2
z
8
0r odvolatelky, ze slova úmyslně 

. k 1888 ne . prosmce 1887 čís l' 'k 
10 neznamenají pouze zlomvslnost . , ~ , . . r. za . na 
podnikatele podle tohoto ustanoven( zákon~ ,~ybrz ~~e k :odpovědnosti 
nou povinnost stále zanedbává nem' 'k e ,o stacI, kdyz svou zakon
zákona úrazového stihla by" I a Vza one opory. Jelikož podle § 46 
tehdy, kdyby byla Úraz žalob~a o,va.nou P~VlflI10St k ná~radě škody jen 
vinění úrazu neb 10 ani tvrzen~ne um~slne za,"llllla a lezto úmyslné za
proti žalobkyni !r,roštěna další 'p~est Zal~val1~ podle í~razového zákona 
lem zákona by nebyl jednak dělní~l11nos I, z ur~zu, Coz souhlasí s úče
lým na ma'etkov' h' se svyml nahradními nároky závis
nesl nebezJečensr:í ú~~~:erl:Y~rfOsdl1lk~t~lový~h, jednak podnikatel ne-

Ne j v y Š jí i s o u d ~e~yhovět~~~~lá~~. o placením pojistného. 
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ského zákona, za jakých okolností muze dělník od svého zaměstnáva
jícího jej podnikatele žádati náhradu škody podle předpisů §§ 1325 až 
1327 obč. zák. Přicházi tu v úvahu § 46 shora citovaného zákona, jenž 
právě připouští požadováni náhrady od podnikatele - v. tomto případě 
od žalované - jen tenkráte, byl-li úraz v podniku přivoděn úmyslně ně
kterou z osob v § 45 prvý a druhý odstavec hořejšího zákona označe
ných. Musila tedy dotyčná osoba chtíti přivoditi úraz poškozen ci a ne-. 
lze ustanove.ní to rozšiřovati vzhledem na předpis § 1324 obč. zák. i na 
hrubou nedbalost (zavinění), jak se pokoUŠí dovolatelka. že zákono
dárce chtěl vyloučiti hrubou nedbalost, nejlepším dukazem jest právě 
ustanovení § 45 cit. zák. úrazového, kde se stanoví, že podnikatel jest 
povinen, přivodil-li úraz zúmyslně nebo hrubým zaviněním, pojišťovně 
veškerá na základě úrazového zákona poskytnutá odškodnění nahraditi 
a kde stanoví povinnost k náhradě odškodného i při úrazu zpusobeném 
hrubým zaviněním, což by byl zajisté učinil i v případu § 46 téhož zá
kona, kdyby byl i na hrubé zavinění myslil a nechtěl právě podnikatele 
sprostiti risika při úrazu z hrubého zavinění placením pojišťovacích pre
mii pojišťovně. 

čís. 8034. 

Nabytí vlastnictví podle § 418 obč. zák. 
Bezelstnost stavebníkova není vyloučena již tím, že věděl, že staví 

na cizím pozemku. Bezelstným stavebníkem jest i ten, kdo s:e domníva4 
že smí stavěti na cizí pUdě, právem předpokládaje vlastníkovo svoleni 
ke stavbě. 

(Rozh. ze dne 10. května 1928, Rv 11474/27.) 

Žalující jednota domáhala se na žalovaných uznání vlastnidví k po
Lemku, jehož prý nabyla stavbou. Pro c e sní s o udp r v é s t o
I i c e uznal podle žaloby, o d vol a c í s o u ,1 žalobu zamítl. D ů
vo ct y: Zákoník občanský v §§ 417 až 419 uvádí rozličné případy na
bytí vlastnictví při stavbě. Ve všech případech provedena jest dusledně 
zásada římská: »iuaedificatio cedit solo«. Vlastník pozemku stává se 
vlastníkem stavení na něm zřízeného, nechť staví on, nebo někdo jiný 
se stavivem vlastním nebo cizím. Výjimku z ·tohoto pravidla uvádí usta
novení poslední věty v § 418 obč. zák., podle něhož, věděl-li vlastník 
půdy, že se na jeho pozemku staví a staviteli bezelstnému ihned stavbu 
nezakázal, muže žádati toliko, by se mu za staveniště dala cena obecná 
a stavitel bezelstný stane se vlastníkem pozemku a, stavby,' nikoliv mu 
nevzejde'tbliko nárok na postoupení staveniště. Ovšem předpokládá 
§ 418 poslední věta, že nestala se předběžná smlouva o,stavbě na po
zemku, Jleboť V takovémto případě jde pak o postl!P'gtaveniště. Věděl-Ii 
tedy vlastník půdy, že se staví a stavbu nezakázal, avšak stavitel byl 
obmyslný, platí všeobecné pravidlo již shora uvedené. Třeba řešiti tedy 
otázku, kdy jest stavitelem bezelstným. Otázka ta v theorii i praxi bývá 
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různě posuzována. Tak na příklad Krainz-Ehrenzweig ve spise: Systém 
~es Allgem~lI1en Pnvatrechtes, V. vydání, I. svazek, na stránce 678 uvádí 
ze bezelst?~m stavHel~m Jest Jen bezelstný držitel pozemku níkoliv té/ 
kd~ zna cm vlasti11ctvI pozemku. Naproti tomu v VI. vydání I. sv. 2. po~ 
lovlce téhož díla na str. 306 vysloven jíž právní názor že bezelstn' 
stavitel':,m, j,:st neje,n. bezelst~ý držítel pozemku, nýbrž i ten, kdo st~~~ 
v ~omnenr, ze st!l,vetI na ClZlm pozemku smí. Různého názoru v tomto 
smeru )Cst I starSI praxe. (Srov. rozh. býv. nejv. soudu ze dne 30. září 
1891, CI,S. 1_0.881 a opačné rozhodnutí téhož nejv. soudu ze dne 9. května 
1894, ČIS. ~611 Olaser-Unger 13.935 a 15.116.) Soud odvolací v tomto 
s,měm sdBí právní, n~zo! odvolatelky" že k bezelstnosti stavebníka je~t 
treba toh~, by nevedeI, ze s~av,I ~a ClZlm pozemku. Jinak nabýval by po
zemku, kazdy stavebl1lk, J~nz ,Vl, ze p,0zemek, na ~ěmž staví, je cizí, když 
vlas,(nlk pozemku o stav~e ve,de'l a Jl h~ed nezakazal. Při takovémto vý
k~a~u bylo, by pakzbytecno, ze cltovany § 418 obč. zák. ve své poslední 
~ete mluvI o stavlteh »bezeistném«. (Viz též rozh. nejv. soudu z 22. 
cervence 1919, Rv I 347/19, čís. sb. 1044 a z 19. března 1924, Rv [ 
1734/>23 čís. sb. 3632.) Byla-Ii tedy v tomto případě žalovaná strana 
od počátku .~ědoI~a ,toh~, že pozemek, na kterém měla tělocvična býti 
postave~a, Jl nenaleZl a Jednala-Ir, J3k sama uvádí, již v červenci 1921 
s v!astnrky P?zemku,? koupi jeho části pro zamýšlenou stavbu tělo-. 
cv~cny, pak JIZ od pocatku stavby nedostávalo se jí jako stavitelce tělo
cVlč~y >~b~"e1stnostI<: § 418 ob,č. zák. k nabytí vlastnictvi i v tom pří
pade, vedel-Ir vlastnrk o stavbe a Jl ihned nezakázal, požadované. Ne
byla-li však žalujíci sirana při stavbě bezelstnou, pak vlastnictví po
zemku, o který v tomto sporu se jedná, podle § 418 obč. zák. nemohla 
nabýti. 

Ne j v y Š š í s o u d zrušil rozsudek odvolacího soudu a vrátil mu 
věc, by znovu rozhodl. 

D ů vod y: 

Dovolání, uplatňujícímu dovolaci důvod čís. 4 § 503 C. ř. s., nelze 
upříti oprávnění. DovoJ,aci soud nesdílí názor odvolacího soudu že beze~ 
lstnost stavebníkova je vyloučena vždy již tehdy, když věděl: že stavi 
na cizím pozemku. Podle první věty § 418 obč. zák. připadne stavení 
vlastníku půdy, stavěl-li někdo na ní, byť i ze své hmoty, bez vědomí 
a vůle vlastníkovy. Úsudkem z opaku vyplývá z této věty, že stavha 
nepřirůstá k pozemku, věděl-li o ní vlastník pozemKU a nezakázal-Ií ji 
což výslovně ustanovuje poslední veta tohoto paragrafu, ve které slov; 
»bezelstný« nen,i ovšem zbytečnýnl, avšak z jiného důvodu, než míní 
odvolaci soud. Rozhodné důležitosti jest v případech, které má na mysli 
§ 418 obč. zák.,. okolnost, v~dě!-li vlastník půdy o stavbě a zakázal-li ji, 
Čllr l1IC. MluVI-h hned druha veta § 418 obč. zák. o bezelstném staveb
níku, dlužno podle § 6 obč. zák. toto slovo »bezelstný« vztahovati také 
na vědomí a na vůli vlastníka půdy, to tím spíše, an zákon nemluví o be
zelstném držiteli půdy, nýbrž o bezelstném stavebníku. Ustanovení § 326 
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obč. zák. není tu tedy pro pojem bezelstnosti směrodatným. Z uvede
ní,ch důvodů nelze za to míti, že § 418 obč. zák. provádí důsledně zá
sadu »inaedific<lJtío solo cedit« v § 417 obč. zák. vyslovenou a teprve 
v poslední větě stanovi výjimku z ní. Zákonodárce chtě,1 zřejmě chrániti 
vlastníka, na jehož pozemku někdo vlastní hmotou staví, jen tehda, když 
o stavbě nevěděl a neměl možnosti ji zakázati. Bezelstným stavebníkem 
je tedy ve smyslu § 418 obč. zák. také stavebník, který se domníval,. 
že smí stavěti na cizi půdě proto, že právem předpokládal vlastníkovo 
svolení ke stavbě (viz rozh. býv. nejv. soudu ve Vídni ze dne 9. května 
1894, čís. 5611, Ol. Ung. 15.116, ze dne 21. prosince 1882, čís. 13.401 
Ol. Ung. 9234 a ze dne 15. dubna 1868, čís. 2235 Ol. Ung. 3034, dále 
rozhodnulí tohoto nejvyššího soudu čís. 3110 sb. n. s., Dr. Armin Ehren
zweig, System des Oes!. Al1g. Privatsrechtes první sv. § 236 str. 305, 
Robert Mayr, Lehrbuch des Biirgel. Rechtes 2. kniha str. 471). Rozho,d
nutí býv. nejv. soudu ve Vídni ze dne 30. září 1891, čís. 10.861, Ol. Ung. 
čís. 13.935 dovolává se odvolací soud neprávem, jelikož se v tomto pří
padě jednalo pouze o přístavbu, která vůbec nespadá pod ustanovení 
§ 418 obč. zák. Toto ustanovení neplatí ovšem pro případy, kde stavba 
děje se podle úmluvy s vlastníkem půdy, kterou se rozhoduje již o osudu 
vlastnictví ke stavbě. Odvolací soud tedy chybuje, když nepřihlížeje 
ke kupní smlouvě o staveništi, tvrzené žalovanou Antonií H-ovou) řeší 
bez ohledu na ni otázku vlastnictví ke staveništi a stavbě a nezabývá 
se všemi odvolacími vývody Antonie H-ové. Koupila-li žalobkyně sta
veniště, bude nutno posuzovati její nárok na zřízení vlastnictví ke sta
veništi a k budově na něm zřízené proti pro datelům podle obsahu této 
smlouvy a při tom přihlížeti k oné části žalobního žádání, kterou se ž~
lobkyně domáhá zřízení vkladní listiny. Právem vytýká dovo,latelka, ze 
odvolací soud pokládá za bezvýznamnou okolnost, že žalovaná Antollle 
H-ová uznala vlastnictví žalobkyně ke sporné budově při roku dne 25. 
listopadu 1925, hájíc stanovisko, že staveniště připsané z polovice 
Antonii H-(wé bylo žalobkyni prodáno. Úvahou o významu této okol
nosti nezabýval se odvolací soud vůbec, ač případná jsoucnost kupní 
smlouvy a uznání žalované Antonie H-ové mají pro spor význam. 

čís. 8035. 

Hotové, k prodeji určené výrobky nejsou vyloučeny z exekuce podle 
§ 251 čís. 6 ex. ř. . 

Podnikatele staveb, třebas jeho podnik má jen malý rozsah, nelze 
pokládati za drobného živnostnika(remeslnika) ve smyslu § 251 čis. 6 
ex. ř. 

(Rozh. ze dne 10. května 1928, R II 156/28.) 

Dlužník, podnikatel staveb, navrhl, by z exekuce byly v)'loučell~, 
pár koní s postroji a s několika různými vozy, jakož i cementové vy
robky. S o udp r v é s t o I i c e návrhu vyhověl, rek u r sní s o u d 
návrh zamitl. 

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

I 
I , 
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Důvody: 

Dlužník domáhá se dovolacím rekursem vyloučení z exekuce ' I 
T d "'h d h' , prec_ me u vOJ' o fU u; Jednak paru koní s postroJ'í a s několíka různ" ' 

vozy S "I' t' 'h d' . . }lll! , ~ns usem vlm z to o u~odu, že jich potřebuje k dalšímu pro-
voz~vanr, podmkatelstvl sta,veb, Jednak hotových cementových výrobků, 
po~evadz pry provozuJe vyr?bu a prodej cementového zboží po řeme_ 
,SI?ICku, ~ tOI~to dru,hem smeru Jest dovolací stížnost již podle doslovu 
za~ona zreJme bezduvodnou, neboť podle § 251 čís, 6 ex, ř, isou sic 
vrn~ty z exek~ce předl;,ěty potřebné k osobnímu dalšímu výkonu vý= 
delec,ne č;nnosli a s,urovrny určené, kU,zp~acování až do hodnoty 300 Kč, 
nlko!lv vsak, hotove, k, ~rode]l u.r~ene vyrobky, o něž v souzeném pří
pade Jde, a( byly dluznrkem samym vyrobeny nebo za účelem d<lJlšího 
zClze?1 koupeny" Ale ani v prvém směru není stížnos!t opodstatněna 
nebot podnrkatele staveb nelze, i když jeho podnikání má jen mal: 
rozsah, pokládati za drobného živnostníka, tím méně za řemeslníka v~ 
smyslu § 251 čís, 6 ex, ř" jimž se tu zaručuje možnost dalšího osobníh" 
provozování jejich výděleč,né činnosti v dosavadním rozsahu a s do~ 
savadními prostředky, ?těžovatel nevysvětlil, v čem jeho činnost jako 
pod~lkatele stav,eb z,alezl, z pOjmu podnikatele staveb však neplyne, že 
?y, Jak u drobneho zlvnostnlka Jest třeba, Jeho výdělečná činnost zále
zela ú~ln,ě neb asporl převážně v pracovních výko'nech a jeho výdělek' 
v, odmene, za provede:le dllo, J<;ho o čin,nost spočívá v organisaci kapi-' 
tal,u ,a clzlch pracov11lch vykonu ruzneho druhu za účelem provedení 
urclte ,stavby, Jeh~ výdělek v, podnikatelském zisku, jehož výše nemusí 
,0dpovld3't: hodnote, pro~ed.enyc~ prací, poněvadž v něm převládá prvek 
~pekula~nL ,Dr~bny1111 ,zlvnostnlky mohou býti jednotliví živnostníci a 
lemesl111cl, ]lchz podnrkatel Jako stavebník používá ke stavbě nikoliv 
však on ~ám, Stěžo'vatel nevysvětlil, proč by ku další podnikatelské čin
nostr yotn;boval zabavených koní a vozů, Těch potřebuje sice povozník, 
po pnpade staVItel neb zedmcký mistr, jimž podnikatel staveb zadává 
Jed.notlivé práce, nikoli však on sám, 

čís. 8036. 

Odklad exekuce vyklizenÚ1t najatých místností jest s to by ohrozil 
uspokojení vymáhajícího věřitele. ' 

Jistota musí býti tak velikou, by zajišťovala vymáhajícímu věřiteli 
náhradu za újmy, jež ho stihnou odkladem exekuce. 

(Rozh, ze dne 10, května 1928, R II 162/28.) 

s o u cl p r v é s t o I i c e zamítl návrh na Ddklad exekuce vyklize
Jlím, rek II r sní s o u -ct návrh(t vyhó'věl s tírll, že uložil dlužnÍklltn
"Iožiti jistotu 2,000 Kč, 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacinlU rekursu dlužníků, 
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D ů vod y: 

Podle § 44 druhý odstavec ex, ř, může exekuční soud povolení od
kladu exekuce učiniti závislým na složení jistoty dlužníkem, pakli odklad 
exekuce jest s to, by ohrozil uspokojení vymáhajícího věřitele, V tomto 
případě měla' povinná strana vykliditi najaté místnosti v domě vymá
hající strany již dnem 31. prosi.nce 1927, Odklad tohoto nuceného vy
klizení, jehož se povinná strana domáhá, neohrožuje sice možnost po
zdějšího vyklizení bytu vůbec, avšak ohrozil ano znemožnil již vykli
zení bytu toho v době, ve které měla vymáhající strana na .ně nárok. 
a oddaluje stále uspokojení nároku toho, aniž by vymáhající věřitelé 
měli jistotu, zda a kdy byt bude vyklizen a zda obdrží protihodnotu za 
další uživání bytu toho stranou povinnou, V tom směru jest tedy zřej
mým, že odklad exekuce vyklizením najatých místností jest s to, by 
o11rozil uspokojení vymáhajících věřitelů, nehledě ani k tomu, že odklad 
jen jim po připadě znemožňuje odevzdání bytu toho novým nájemníkem 
a činí je zodpovědny za škodu, která těmto z toho vzejde, Právem proto 
rekursní soud učinil povolení odkladu závislým na složení jistoty, Výše 
této jistoty byla rekursním soudem určena na 2,000 Kč a to právem, 
neboť peníz ten má sloužiti jako kauce za škody, které případně vymá
hající strana utrpí jednak opozděným vyklizením najatých místností 
stranou povinnou, jednak tím, že snad nedostane se jí od dlužníků úplaty 
za užívání bytu a od nových nájemců nájemného, když jim byt nebude 
k uživání včas odevzdán, jakož i za škodu, kterou snad bude musiti 
novým nájemcům nahraditi a která těmto vzejde placením nájemného 
za náhradní byt. Kauce musí bý'ti tak velikou, by zajišťovala vymáha
jícim věřitelům náhradu za újmy, jež je odkladem postihnou, a poněvadž 
újmy tyto mohou býti dosti značné,není peníz 2,000 Kč rekursním sou
dem stanovený nikterak jistotou přemrštěnou, 

čís. 8037. 

Dopravní řád železničnt. 
Byla-Ii nedopatřením železnice zrušena na nákladni~ fístu dobírka 

a zásilka vydána příjemci bez jejího vybráni, neni příjemce povinen 
ji zaplatiti dodatečně, třebaže ji dráha odesilateli vyplatila, 

(Rozh, ze dne 10, května 1928, Rv II 481/27,) 

Firma R. zaslala žalovanému povozníku vagon jablek na dobí'kll, 
Nedopatřením byla dobírka v nákladním listu zrušena a dráha'vydala 
zásilku žalovanému nevybravši dobírku, Žaloba, jíž se domáhala dritha . 
na žalovaném zaplaeení peníze, jejž byla vyplatila clobirkoufirmc' R" 
byla zamítnuta s o u ci y vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š i m s o u-, 
dem z těchto 
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důvodů: 

Dovolacím důvodem nesprávného právního posouzení podle § 503 
čís. 4 c. ř. s. není žalující strana v právu. OpíTá zažalovaný nárok na 
dodatečné zaplacení omylem nevybrané dobírky o ustanovení § 72 (4) 
žel. dopr. ř.: »Bylo-U zboží vydáno, aniž dobírka byla vybrána, jest že
leznice povinna nahraditi odesílateli škodu do výše dobírky s výhradou 
svého nároku proti příjemcí«, jsouc zřejmě názoru, že tento předpis za
vazuje příjemce, by za všech okolností nahradil železnici, co tato zaplatí 
odesílateli z důvodu dobírky. Tento názor nelze srovnati ani s doslovem 
předpisu, ani se stěžejnými zásadami práva povoznického. V § 72 (4) 
žel. dopr. ř. není upravena povinnost příjemce zaplatiti dobírku, nýbrž 
povinnost železnice vyplatiti ji odesílateli i v pNpadě, že jí sama proti 
příkazu nevybrala. Dodatkem, že jest k tomu povinna s výhradou svého 
nároku proti příjemci, není ji přiznán samostatný, na ostatních předpi
sech železničního dopravního řádu nezávislý nárok na náhradu zapla
cené dobírky, nýbrž řečeno jest pouze, že železnice také ještě dodatečně· 
může požadovati od příjemce, co tento byl povinen plniti. Obsah. doda
tečného závazku příjemcova není vymezen v § 72, nýbrž v § 76 (4) žel. 
dopr. ř. Příjemce jest sice povinen zaplatiti proti vydání nákladního li
stu a zboží všechny pohledávky žele~nice z nákladní smlouvy, železnk~ 
pak jest nejen oprávněna, nýbrž i povinna vybrati, vydávajíc zboží. 
všechny pohledávky vyplývající z nákladní smlouvy, zvláště také do
bírku, avšak přije1ím nákladního listu a zboží zavazuje se příjemce za~ 
platiti jenom to, co v nákladním listu účtováno, tedy jenom pohledávky 
plynoucí z nákladního listu. Pohledávky, o nichž odebíraje zbo,ží a vy
plácejenákladní list, nevěděl a z nákladního lístu zvěděti nemohl, není 
povinen dodatečně platiti. Pravidlo § 76 (4) žel. dopr. ř. jest doslova 
převzato ze čL 17 M. ž. Ú., ale také ze všeobecného předpisu čl. 406 
obch. zák. o smlouvě nákladní a bylo s rozmyslem ponecháno v plat
nosti jako § 436 i v novém německém obchodním zákoníku ze dne 10. 
května 1897, přes to, že v předcházejícím paragrafu bylo dřívější, v čl. 
405 čsl. obch. zák. dosud trvající obmezení pohledávky povozníkovy na 
pohledávky patrné z náklad.n,ího listu rozšířeno na všechny pohledávky 
i nákladní smlouvy. Železnice nemůže donutiti adresáta zásilky k jejimu 
přijetí, tím méně k přijetí zásilky zatížené dobírkou. Záleží na jeho svo
bodném rozhodnutí, zda přijme zásilku, či nepřijme. Při svém rozhoclo~ 
vání může a musí uvážiti nejen závazky, které dľ~ha1 vydávajíc zboží 
uplatňuje, nýbrž také závazky, které by mQhla dodatečně uplatniti. Jest-Ii 
z nákladního listu patrno, že zboží jest zatíženo dobírkou, ale dráha do
bírku omylem nevybrala a od'esílateli ji přece vyplatí, jest příjemce 
ovšem pOd,le §§ 72 (4) a 76 (.4) žel. dopr. ř. povinen, ji dráze zaplatiti 
dodatečně. Pakliže však podle nákladního listu byla dobírka dodatečně 
zrušena a neměla tedy býti vybrána, nemůže železnice požadovati od 
příjemce dodatečně její zaplacenÍ. Předpisy železničního dopravního 
řádu není žalobní nárok odůvodněn. S úspěchem mnsil se minouti také 
poukaz k tomu, že by bylo nespravedlivostí a nezaslouženým obohace-
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. příJ·emce na úkor dráhy, kdyby jí nebyl přiznán nárok na dodatečné 
nl111 , d' b ". b -, kt . zaplacení omylem nevybr~é dobírky, P?neva z Y pr1Jem~e z OZl, ery 
. pravidelně nabývá kOUpI, dostal zbozl zadarmo a kupm cenu by mu
~~Ia zaplatiti dráha. Jest sice právní zásadou,. že se nikd;:" n~n.,á obo
hatiti na škodu druhého, avšak žádné z praVidel, uskutecnuJlclc~ t~to 
ásadu nehodí se na souzený případ. Mimo to není sporu o tom, ze za-

fovaný přijal zboží jenom jako povozník a odevzdal je rov.něž bez vy
brán( dobírky skutečnému kupiteli, takže o jeho obohacem. nelze mlu
viti. Obohaceni jsou leda kupitel zboží neb odesílatel. Nepravem odka
zuje žalující strana žalova.ného, by on sám od ~ich ja~o svých, zmoc~l~ 
telů dodatečně vymáhal zaplacení dobírky od neho pozadovane, Nem~h 
žalovaný povinen dod~tečně vyplatiti dobírku: není "ni. pOVl11en by tl 
prostředníkem mezi draho.u J"ko strano~ hplcl sko,du ,a svym! koml:enty 
jako osobami na úkor dra.hy obohaceny~!. ]ehko~ ~am, ?elll ,ob?hace,n, 
nemůže býti žalován na vydání obohaceni; hm mene muze byh zalovan 
na vydáni toho, oč se obohatily třetí osoby. 

čís. 8038. 

Tim, že vyrovnací dlužník zaslal poštovnl~u Jek?vé~u úřadu ~k 
na přlslušn& penlz s poukazem, by z něho na pnlozene slozeuky pouká
zal pokud se týče súčtoval vyrovnací splátky uvedené v připojeném se
znamu, nebyly vyrovnací splátky zapraveny, nýbrž zapravení nas~lo 
teprve, když splátky byly věřitelům poukázány na složenku poštovmm 
šekovým úřadem. 

Stalo-Ii se toto poukázáni něco málo dní po sročnosti splátky, ne
obživla pohledávka v původní výši ve smyslu § 57 vyr. ř. 

(Rozh. ze dne 10. května 1928, Rv II 846/27.) 

Rozsuclkem ze dne 13. března 1925 bylo žalované firmě přisouzeno 
proti žalující firmě 2865 Kč a byla jí napotom povolena exekuce ku vy
dobytí této pohledávky. O Jmění žalující bylo pak zahájeno vyrovnací 
řízení, jež skončilo vyrovnáním na 400/0. První splátku, sročnou dne 1. 
října 1925 zapravila žalobkyně tím způsobem, že k jejímu příkazu za
slala banka dne 1. října 1925 poštovnímu šekovému úřadu v Praze pří
slušný peníz s poukazem, by z něho zaslal na přiložené složenky 
(súčtoval) vyrovnací splátky. Žalované byla poštovním šekovým Ma·· 
dem poukázána vyrovnací splátka na složenku dne 5. října 1925. Žalo
bou, o niž tu jde, domáhala se žalobkyně na žalované uznání, že exe
kuční titul z rozsudku ze dne 13. března 1925 uhasl. Žalobě bylo vyho
věno s o u d Y vše c h tří s t o I i c, N e j vy Š š í 01 S O ude m 
z těchto 

důvodů: 

Dovolání, opirajícimu se o dovolací důvod čís. 4 § 503 c. ř. s., ne
lze přiznati úspěch. Dovolatelce jest přisvědčiti toliko v tOI11, že její vy
rovnací .splátka nebyla, jak odvolací soud má za to, zaplacena dne 1. 
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října 1925, tuclíž včas. Tim, že banka M. filiálka v H., na kterou se ' 
lob~ně dne 28. září 1925 obrátila, by její vyrovnaci splátky k I. ř/a-
I92Q vyplatJ,la, zaslala 1. října 1925 poštovnímu šekovému úř jdnu 
vP' k ,. I ,.. k a u 
~ raze se ,na pns usny pe:l~z s pou azem, by z ,něho, na přiložené slo~ 
zenky poukazal, pokud se tyce sučtoval vyrOVl1aC1 splatky v připojen' 
sez~an1U ~ve~~néc n~byly vyrovnací splátky a mezi nimi splátka ža~~~ 
v~ne f1rme pnSlUSej1C1 zap!aceny, nýbrž zaplacení (§ 1412, 1424 obč. 
zak.), nastalo teprve, kdyz splatka dovolatelce patřící byla jí na sl 
ženku poukázána poštovním šekovým úřadem. To se stalo dne 5. ří'~~ 
I 9~5. a podle toho ;,yrovnací splátka připadající podle vyrovnání na de~ 
1. ~ljna 1925,' zavcas :aplacena nebyla. Naproti tomu nelze souhlasiti 
s vyvody dovolatelky, ze se následkem tohoto opozdění stalo vyrovnání 
podle § 57 vyr. ř. ničí!" a že její pohledávka v původní výši obživla. 
U,stanovem § 57 vyr. r. po,sledm věta, podle něhož, nesplní-Ii dlu.žník 
vcas a plně potvrzené vyrovnání, zrušuje se vyrovnáním poskytnutá 
sleva a ?stat~í ~ýhody, ,n~lze, jak n;á z~ to dovolatelka, vykládati v ten 
10zum,. ze kazde opozde~l nebo neupllle splnění vyrovnání má vzápětí 
tyto nasledky. V plel1arnlm rozhodnutí tohoto Nejvyššího soudu ze dne 
?: února 1928 Pres 761/127 čís. sb. 7760 (srovnej též rozhodnutí sb. n. s. 
ClS. 4077 a 4602) bylo zevrubně vyloženo, že omluvitelné nedopatření 
které se dlužníku při plnění vyrovnání přihodí, a o něž jde i v tomto pří~ 
padě, kde dlužník výplatu splátky jíž dne 28. záři 1925 zařídil a kde 
opozdění bylo jen nepatrné a škody nezpůsobilo, liemá v zápětí ná
sledky § 57 vyr. ~. Uplatúovati je v připadě takového nedopatření od
porovalo by zasade pochveho styku (§ 914 obč. zák.) a nesrovnávalo by 
se s dobrými mravy (§ 879 obč. zák.). Tyto právní zásady ustanovením 
§ 57 vyr. ř. zůstaly nedotčeny. Nelze t.edy opozděnému zaplacent 
splátky, na I. října 1925 připadající, přikládati účinky, které s nímspo
jU!':. dovo,latelka a ;rásledkem. toho nepochybily (§ 503 čís. 4 c. ř. s.) 
111ZS1 soudy, uznavse pohledavku dovolatelky vyrovnáním za uhaslou 
pokud se týče exekuci pro ni zahájenou za nepřípustnou. ' . 

čís. 8039. 

Předpis § 170 čís. 5 ex. ř. jest dán toliko pro ty třetí osoby, jichž 
vlastnictví nebo jiná dražbu nedopouštějící práva nejsou zapsána v po
zemkové knize. 

Povolil-Ii soud exekuci vnucenou dražbou na nemovitost, ohledně 
níž byl poznamenán zákaz zcizení ve prospěch určité osoby, není k re
kursu oprávněn dlužník. 

(Rozh. ze dne 11. května 1928, R I 132/28.) 

Městská obec Č. koupila od Státního po'zemkového úřadu parcelu 
již prodala dlužníkům k účelům stavebním s výhradou, že pozemku bud~ 
použito výhradně k postavení rodinného domku a že se stavbou bude 
započato nejpozději do dvou let ode dne smlouvy a že v opačném pří-
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padl' pi"ipaclne pozemek zpět clo vlastnictví obce na útraty strany ku-o 
pující. Odstavec 3. této smlouvy zněl: "Pozemek tento nelze po ďobu 
1 O let ode dneška dále zciziti, leč se svolením Státního. pozemkového· 
úřadu a městské rady v Č.; toto obmezení vlastnictví budiž v pozemkové 
knize vyznačeno, a mělo býti v pozemkové knize· poznamenáno obme ... · 
zení podle čl. 3 této smlouvy, že k dalšímu zCÍzení do 10 let jest zapo-' 
třebí schválení městské rady v Č. a Státního pozemkového úřadu. Návrh 
vymáhajícího věřitele, by byla povolena exekuce vnucenou dražbou na 
řečellý pozemek, byl s o ude m p r v é s t o I i c e zamítnut, r e -
kll r sní s o u cl exekuci povolil: D ů vod y: Prohlásil-Ii Státní po
zemkový úřad ve schvalovací doložce ze dne 29. září 1926, že se svo-· 
lení podle § 37 zákona ze cine 30. ledna 1920, čís. 81 sb. z. a n. lIděluje 
a že se současně dává svolení k tomu, by zcizený pozemek odepsán byl' 
bez poznámky obmezeni, že k dalšímu zcizení, zavazení a k pachtu po
třebí jest souhlasu Státního pozemkového úřadu a práva jeho k výkupu 
podle § 51 a násl. tohoto zákona, a byla-Ii na základě toho v pozem
kové knize zapsána poznámka, že k dalšímu zCÍzení do 10 let zapotřebí 
jest jen schválení městské rady v Č., pominul tím veřejný zájem na po
zemku jako hospodářském pozemku, sluší v ustanoveních odst. 2 a 3· 
trhové smlouvy shledávati jen soukromý zájem obce města Č., který 

. může býti uplatněn podle § 170 čís. 5 ex. f., který však nemŮže vaditi 
tomu, by nemohla býti povolena exekuce vnucenou dražbou nemovitosti 
původně část rolnického nedilu tvořící. 

Ne j vy Š š í s o u d odmítl dovolací rekurs dlužnik". 

Důvody: 

Poznámka zákazu zcizení zní to,liko ve prospěch městské rady v Č. 
a to v ten rozu.m, že k zcizení clo 10 let potřebí jejího schválení, přicházf 
tedy v úvahu to.Jiko tato rada a nikoli již Státní pozemkový úřad. Co se 
týče městské rady, mýli se sice rekursní soud, že tato mohla by sve 
právo uplatňovati pouze ve smyslu § 170 čís. 5 ex. ř., neboť tento předpis 
dán jest toliko pro ty třetí osoby, jichž vlastnická nebo jiná dražbu ne
dopouštějící práva nejsou v knihách zapsána, tak na př. pro ty, kdo ne
movitost nebo její část nabyli vydržením let a posud do knih nepřišli, 
naprosto se však nevztahuje na osoby, pro něž práva v knihách zapsána, 
takže je soudy ex olfo při vyřizování žádosti za dražbu podle předpisu 
§ 136 čtvrtý odstavec ex. ř. pokud jde o povolení dražby, a podle před
pisů knihovního zákona § 94 čís. 1 a 2 a poslední odstavec, pokud jde 
o poznámku dražebního řízeni, zápisů těch dbáti musí; avšak když v pro
jednávaném případě soud rekursní to přehlédl a dražbu povolil a knihovní 
poznámku dražebního řízení nařídil, nebyla tím dotčena práva dlužní
kova a není tedy tento k rekursu dovolaCÍmu oprávněn, nýbrž dotčena 
byla toliko práva městské rady v Č., která jedině tedy jest k rekursu. 
oprávněna. 

I 

11 

" I 
'I' 

I 
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čís. 8040. 

Zajištění zaopatřovacích požitků podle § 3 zákona ze dne 12. 
1920, čís. 118 sb. z. a n., a podle vládního nařízení ze dne 8. února 
čís. 29 sb. z. a n., nelze se domáhati pořadem práva, nýbrž toliko --~" 
dem správním. 

(Rozh. ze dlle ll. května 1928, Rl 301/28.) 

Žalobci domáhali se na žalované zajištění zaopatřovacích požitků 
podle § 3 zákona ze dne 12. února 1920,č:Ís. 118 sb. z. a n. a podle 
vládniho nařízení ze dne 8. února 1923, čís. 29 sb. z. a n. Pro c es n í 
soud prvé stolice uznal podle hloby, odvolací soud za
mítl Usnesením odvolání, podané z důvodu zmatečnosti podle § 477 
<':ís. 6 c. ř. s. D ů vod y: Zmatečnost podle § 477 čís. 6 c. ř. s. vytýká 
žalovaná strana, dovozujk, že nárok .na zajištění pensí, jež žalobci po
žívají, zvláště k tomu účelu zřízenýmí fondy a dotacemi fondů samo
statně účetně vykawvaných a na fond zřízený podle zákona ze dne S. 
března 1923, čís. 29 sb. z. a n. převeditelných nenáleží na pořad práva. 
Žalované straně nelze přisvěd'čití. Dovozuje nepřípustnost pořadu práva 
pro upJatňovaný nárok z § 21 zákona ze dne 12. února 1920, čís. 118 
sb. z. a n., § 73 zák. náhradového ze dne 8. dubna 1920, čís. 329 sb. 
z. a n. ve znéni zákona ze dne 13. července 1922, čís. 220 sb. z. a n., 
§ 15 zákona ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n. a z § 28 vl. nař. 
ze dne 8. února 1923, čís. 29 sb. z. a m opakem, ježto tato zákonná usta
novení neřeší otázku uplatňování nároků na zajíštění pensí. Žádný zá
kon neobsahuje výslovného ustanovení o tom, jakými prostředky a u kte
rých úřadů jest onen nárok uplatniti; sluší tedy uvažovati, zda přís]uš
nost soudu k rozhodnutí sporu dovoditi lze z ustanovení § 1 zákona ze 
dne 1. srpna 1895, čís. 111 ř. zák. (jurisdikční normy), který stanoví, 
že soudní moc v ohčanských právních věcech, pokud' zvláštními zákony, 
nejsou přikázány jiným úřadům nebo orgánům, - toho,' jak již řečeno 
ve příčině žalobního nároku není, - vykonává se soudy. Podle tohoto 
ustanovení jest tedy otázka příslušnosti závislou od zodpovědění otázky, 
zda uplatňovaný nárok jest nárokem soukromoprávním čili nic. A k této 
otázce sluší přisvědčiti. O zajištěni pensijních nároků osob zaměstnaných 
na velkém majetku pozemkovém obsahuje ze zákonů o pozemkové re
lormě nejprve ustanovení zákona ",e dne 12. února 1920, čís. 118 sb. z. 
a n., který v § 3 ustanovil, že další povinností osob hospodařících na za
braném majetku jest dostatečně zajistiti pensijní a jiné zaopatřovaCÍ 
požitky ať činných ať pensionovaných zaměstnanců i dary z milosti pra
videlně poskytované zvláště zřízenými fondy samostatně účetně vyka
zovanými. Z tohoto ustanovení.nelze však do,voditi ještě soukromoprávní 
nárok jednotlivých zaměstnanců na zajištění, neboť ze souvislosti § 3 
s předchozími §§ 1 a 2 cit. zák. jde, že se v § 3 mluví o povinnosti jen 
hledíc k řádnému hospodaření oa zabraném majetku pozemkovém, k ně
muž zákon zavazuje všeobecně a v § 3 výslovně zvláště prohlašuje po-
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"y lavek zjištění. Z ustanovení toho nelze odvozovati soukrol11oprávní 
zal ", I ln'k b" h t tk . obligační pomer meZI zamestn!ltllcem .a vas 1 ~111 za .Jane o s a ll, 

'est to jen ustanovení pro pome~ oso~v na zabra~;1l1 maJetku, poze1l1k~
~ém hosp?~ařícich k poz.emk?Vel."u uradu. Dalsl ustanovent. obsahUje 
ustanovent § 74 zakona nahraaoveho ze dne 8. dubna 1920, ČIS. 329 ~b. 
z. a ll.) který ustanovoval, že pense a dary z ITI11ost~ podle, stavu ~~ dne 
4 března 1919 jsou osoby, jež je poskytovaly, povmny da,le platttt, za
':stiti a zlepšovati hiedíc k u,stanoveni §§ 3 a 21 zák. ze clne 12. února 
V920, čís. 118 sb. z. a n., tedy opětně. ustanovení jen pro poměr k po-

emkovému úřadu, jakž plyne z odvolaní se na zakon ze dne 12. unora 
~ 920 čís. 118 sb. z. a n. Zákonem ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. 
z. a 'n. upraven byl soukromoprávní obligační poměr zaměstnanců n~ 
zabraném majetku se zaměstnavateli ve příčině nároku na vyplácem 
pense nebo darů z milosti, neboť zá~on ten stan.o-ví výslovně nárok za
městnancův a povinnost zaměstnavatelovu navzajem a odkaZUje uplat
~lování nároku na pensi před soudy, vesměs znaky nároků soukrom.o
právních. Než zákon tento nemá ustanovení ° nárok~ na zajišt~n~L Zá~ 
kon ze dne 13. července 1922, čís. 220' sb. z. a n. vsak stanovlcl nove 
znění prvého odstavce § 74 zákona ze dne 8. dubna 1920, čís. 329 sb. 
z. a n. v ten smysl, že vlastnki (užívatelé) zabraného majetku jsou po
vinni na svůj náklad zajistiti pense nebo dary ve prospěch osob jich p'O
žívajících, založH však již nárok zaměstnancův na ~aji~.tění p~?vsí" z, m_l-
10sii oproti zaměstnavateli, tedy nárok soukromopravnl na zaj1stent. ze 
jde tuto o nárok soukrotTIoprávní, plyne z úvahy, že zákonem tím nebyl 
·teprve obligační soukromoprávní poměr m~zi }~městn~va.t.:lem . a ~,a~ 
J11l'stnancem vúbec založen, nýbrž jen obltgaC1l1 pomer Jlz e.XlstUj1CI 
upraven rozšířením oprávnění zaměstnancových. Když však jde Q po
měr soukrOl11oprávní, jest pořad práva přípustnS' podle § 1 j. n. 

., d' . t že zru-Ne j v y Š š i s Q. II d zmen1l napa,.,'ene UiS'nese~1 v" en rozum, 
šil rozsudek prvého s'oudu pro zmatec:nost a odml!1 zalobu. 

D ů vod y: 

Žalobci domáhaji se na žalované zajištění svých zaopatřovaCÍch po
žitků podle § 3 zákona ze dne 12. února 1920, čís. 118 sb. z. a n. a podle 
vládního nařízení ze dne 8. února 1923, čis. 29 sb. z. a n. Rozsudkem 
prvního s.oudu, vydaným pro zmeškán!, bylo žalobě vyhovéno a O?VO
lání ža,lované podané z důvodu zmatecnostt podle § 477 ČIS. 6 c. r. s., 
ježto věc nepatří na po'řad práva, bylo nap"d;oým usnesením od:ola
'cího soudu zamítnuto. Leč nepráv,em. Ustanovem zakona ze dne 12. unora 
1920 čís'. 118 sb, z. a n. a rovněž i ustanovení vládního nařízení ze dne 
8. úl;ora 1923, čís. 29 sb. z. a n., Q. něž žalobci svůj nárok opírají a jež 
se týkají zajištění zaopatřovacích po~itků z~mě.stnanc,ů na z~br~ném po
.zemkovém majetku, jsou povahy verejnopravlll a vereJnopravl1l povahy 
jako sociální opatření jest i povinnost k zajištění zaopatřovacích po
.žitkŮ zaměstnanců uložená § 3 zákona čís. 118 z r. 1920 osobám na vel
.kém pozemkovém majetku hospodařícím a stanovená pro vlastníky za-

Civi!n[ rozhodnuti X. 45 
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braného majetku v § 74 zákona ze dne 8 dubna . " 
a n. ve znění novely ze dne 13. července i922 " 1;20, CIS. 329 sb. Z. 

kOH náhradový). Veřejnoprávníovah t" CIS. ~20 sb .. z. a n. (zá
zřejm.ě to, že podle § 21 zákona čísPI18 ZU r ei~2Óov~nnosb d~~vědčuje 
~ ~ zakona ze dne ll. června 1919, čís. 330 sb. z. a 'n p kud, se tyce po:"e 
r,:~en: povmnosti náleží Státnímu pozemko,vému Úf:(~hhze!, na splneni 
pnspevkY,k londu pro zaopatření zal11ěstnancrl velkos

u 
a ,ze ~yl11ahati 

k zabezpecenr starobnich a invalidních pož'tk' , tat~u, znzonemu 
maj,etku, přísluší Všeobecnému pensFním~ ~s~:111estllan~~ na za~ral:ém 
spravou fondu pověřenému (§ 73 (91) 'ho d vU'l

neb 
,uradu statnllnu 

t d'd' na I a ove 10 zakona) p. t ' 
e Y I e o povlllnost veřejnoprávní a nikoli odJ " . 10 oze 
n~lze se jejího ,splnění domáhati pořadem práv~ (§ el prava) JSOUkromého, 
!lazor ,odvolaclho soudu, že ustanovením § 74 (I) \ n, . ~st mylnYl1I ' 
o 'po~mn:ostí vlastníků (požívatelli) zabraného za ~na ~:hradoveho 
zaJ2~bti n,a svůj náklad poskytované pense a dar/oz:~ cotve o malC!ku 
pozlvatelu pensí a darů z milosti byl pro t to o Z ,1," .os, I ve ~rospech 
kr,omoprávnÍ ,nárok na Dno zaJ"ištění K-p,od Yt tV pl~V21e?e zalozen 80U-
'h " k' . .. . s a e zmmenych zaopa1'o 

CIC pOZIt II Jejich zajištění nenáleží, z ní nárol, 11a 11e' neply e r ,vaze sml . d ' ' , n o narok 

I 
'I' ouvy neJ e a proto případný nárok na zaJ'išiění podle § 7'4 'h 

(DVelO zákona n' k k " na ra-, , a;o cm sou romopravmm, upl<ttnitelným p 'I 
p:ava nent. Jako vereJHoprávní může ovinn k "V ~ , or~\..,em 
cI;h požitků uložená zákonem čís. 118 ~ r 19~~t ~allste,nr ,:aop~trova-
na~raLiovým ~ dotyčnými nařizeními býti 'uplatň!v~n~'\~~i~Ycc ,~~k?nem 
poradem sprav,llím. Oprávněnému rekursu z'alova 'd o pns, usnym I . 'h d ' ne o usnesen! oLivo 
aCI, o sou u bylo tedy vyhověti a pod,le §S 477 čís 6 a 478 ' -

usnestl, Jak se stalo. ,-,. c. r. s. se 

čís. 8041. 

Schválil-Ii Státní pozemkový úřad příklep nemovitosti stížené zák 
zem podle zákona o zajištění pŮd,y drobným pachtýřům v· I ,. a
?hledně určitého vydraží tele, vyžaduje se k povolení ~Pěf::é o,,;e °hen 

lezto vydražitel nesplnil dražební podmínky, povolení všeobecné.
raz 

y, 

(Rozh. ze dne ll. května 1928, R I 320/28.) 

Při dražbě nemovitosti, stížené zákazem zcizení podle § 23 'k 
~: dne ,?7. května :919, čís. 318 sb. Z. a 0" schválil St~tní oze~~k~~~ 
urad pnklep vydrazltele Martě J.ové. Ježto Marta J-ová nePlo"1 .Y 
vyš" ď'" dl' , S Zl a neJ-SI po am, ,za a Jeoen z vymáhajících věřitelů o opětnou dra"b ' .. , 
s o ~ d P rve s t o I i c e povolil, kdežto rek u r s 'll í s o u d z ža~d' 'OJlL! 
zamltl. s 

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

Důvody: 

Svolení Státního pozemkového 
Marty J-ové jakožto vydražitelky. 

úřa~u. zní výslovně j-en na jméno 
Ma-Ir tedy povolena býti opětná 

-- čís. 8042 -
707 

protože vydražitelka nesplnila dražební podmínky, musí předlo
ženo býti povolení všeobecné,. neb~ť ,při opětné :lražbě m?hl by' záka
zem zcizení omezenou polOVICI dluznrkovu vydrazlÍl Jen nekdo Jrny, na 
nějž svolení nezní, a tu příklep nemohl by býti udělen. I kdyby bylo lho
stejno, zda se zvolí forma podmínečného povolení dražby, t. j. s výhra
dou, že navrhovatel svolení předloží, či zda se zamítne jeho návrh do 
té doby, než je předloží, nebyla by tím stěžovatelka nijak ve svých prá
vech zkrácena a neměla by tedy pNčiny k stížnosti do usnesení rekurs
ního soudu, jenž zvolil formu druhou, ale přece podotknouti jest, že tato 
druhá forma odpovídá zákonu. 

čís. 8042. 

Mylná zpráva rovná se špatné radě ve smyslu § 1300 obč. zák. Ten, 
kdo podal za odměnu mylnou zprávu, ručí sice podle zákona jen, do
pustil-Ii se při tom nedopatření, smlouvou však může býti stanoveno 
ručení za výsledek. Lze se zaručiti, že ze zboží bude vyměřena určitá 
celní sazba. 

(Rozh. ze dne ll. května 1928, Rv 11177/>27.) 

K dotazu žalovaného zaručila se žalující zasílatelská firma, s níž byl 
žalovaný v obchod:ním spojení, za to, že zboží, jež bylo žalovanému za
sláno, bude vycleno určitou sazbou. Zboží bylo však ve skutečnosti vy
cleno sazbou vyšší a, ježto se žalovaný zdráhal zaplatiti rozdíl, domáhala 
se jeho zaplacení na něm zasílate,lská firma žalobou. Pro C e sní 
s o udp r v é s t o I i c e uznal podle žaloby, o d vol a c í s o u d ža-

lobu zamítL 
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Pokud se tkne dovolacího důvodu nesprávného právního posouzení 
věci podle § 503 čís. 4 c. ř. s., tu předevšim nebylo odvolacím soudem 
tvrzeno, že žalobkyně, oznamujíc celní sazbu, udělila žalovanému' »radu«, 
odvolací soud však právem postavil nesprávnou zprávu naroveň špatné 
radě (§ 1300. obč. zák.; tak i Ehrenzweig,'11. sv. první polovice, das 
Recht der SchuldverhaJtnisse, Vídeň 1920, § 398, str. 606). Arciť ručí 
ten, kdo za o'dměnu takovouto »zprávu« udělí, podle zákona j'en, do
pustil-li se při tom nedopatření. To však nevylučuje, by ručení za vý
sledek, zde za použití určité celní sazby, nemohlo býti stanoveno smlou
vou. V této příčině sama žalobkyně v dovolání připouští, že její prohlá, 
šení, že bude za vyclení udaným clem ručiti, bylo žalovaným »přijato« 
(§ 861 obě. zák.), tvrdí však, že toto přijetí týkalo se jen prvých dvou 
zásilek, a že názor odvolacího soudu, že záručné prohlášení se týkalo 

45' 
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i sporné třetí zásilky, je mylný. Je pravda, že clo se vyměřuje úřac:em 
a že strana na tuto vSrměru Il:emá vlivu, to však nebrání tomu, by se 
určitou celní sazbu nezaručila. Splnění závazku tím převzatého není ne_ 
možno, zvláště když předmětem jebo je jen zaplaceni připadnébo roz
dílu, Neprávem powkazl>je proto dovolání na ustanovení § 878 obč, zák 
podle něhož, co je přímo nemožné, nemůže hýti předmětem pkdné 
smlouvy, Ale žalobkyni nebylo ani přikázáno, by pro celní rozdíl rekla_ 
movala, a nelze takovýto příkaz zejména spatřovati v tom, že jí žalovaný 
k tomuto účelu na její žádost zaslal potřebné vzorky, obzvláště, uváži-Ii 
se, že již dříve jakýkoliv přeplatek na clecb odmítl. Neudržitelnou jest 
i námitka žalobkyně, že neměla zájmu na tom, by správnost zvýšení cla 
o 106 Kč 50 b dala přezkoumati, je1ikož přece převzala ručení a rekla_ 
maci tudíž zavedla předevš'Ím ve vlastnÍ'ill zájmu. Převzala-li však ža
lobkyně záruku i co se týče třetí zási'lky, ru'ČÍ bez ohledu na zavinění, 
tedy i v případě vyšší moci, pakli o takovéto podle toho, co bylo v prvé 
staHei předneseno, vůbec možno mluviti. 

čís. 8043. 

Došel-Ií vymáhající věřitel uspokojení své vykonatelné pOhledáv:,y 
exekucí nikoliv ze jmění dlužníloova, nýbrž ze jmění třetí osoby, může 
tato žádati vydáni prospěchu na uspok!ojeném vymáhajícím věřiteli, 
jako by byla sama nuceně plnila. Opomenula-li třetí osoba provésti 
proti vymáhajícímu věřiteli odpůrčí spor, může se nkméně domáhati 
(§ 231, čtvrtý odstavec, ex. ř.) kondikční žalobou na vymáhajícím věři
telí vydáni toho, co získal nepřípustnou exekud. Nejde tu o žalobu 
z bezdůvodného obohacení. Bezelstný nabyvatel musí vrátiti vše, čeho 
dosáhl, jen plody nemusí vydati. Byla-li hypotekámí pohledávka protí 
třetí osobě neúčinnou, nemůže se ten, kdo na ni vedl exekuci, dovolávati 
důvěry ve veřejné kníhy. ' 

(Rozh, ze dne I I. května 1928, Rv I j 21 0/27,) 

Pravoplatným rozsudkem bylo uznáno právem, že knihovní zápis zá
stavniho práva pro pohledávku Františka B-a 31.000 Kč pod pol. I) ve 
vložce 960 pozemkové knihy obce H, jest proti eráru, pro něhož bylo 
pod po!. 9 téže po,zemkové knihy zaznamenáno zástavní právo pro po
hledávku 136.584 Kč Ol h, bezÚ'činným a neplatným se zach'Ováním nad
zástavního práva pro pohledávku firmy S. a spol. v'loženéh6 pod pol. 15 
na pohledávce Františka B-a, Firma S, a spol. vedla poté exekuci na po
hledávku Františka B-a a bylo jí přikázáno 6210 Kč 39 h. Žalobě eráru 
proti firmě S, a spol. o zaplacení 6210 Kč 39 h bylo obě man i ž š í m i 
s o u d y vyhověno, o d vol a c í m s o ude 111 z těchto d ů vod ů: 
Žalovaná strana nemůže se odvolávati na důvěru v knihy veřejné a na 
ustanovení § 469 obč, zák" ježto [u nejde o dobrovolné právo zástavní, 
nfbrž o exekuci, která může býti vedena toliko na skutečné jmění dluž-
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" I a nemůže vésti k uspokojení vymáhajícího věřitele na úkor os~by 
l~k~\O udikát 188,01. U. 449913/19 Rv V 2049/8). Rozsudkem uz.nano 
tretl (J bezúčinnost a .neplatnost knihovního zápisu Jen prot'O s vyh[a'~ 
bY~ ~;-dzástavního práva žalované firmy, poněvadž ve sporu ton~ s?ud 
do hl ozhodovati jen o právech stran, nikoliv o právech osob tretlch: 

" m~ rb ly žalovány, Nebylo však tím nijak rozhodnuto o. to~, Je-lI 
", Jezd;~est~vní právo také proti eráru platné a účinné. J.e-lI, vsak za.-

, na . právo vtělené pro pohledávku Františka B-a proti erar,: neplat~ 
stavnal bezúčin'11Y· m třeha uma,ji, že částka 621 O ~č 39 h byla zal ovane 
nym ' ., S "k·' u'korsta'tu že pe, ko nadzástavní věřitelce Franhs-ka -a pn azana ~a . " , 
]a, t nepatří žalované a že jest jím obohacena. Zalovane na zakla.dc 
nlZ k e~ .ho titulu přísluší sice nárok na plnění proti Františku S-OVl, 

, exle, u,c~~ však nemůže státi z knihovního pohledáváollí Františka S-a, je: 
p nem k 'h '· .. ·ťné před tím nez 
h ' bez účinnost proti pohledávce státu n! o-vne z)ls e., ' 
ž~lzovaná nabyla nadzástavního práva, byla pravoplatn~ vyslovena; 
O rávnění eráru proti věřitelům, již na základe rozvrh.ov~~o, ,u.snes~nl 
d~sáhli uspokojení, své lepší právo žal?bou, k, up~atnosÍl rflvesÍl," nez,a

'kl podle § 231 čtvrtý odstavec, ex, r. a11l tIm, ze zameskala IhulL~ KU 

!11 o enl. z'a10' by J'í danou ani tím že usneseni, rozvrhové bylo vykonano, 
vznes,· " <"""v'd to 
žalobkyně neopírala v tomto sporu svilj nárok o oopurc! ra , a pro 

také není třeba se jím zabývati. 
N e j vy Š š í s n -ll d nevyhovčl dovolání. 

Dilvody: 

Dovolání, opřenému o dovolací důvod § 503 ~ís. 4 c. ř, ,s". n,elze při~ 
znati oprávnění. S hlediska tohoto do'volacího du:,?du vyty~a zal.oval,a 
firma rozsudku 'Odvolacího soudu, že se žaloba o~!ra o bez,duvodne ob~,
haceni žalované strany, že však tohoto obohaceni zde ne~1 a kdyby z ,e 
bylo bývalo v čase přijetí části rozvrhové podstaty, ne?! ho pz, p~ne
vadž přijaté peníze by-ly žalovanou stranou bez.ehtne spotreb~:any: 
Než vývody těmi marně napadá rozsudek odvolac.lho s~udu~y pnpade 

t 't 'de o t zv "uchy·lenou exekuci« kde vymaha]lcl ventel dOjde Dm oJ· , ,# " l' ,,' II ' . 
usp'Okojení své vykonatelné pohledávky exekucí n!kO I z, ]1~e:'.1 ( uzm-
kova, nýbrž ze jmění osoby třeti, Tll může tato (:sob~ treÍl,:adatJ vy-

d · , dosaženého prospěchu na uspokojeném vymahajIC1m ventelI, Jako 
am· . . I I' 'k t· to případě třetí 

by byla sama nuceně plnila, Opomenu - I, P o V ,o,m ',.,', 
t. j. erár provésti odpůrčí spor proti ža:ova.n~, muze se mc~en~: ,fO 
rozumu § 231 čtvrtý odstavec ex. ř, domahatI zalob~u na vymahaJ,cl~ 
věřiJ.elí vydání toho co získal nepřípustnou exekUCI, a SICe, _k~.ndlk~l, 
neb~ť onen výtěžek' patří jemu a vymáhající včřitel nemápravmho du
v'odU by jej 'podrž.el nedo'Sáhnuv uspokojení ze jmění dlužníka Fran~ 
tiška' B-a, nýbrž ze j'mění žalobcov~. Zd~ nejde o ž~lobu z ob?haC'rel1l

: 

jak dovolatelka míní, neboť žalobnl111 dUíVOd;l~l vnem o~ohacenll, ..,~) b~~ 
bezdilvodnost plnění. Úče-lem žaloby I;'ení ~Z!tI zalovanemu to; clIn, s,~ 
obohatil nýbrž donutiti jei k navracem plneneho a by uvedl vse v prc 
dešlý st~v, Bezelstný naťyvatel musí plniti vše, čeho dosáhl (§ 1437 
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obč. zák.), jenom plody nemusí vydati (§ 1437 a § 330 b' 'k 
Ehrenzwei.g (~as Recht der Schuldverhiiltnisse §§ 416 a ~I~)za .) 
telka spravn; poubzu!e k tomu, že nejde o absolutní' ~V'Ula_ 
kmhovmho ,zaplsu, .nybrz pouze o neplatnost relativní, o jeho . 
nost pral! zalobcl. By;la-h však hypotekární pohledávka F t"k 
P

rot . . ,. o' ran IS a B-a 
1 e"raru ne~c111nouJ nemuz,e se žalnvaná firma proti eráru do I' . 

toho, ze platne nabyl·a, majíc důvěru v knihu veřejnou práva vo ~va.h 
stavního k ní, neboť sama v dovolání uznává že se J'ako' exe.ku" ~o :v~
t lk o v " 0111 ve"} 
e a nemuze po rozumu judikátu býv. víd. n.ejv. soudu čís. 188 ,,'.-
11~9 sb. No;vak) dovol!vati důvěry v knihy veřejné. Nemůže-Ii ~~~~ 
to clmtJ, dluzno uznatI, ze dosáhla uspokojení ze J'mění z něho' '". 
leželo . k .. , ' z pnna-, ~ oJ11e pravo na prvém místě eráru a tudí.Ž se ze jmění t h 
~'s~o~oJ:la beze. všeh? práv~ího dův~du na úkor žalobcův, jemuž t~t~ 
Jmel:1 pnpadl~ J,ako ,uhrad~1 !ond~ Pn tom nezáleží na tom, zda žalo
vana fllma vedela, CI neveclcIa, ze hypotekální pohledávka Fral t"k 
B a e t d tl' "I' . 1 IS a . - J s o porov~ e na CI I niC, rozhoduje objektivní moment, že od 0-
JOvatehlOu proti zalobcl byla a pouze co se plnění plodů úroků d t P, . 
dluž! o 't··· b ,o yce .. " rOlezn,ava.' mezI na yvatelcm bezelstným a obmyslným. Výroku' 
aby bfla u,znana I, odp?ro,vateln?~t podzástavního práva žalované firm; 
pro tl za,lobc.l, nem potrebl, kdyz zalovana není chráněna důvěrou v po
zemkove kmhy. 

čís. 8044. 

Bylo-li, uver~lmu ústavu přikázáno, by nakoupil pro příkazatele 
c~nne .~apuy, ~ cemuž m~ bylo poskytnuto krytí, úvěrní ústav pak při
ka7al JItl: Itnn~, b~ cenne pa~í,rJ nakoupila a cenné pap,íry pak zůstaly 
v u~Cho,::~ u teto: hrm~ ~ ?ep!lsly ,do vlastni úschovy úvěrn,ho ústavu, 
v~nl,kl pl'1kazatelt prott uvernlmu ustavu pouze oblígační nárok na vy
dam cenných papírů, jenž jest postižen příročím podle § 4 zákona ze 
dne 10. října 1924, čís. 240 sb. z. a n. 

(Rozh. ze dne II. května 1928, Rv í 53;'28.) 

Žalobci domáhali se na ž,alovaném úvěrním ústavu vydání akcíí ... 
prý mu: dali do úschovy a do správy. Pro c e sní s o u cl p r v é ; tJ~~ 
II c e zalobu pro tentokráte zamítl vzhledem k tomu, že žalovanému 
bylo povoleno .r:říroČí" zFsti~, že akcie do vlastní úschovy žalované 
~trany oal1l nepnsly, nybrz zustaly u firmy B. F. a spol., takže vzešel 
zalobcum pouze obligační nárok na vydání těchto akcií nikoliv však 
vlastnický nár?k na jich vydání žalovaným ústavem jako 'uschovatelem 
any akc~e do ~sch:ovy ústavu nepřišly. O d vol a cí s o u cl nevyhověÍ 
odvo1anl am te am one strany. . 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovoláni žalobců. 

Č15.8044 -
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Důvody: 

Dovolatelé vytýkají odvolacímu rozsudku, že v něm sporná věc ne
byla ,posouzena po práv-ní stránce správně, an odvolací soud uznal, že 
ii;" vzešel toliko obligační nárok na vydání akcií, papírll stejného druhu, 
'nikoli vlastnický nárok na vydání určitých akcií, že tedy nešlo o depo
situm v pravém siova smyshL, nýbrž šlo o depositum irregulare, které 
je smlouvou, ze které ukladateli vyplývá pouze nárok obligační povahy 
(§ 959 obč. zák.). Dlužno vycházeti z odvolacího zjištění, podle kte
rého sporné akcie nikdy nepřišly clo vlastní úschovy žalovaného ústavu, 
nýbrž zůstaly u firmy B. f., pokud se týče u firmy J, a spol., a také 
dlužno dbáti žalobního tvrzení samotných dovo'latelú, že sporné akcie 
dali do úschovy a správy žalovaného ústavu, čímž mu zajisté dali i úplně 
volnou disposici s uloženými papírJl. Usuzuje-li odvolací soud podle 
tohoto zjištění, že nešlo o řádnou smlouvu schovad, nýbrž že šlo o ne
pravidelnou smlouvu schovací, která se liší od řádné tím, že příjemce 
se stává vlastníkem, že může s uloženými cennými papíry volně na
kládati, sluší uvésti, že ve skutečnosti šlo mezi stranami v prvé řadě 
o komisionářskou smlouvu, neboť by'lo zjištěno, že dovolatelé přede
všim přikázali žalovanému ústavu, by pro ně sporné akcie nakoupil, 
poskytnuvše mu k tomu úplné krytí a, že ž.alovaný ústav tuto smlouvu 
splnil v ten způsob, že dal firmě F. a spol. příkaz, by pro něho nakou
pila podle příkazu dovolatellI jimi požadované akcie, což když se stalo, 
akcie ty nikdy nepřišly do vlastní úschovy žalovaného ústavu, nybrz 
zůstaly u firmy F., pokud se týče, u firmy J. a spol. Z toho plyne, že 
dovolatelům vznikl proti žalovanému ústavu pouze obligační nárok 
na vydáni řečených akcií, nikdy však vlastnický nárok, takže je pr~ 
tuto rozepři nerozhodno, jaké právní povahy, je, smlouva povazo;a~a 
odvolacím soudem za depositum irregulare, nybrz rozhodUje JedIDe, ze 
nárok dovolatelů je nárokem, který v případě úpadku patřil by do 111. 
třídy úpadkových věřitelů, že je tedy stížen podle § 4 zák~na z~. d;n~ 
10. řijna 1924, čís. 240 sb. z. a 11. příročím, podle oclvolactho zJrstem 
žalovanému ústavu prozatím do 30. června 1927 povoleným, Nelze tedy 
podle § 5 druhý odstavec citovanéh~ zákona p? dobu p~íwčí tr~a,:,šího 
v době vydání rozsudku soudu prve stolice zalov~tI zalo-vany us~av 
o plnění pohledávek příročím chráněných. Proto Je zaloba, pk zeJme.;r~ 
soud prvé stolice správně odůvodnil, předčasná. Pokud .dovolatelé. je~tc 
v dovoláni zdůrazňuji, že cenné papíry, o něž jde, JSOll! JejIch vlastmctvlm 
a že proto mají nárok na jich vydání, přezírají, že "'do vznáší vlast
nickou žalobu podle § 369 obč. zák., musi dokázati mimo své vlast
nické právo k věd též, že žalovaný ji má ~e své moci, a že podl~ zji
štění, _ ba samotného přednesu dovolatelu .-nebyly tyto cenne pa
piry v držení žalované strany, nýbrž zůstaly u ftrmy B, F. a spol:: 
pokml se týče u firmy J. a spol. žalobo vlastnická musila by t~dlZ 
býti zamítnuta již z důvodu tohoto a to. vůbec, a nejs'ú~ pmto posttzem 
žalobci, když žaloba zamítnuta byla toliko pro temokrate. 
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DŮv?d:m p!? o~lad exek!1ce .není žaloba, jíž se domáhá dlužník na 
vym~haJlcun v~nte!1 zaplaceru sve vzájemné pohledávky po srážce po_ 
hledavky vymahane. 

(Rozh. ze dne I I. května 1928, R II 160/28.) 

Návrhu na odklad exekuce, vedené firmou R. a spol., s o udp r v é 
s t o I I.C e vyhově!, rek u r sní s o u d návrh zamítl. D ů vod y: Na
padenYI" .usnesel1ll11 byl ~o'vo,len. odklad exekuce podle § 42, čís. 5 a 
§ 44, prvy odstavec, ex. r. nla navrh dlužnice opírající se o to že má 
proti ,vy~,áhající věřitelce započítatelnou pohledávku za vykona,~é práce 
a doo,ane zboží 2 I 93 Kč 38 h, že vymáhající věřitelce oznámila že tuto 
svou pohledávku započítává s její pohledávkou 1771 Kč 50 h 'že však 
vymá~aj!cí věři,telka odpověděla, že v~ájemné pohledávky a ~apočtení 
neu,~nava, tak ze byla nucena, podatI zalobu. Firma R. je prý ve vnu
ce~~ spr~věJ vedo~u se proti ní ž~Ioby ~ ex~kuce, tak že je nebezpeČÍ, že 
vzajemna pohledavka, nebude-IJ mocI býtI započitána bude ztracena 
a z~ba~ením movitostí byla by omezena v disposici s 'nimi, čímž by jÍ 
vzesla s~o~,a., S tížno.st vyn;áhajíci věřitelky jest potud odllvodněna, po
ku~ vytyka, ze nem tu duvodu pro odklad. Předpokladem pro povo
lem odkladu exekuce je~~ nejen, že byl učiněn návrh na odklad, že spc
Jeno by bylo s nebezpecIIl1 maletk<lVé škody nenahraditellné nebo těžko 
nah!'aditeJ,né pr~ p~vinnéh?, kdyby exekuce byla počata, nebo kdyby 
v n.' bylo. pokr.acov~~o, a ze. od~ladem e~ekuee není ohroženo uspol<o
jem vymal1ajlclho ventele, nybrz dale I, ze je tu některý z důvodů pto 
odklad vypočtených v § 42 ex. ř. Talkového důvodu však povinná ne
uvedla, neboť ta okolnost, že povinná má vzájemnou pohledávku kte
mu ,uplatň~je ž~~obou, není dů~odem.pro odkk,d exekuce podle' § 42 
e~.r., z,~jmena tez ,mk?'IJ podle ČIS. 5 tehož paragrafU', podle něhož může 
byb nanzeno oddoze'lll exekuce, vznese-Ii se některá ze žalob v §§ 35 
36 a 3~ ex;/ vYlčenýc~. nebo žaluje-Ii se. z jiných důvodů, by exekuc~ 
byla plohlasena za nepnpustnou. Povmna podala žalobu na zaplaceni 
pohledávky za prá~e a z!, zboži, .tedy llik?1i některou z; žalob vypočí
tanyeh v § 42 CIS. :o ex. r. Podam takove zaloby není duvodem pro po
volení odkladu exekuce. 

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

Důvody: 

D~v?lací rek~rs s.e odkazuje na správné důvody napadeného Usne
se~lJ }~~ souhlasl n~Jen s naukou, nýhrž i s ustáleným r01zhodováním 
nejvysslho soudu (Neumann, Kommentar zur Exekutionsordnung, 1927, 
str. 223, Walker-Prochaska, System der Exekutionsordnung, 1926, 
str. 99, sb. n. s. 4974). Dllvody pro odklad exekuce jsou v § 42 ex. ř. 
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od čís. 1-8 uvedeny výčetmo a jest vyloučeno jich obdobné použití 
;'a jiné případy. Není prot~ dů.v?d~~ pro odklad ~xek~ce .žalob~, jíž 
domáhá se povinná na vymaha]IOl vente1ce zaplacem sv.e vza]emne po
hledávky po srážce pohledávky vykonatelné. Chtěla-Ii stěžova'Ťelka do
cíliti odl,oženÍ exekuce proto, že nárok zanikl, měla podati námitky proti 
nároku ve smyslu § 35 ex. ř., a nelze přisvědčiti jejímu názorn-, že vedle' 
žaloby na zaplacení přebytku není zapotřebí ještě zvláštní oposiční ža
loby, když, )ak. ?olíčeno, podmínky pro odkla~ exe,k~ce jsou uvedeny 
v § 42 eX. r. vycetmo a nelze je proto obdob-ne rozSlrD-VatI. 

čís. 8046. 

Okolnost, že se manžel, maje v úmyslu domáhati se neplatnosti mano. 
želství z důvodu § 58 obč. zák., odstěhoval od manželky, by se vyhnul 
pokračování v manželství ve smyslu § 96 obč. zák., neru na újmu ná
roku manželky na prozatfmni výžívné podle § 382 čís. 8 ex. ř. 

(Rozh. ze dne 12. května 1928, R II 152/28.) 

Manželka žalovala manžela o placení výživného" navrhla pov.o,lení 
prozatimního opatřeni po dobu sporu. Manžel namitl proti povolení pro
zatímního opatření, že neopustil manželku zlomyslně, nýbrž proto, by 
si zachova1 důvod k prohlášení manželství neplatným podle § 58 obc. 
zák. S o udp r v é s t o I i c e zamítl návrh na povolení prozatímního, 
opatření, rek II r s II 'Í s o II d prozatímní opatření' povolil. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhově-l dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Stěžovatel neháji se již v dovolacím rekursu lím, že se žalobkyně' 
vzdala nároku na výživné. Proto vzhledem k § 520 druhý odst!,vec c. r. s. 
a 78 ex. ř. nelze se již touto otázkou obi,rati. Jest pravda, ze ten, kdo· 
se chce domáhati neplatnosti manželství z dl1vodu § 58 obč. zák., nesmí 
ol:moviti manželské.společenství (§ 96 obč. zák.), a připustiti jest, že 
stěžovatel, maje úmysl domáhati se neplatnosti manželství, j~9nal. opa
trně, když jako mladý mnž opustil společnou domácnos,t, v mz pry. je,! 
ien jedna postel mladým manželům společná. Ale tato ochrana zajmu 
stěžovatelových nemůže vésti k lomn, by žalovaná připravena byla 
o nárok na prozatímní výživu podle § 382 čís. 8 ex. ř., ježto otázku, ~da 
je tu dúvod neplatnosti manželství pod:le § 58 obi'. zák. a. zd~ se za
lohkynč chovala k stěžovateli ístiv~, nelze v řízei11 o prozanlmnem opa-· 
tření podle § 382 čís. 8 ex. ř. řešiti, 

čís. 8047. 

Byl-li vydražitel sproštěn povinností složiti nejvyšší podání k. soudu 
prohlášením věřitele, že se toho vzdává a že se s nim (vydraŽItelem) 
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vypořádá, nemůže se onen věřitel domáhati povolení opětné dražby 
proto, že se s ním vydražitel nevypořádal. 

(['ozl1. ze dne 18. května 1928, R I 286/28.) 

Ex e k II Č 11 í s o LI d vyhověl návrhu záložny na povolení opětné 
dražby nemovitosti, rek u r s 11 í s o u d návrh zamítl. 

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

Duvody: 

Prohlášením dovolaci rekurentky v podání ze dne 18. prosince 1925, 
:že se co do částky, která jí bude z nejvyššího podání přiřknuta, sama 
s vydražitelem' vypořádá a že se toho vzdává, by přikázaná jí částka 
byía vydražitelem u soudu složena, byl vydražitel sproštěn povinnosti 
částku, která na dovolací rekurentku z nejvyššího podání připadne, za
platiti hotově, to jest (§ 152 ex. ř.) složiti ji na soudě. Protože před
pokladem opětné dražby jest (§ 154 ex. ř.), že vydražitel nejvyšší po
dání včas a řádně nezaplatil, totiž (§ 152 ex. ř.) je včas a řádně k SOUdIl 
nesložil, od toho však, co se tý'če pohledávky dovolací rekurentky byl, 
jak uvedeno, sp'roštěn, není tím, že se vydražitel podle tvrzení dovolaGÍ 
rekurentky s ní podle ujednání o přikázané jí částce nevypol'Mal, dán 
předpoklad pro povolení opětné dražby a rekursní soud právem zamítl 
.dotyčný návrh dovolací rekurentky. 

čís. 8048. 

Není podmínkou proo:atÚ11fiího opatření k zajištěni peněžité pohle
.dávky, by obledně chování se dlužníka, uvedeného v ch'uhém odstavci 
§ 379 ex. ř. bylo dále ještě osvědčeno, že se děje v úmyslu zmařiti nebo 
;stižiti exekuci. Stačí, že dlužníkovo chování činí pravděpodobným, že 
jím může býti exekuce zmařena nebo stížena, bez ohledu na to, zda jde 
o jecbJání ůmyslné. Pokud stačí, rozprodává-li dlužník majetek proto, 
že skončil jeho pacht. 

(Rozh. ze dne 18. května 1928, R I 342/28.) 

Návrhu věřitele, by bylo povoleno prozatímní opatření ku zajištění 
peně'žité pohledávky, s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, rek u r sní 
:S o u d návrh zamítL 

Ne j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

D ů vod y: 

Nemá významu, zda rekursní s.oud pokládá za to, že žalovaný roz
prodává svÍlj majetek proto, že se skončil jeho pacht, zda to rekursní 
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soud zjišťuje bez podkladu ve spisech a z~lao to ~ůbec činí právem} po
kládaje tuto okoln~st .za věc u soudu, ze SpIS~ ~na111ou. Ne:ll podmrnk?~ 
prozatímního opatrelll, by o choval11 se dluzmka, llvedenem v drullelll 
O'lstavci § 379 ex. ř., bylo dále ještě osvědčeno, že se děje s úmyslem 
zl~,ařiti nebo stižiti exekuci. Stačí, že dlužníkovo chování činí pravdě
podobným, že jím exekuce l11úže býti zmařena nebo stížena, be~ ohled~ 
na to, zda jde o jednání úmyslné. Nesejde tedy na tom, zda zalovany 
rozprodává svůj majetek proto, že se skončil jeho pacht, nýbrž na tom; 
zcla talwvým rozprodejem mÍlže býti zmařeno nebo stiženo vydo?yt~ 
ohroženého nároku. Ovšem nestačí pouhá objektivní mO'žnost ztence~l 
dlužníkova majetku a tím podmíněné zmaření nebo stížení vydobytnostl, 
nýbrž vyhledává se pra.vděp?dobnost, subjektivního ohrožení cho:,á~ín~ 
se cllužmka. Proto ne111 spravne, vyzadu]e-lr rekursm soud osvedcem 
úmyslu žalovaného, směřujkíh,o ke _zmaření nebo stížení uspo~oje,ní 
věřitele. Ale podle výpovědi svedka S-a a lllformace s mm sepsan,;, pn
stoupil žalovaný k rozprodeji svých posledních l1Ja]etk?vých kusu, , na
bízí k prodeji koně a vÍlz s postroji a také, kolo, a ,sve,dek samo ma za 
to, že bez zákroku prozatímním opatřemm zalobky~e pnJde v?' vse~hno, 
Sám rekurSlní soud zjišťuje, že se pacht žalovaneh? sl~'on,cl1 a ~e ~~ 
žalovaný pmto vyprodává. Tím je osvědčeno sub]~ktlvn: !,~bezp,~cI, 
uvedené v § 379 druhý odstavec ex. ř. Ježto pak podle z]lstem lllZSICh 
soudů nedostatečné osvědčení pohledávky je nahraženo jistotou, JSou 
splněny obě podmínky prozatímního opatření. 

čís. 8049. 

Otázka zda vyvlastňovací nález jest pravoplatný a co a v čí pro
spěch bylo' jím vyvlastněno, není př~~~ětemo soud~l~O .rozhodo~ání. Vy:, 
vlastňovací nález může ve sporu byft .len clukazOl ltstmou. Otazka, ztk 
komu přísluší vlastnické právo k nemovitosiem, jichž se týká vyvlast-
nění, patří na pořad práva. , . 

O přípustnosti pořadu práva rozhoduje j~n" ~ov.aha . upl~tn~vaneho 
práva nebo nároku, zela je tO'právO_s?ukro~e ,CI!: DlC, o.koltv .vs~ po
vaha nabývacího úkonu, zda jest verejnopravUl Cl soukromopravUl. 

(Rozh. ze dne 18. května 1928, R I 352/28.) 

žalu!jící podnik domáhal se na československém stáw uzná:"í v!as,t
nic!ví k pozemkovým parcelám s návrhem, b~ byl? uZ,nano·, pravem, ze 
právopIatným vyvlastňovacím nálezem oheslll p~,[rtlck~ spravy byly ~e 
prospěch žalobce vyvlastněny pozemkove pan;cly a z~ zalovanye,ral 
jest povinen svoliti k tomu, by pozemky v zalohe uveden~ byly 0ct.ep,any 
z vložky čís. kat. 154 a hylo na ně vloženo. vlastlllcke pra.~o pro ,,~Iobcc 
za současného výmazu poznámek a zápiSU t~mu odporu]1clch. N,amltku 
nepřípustnosti pořadu práva s o udp rve s t O II c e zamltl, _ r e -
k U r sní s O u ci námitce vyhověl a žalobu odmítl. D Íl vod y: _zalo
vaná strana napadá usnesení prvého soudu, kterym na.mltka nepnpust-
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n?s!i poi'adu práva byla zamítnu. ta, z důvodu nesprávného p , 
mho ' v· " v rav-

, posouzem veCI, ponevadz o tom, zela žalobci přísluší vlastn·ck' 
pr~vo k z~braným pozemkům, mají rozhodovati správní úřady ana 'p ~ 
znamka zaboru a pmnámka zamýšleného převzetí pozemků by' la o 
ze k ' k ' , S " . v po-

, ll1, ove, Olze, zapsana; hzn,ost, n'ťll1?hla se minouti s úspěchem. Ne-
popn;no je,st, ,ze o-kres11l polihcka sprava vydala 30, prosince 1926 v _ 
vl~stnovacl nalez ohledně požadovaných pozemku, které až dosucl /_ 
lez,el)' k vdk~statku, kterýžto nál:,z byl vla,stníku doručeu, Spisy byfy 
zaclany Statn,l:"u pozem,~ov~mu uradu, klery proti vyvlastňovacímu ná
lezu pO~~1 shmost, o 11IZ nalezem Zemské správy politické v Praze ze 
dne 14, fljna 1,927, bylo rozhodnuto, Stěžovatel tvrdí, že podána proti to
:'lUlo usnesem shzno,s,t, která dosud není vyiíízena, Dále jest nesporno 
ze po'zem~y ve smy~lu zák~na ze ,dne 18. dubna 1919, čís, 215 sb, z, a n: 
byly zabrany; 'poz:lamk~ zaboru nyla zapsána dne 1. dubna 1921 a po
zn!,mka zamysleneho prevzeh dne 22, prosince 1927, Žalobkyně. před
lozIla s!vrzen;ku ohesni správy po!iticoké ze dne 17, ledna 1927, že proti 
vyvl~stn?vac;m~ nalezu v odvola~l Ihutě opravné prostředky nebyly po
da~y a ze vym~r n,abyl mO~1 prava. Smě;o?,atným pro řešení sporné 
~tazky jest" Jaky vyz~am ma_ zabor a ktere urady mají rozhodovati ve 
cpolnych o,azkach zaboru, zalobee domáhá se žalobou bv žalovaná 
strana svohb, by pozel~,ky ~ žalobě u,vedené byly z vložky tís. 154 bez 
:oava? odepsany a na ne vlozeno pro zaJobkyni vlastnické právo za sou
casneho vym~zu,poznámek zá~isu ~~mu odporujících, Žalobce chce tedy, 
by s~~lel1l Statl1l~o P?zemkoveho uradu k vyvlastnění a ke zcizení bylo 
~~hrctzeno soudl1lm vyrokem, Podle § 7 zalkona ze dne 16. dubna 1919 
0Is',21,5 sb, z, a n. je k zcizení a zastavení zabraného majetku třeba svo~ 
lel1l uraduc § 15 toholo zákona však uvádí, že funkce tímto zákonem 
státu pře~echané pro~ádí Státní p,0,zemkový úřad, Tomuto úřadu je po
dle § 7 zaboroveho zakona vyhrazeno svolení k zcizení zastavení a dě
lení zabraného majetku, Že se zcizení stalo vyvlastňov~cím nálezem na 
t~111tO ~t~v~ věci ~ic ,nemění, ~eb~f ~ § 7 záborového zákona jest 'pu
vsech:le fe:eeno, ze Jest k ZCIzem treba svolení pozemkového úřadu. 
I kdyz správní 'úřad, okresní politická správa v této věci rozhodl ne
lr:ů~e ani te~to ~p:ávní úřad tím méně soud ~,dÍ'leti svo-jení, a jest) tedy 
vecl strany zaluJlcl, by cestou správní docílila žádaného svolení. Cesta 
soud,ní je tedy vyloučena a domáhá-li se žalobce na soudě, by bylo v zá
kb,de vyvlastňovacího nálezu dáno přivolenÍ, j,st námitka nepřípustnosti 
poradu práva opodstatněna, 

lNe j vy Š š í, s o Ul d změnil usnesení nižších soudů v ten rozum že 
vyhověl námitce nepřípustnosti pořadu práva, pokud se bylo domáh'áno 
v žalobě, by bylo uznáno právem, že právoplatným vyvlastňovacím ná_ 
lezem okresní politické správy byly ve prospěch žalobce vyvlastněny po
zemkove parcely, a tuto část žalobnlho žádání odmítl, zamítl však ná
nlltku nepřipustn?sti ,pořadu práva, pokud šlo o žalobuí žádost, by bylo 
uznano prav;m, ,~e zalovany j~st povln~n svOhtl k tomu, by byly po
zemky z vlozky CIS. 154 odepsany a vlozeno na ně vlastn,ické právo pro 
žalobce, 
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Důvody: 

Uznávati, zda vyv!astňovací nález je právoplatn)' a co a v čí pro
spěch jím bylo vyvlastněno, jistě nepatři na pořad práva a nemůže býti 
předmětem soudního rozhodování. Přezkoumávati právní moc správního 
rozhodnutí soudům řádným nepřísluší', nýbrž by, í kdyby na 10 došlo, 
muselo býti příslušným správním úřadem potvrzeno, zda a proti komu 
vyvlastňovací nález právní moci nabyl, čemuž ovšem, jak hned lze říci, 
nevyhovuje potvrzení v opisu předložené ze dne 17, ledna 1927, bez 
čísla, v němž se neuvádějí vůbec účastníci, p~oti kterým nález nabyl 
právní moci. Nález vyvlastřlovací může ve sporném řízení- soudním a 
tedy zvláště také v lomto sporu sloužiti jen jako důkazní listina, jejíž 
význam, dosah a pruvodnost soud nalézací posoudí teprve v rozhodo
vacich důvodech, kdyby skutečnost, kterou nález vysvědčuje, poklád'al 
za rozhodnou, Nikdy však nelze pouhý průvodní prostředek učiniti před
mětem výroku soudního nálezu, leda že by šlo o zjištěn,í pravosti nebo 
nepravosti listiny (§ 228 c. ř, s,), o což ovšem v souzeném případě ne
jde, nýbrž žádá se, by byla zjištěna pravoplatnosť a obsah listiny a to 
listiny vydané úřadem správním, který by v případě odvodu podle § 292 
druhý odstavec c. ř, s, sám jediný oprávněn byl pravý a správný obsah 
její vysvědčiti. Ježto tedy toto žádání předmětem sporného a vůbec soud
ního řízení býti nemůže, bylo je jako na pořad práva se nehodící k ná
mitce odmítnouti. Tím jest odňat žalobnímu návrhu všecek ráz správně 
právní (veřejnoprávní) otázky a odstraněna všecka závada pořadu 
práva, neboť co zbývá, to jest jen otázka, zda žalující straně přísluši 
vlastnické právo k sporným pozemkům, a to jest otázka, která ovšem 
patří na po,řad' práva, protože jde o soukromé právo, jímž vlastnické 
právo je. Žádání není v tomto sm:ěru sice šťastně stylisováno, mě10ť 
zníti, že má býti právem uznáno, že žalující strana jest vla:stnicí spor
ných pozemků, a teprve jako následek bohoto uznání měla připojena býti 
žádost za výrok na knihovní zápis vlastnictvi, avšak jest zřejmo, oč jde, 
neboť, když vysloven následek - knihovní zápis vlastnictví - jest 
v tom jeho podmínka, žádost za přiznání vlastnictví) obsaž~na a musí 
si ji nalézací soud aspolÍ v důvodech objasniti, O přípustnosti pořadu 
práva rozhoduje jen povaha uplatňovaného práva neb nároku, zda je to 
právo soukromé čili nic (§ 1 j. n,), nikoli tedy povaha nabývacího úko'1lu, 
zda je veřejnoprávní či soukromoprávní, zejména tedy, zda je veřejno
právním či soukromoprávním nabývacf titul. zde titul tvrzenéhO' vlast
nictví žalobkyně, nebo také titul n,ároků jejího odpůrce, Káždé vyvlast
nění jest veřejnoprávním titulem, avšak, jde-li potom o to, by vyvlast
nitel uplatnil vlastnictví podle svého tvrzení z titulu toho nabyté proti 
třetím osobám, nemúže tn jinak učiniti než pořadem práva. Na správní 
cestě mllže se sice rozhodovati o jeho titulu, můžeť tento ve vyšší správní 
stolici po případě tedy nejvyšším správním soudem býti zrušen, a zrovna 
tak tomu mMe býti také s titulem odpůrcovým, když je rovněž veřejno
právní, avšak rozhodnouti potom otázku vlastnictví mezi oběma tako
vými uchazeči ve správní cestě nelze, poněvadž' není prostředku, kterým 
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by před správní stolici konflikt takový mohl býti přiveden tak, by sto
lice ta mohla vzíti v úvahu oba tituly a navzájem je co do jich síly a 
moci odvážiti: správni cesta jest otevřena jen pro každý z těch titulů 
o sobě a teprv soud jest povo,lán, by tituly vážil a přiznal právo silněj_ 
šímu (§ 372 obč. zák. stejný princip § 348 obč. zák.). Tedy teprv ve 
věcí samé přijde na otázku platností titulu, zejména tedy na otázku § 7 
záb. zák., zda bylo třeba k vyvlastnění svolení Státního pozemkového 
úřadu a zda tedy bez svolení toho títul žalobkyně jest protí Státnímu 
pozemkovému úřadu bezúčinný; rozšiřovati se o tom již nyní bylo bv 
předbíhati věci hlavní. Neni-li vyvlastňovací nález posud v moci práva 
a bude-Ii snad v cestě správní zrušen, bude to ovšem pro soud rozhodné, 
neboť pak tu nebude titnl" a nemŮže o viastnictvi žalobkyně býti řeči. 
Pakliže by však nález ten sice existoval, avšak nebyl ještě v právní 
moci, byla by ovšem žaloba předčasná i tehdy, kdyby se za to mělo, že 
k vyvlastnění svolení Státního pozemkového úřadu nebylo třeba. Even
tuality podají se všecky samy sebou a příslušnost pořadu správního, na 
nějž otázka titulů náleží, nebude nikdy zkrácena. Ve sporu jde jen o pří
pustnost pořadu práva, a tu, jak řečeno, dlužno se omeziti na otázku, 
jaké je to právo', jež žalobce uplatňuje, ne zda a jak ho nabyl, zda je to 
nabytí platné. žalobce uplatňuje v1astnictví, proto že na pořad práva 
patří a bylo proto tak uznati, jak se stalo. 

čís. 8050. 

Návrh na povoleni prozatímního opatření nelze zamltnouti již proto, 
že nehylo potřehn~ osvědčení podáno již s návrhem. 

(Rozh. ze dne 18. května 1928, R I 360/28.) 

S o II cl P r v é s t o I i c e povolil prozatímní opatření k zajištění pe
něžité pohledávky. Rek u r sní s o u d návrh zamítl. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a uložil rekursnímu 
soudu, by znovu o věci rozhodl. 

Důvody: 

žalobkyně právem vytýká, že rekurs ní soud zamítl návrh ua proza
tímní opatření z důvodu, že pokládal ohrožen'ý nárok za neosvědčený, 
aniž vyzval žalobkyni k osvědčení a provedl nabízené za tím účelem dů
kazy obchodními knihami a listinami v žalobě uvedenými. Zákon ukládá 
" § 389 ex. ř. ohrožené straně, by v návrhu označila navržené opatření 
a dobu, pro kterou je žádá, i nárok ohrožený, a vyložila skutečnosti, 
které odůvodňují návrh. Nejsou-li přiložena listinná osvědčení k návrhu, 
má ohrožená sirana osvědčiti ony skutečnosti a k žádosti soudu i nárok. 
Jak plyne z motivů zákcma, nebylo úmyslem zákonodárce, by plné osvěd-
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čel11 byJO pod ano JIZ s navJ!lelll, ježto (JhlOŽel1á sllana plavidelnl: neví, 
v kterych bodech bude soud požadovat1 osvědčení, a podávala by 
mnohdy třeoa 1 osvědčeni zbytečná. Nad to nedostatečné osvědčení ná
roku lze podle § 390 ex. ř. nahrac1il1 jistotou. Pochybil tedy rekursni 
soucl, když nevyzvav žalobkYl11, aby osvědčila nárok a předložila dů
kazy v žalob~ nabízenc, ihned zamítl návrh na prozatímní opatření, 
Proto bylo zrušil1 rozhodnuti rekursniho soudu a naříditi. jak se slalo. 

čís. 8051. 

K účinnosti postupu pohledávky proti d1užniku stačí každá jasná a 
spolehlivá zpráva odkudkoli. Jakmile se tak stalo, nesměl dlužník platití 
postupiteli, třebas tento postup popřel, aniž dalšímu jeho postupniku, 
Učinil-Ii tak přece, jest práv prvému postupniku. 

(Rozh. ze dne 18. května 1928, Rv I 640/27.) 

Žalobce sdělil žalované záložně dopisem ze dne 27. května 1924, že 
mu Alois H. postoupil pohledávku za žalovanou záložnou. Záloina se 
pak dotázala Aloise H-a, zda postoupil pohledávku žalobci, což Alois 
H. popřel. K pozdějšímu příkazu H-ovu vyplatila záložna onu pohle
dávku Václavu K-ovi. Žalobu o zaplacwí postoupené pohledávky (1 b a 
nižší soudy zamítly, odvolací soud z těchto důvodů: 
Soudem prvé stolice bylo zjištěno, že, když žalovaná dne 27. května 
1924 obdržela žalobcův dopis o postupu, ihned se telc!onicky doptala 
AI,oisa H-a, že, ač má ll; žalované značný dluh, ještě něco postupuje, ~ 
tu že Alois H. výslovně prohlásil, že žalobci nic nepostoupil, a že, kdyz 
pak svědek S. žalobci toto prohlášení H-ovo telefonicky sdělil s upowr
něním, že bez souhlasu H-Qva nemůže na úČ'tě H-ově poznamenati tento
postup, prohlásil žalobce, že si to s H-em vyřídí. Soud prvé stolice podle 
svého zjištění správné a obšírně odůvodnil, že bylo věcí žalobce, by H-a 
přimél k tomu, by uznal postup proti záložně. K tomu dlužno podotknoutr 
jen tolik, že ustanovení §§ 1395 a 1396 obč. zák. »pokud dlu~níku ,ne: 
stane se postupní-k známým«, dlU!žnD posuzovati podle postavem, v nemz 
se postoupený dlužník ocitá při oznámení postupu. Podle povahy po
stupu jest povinen postoupený dlužník postupníiku postoupenou p~hle
dávku vyplatiti (§ 1394obč. zák.). Pokud by však vyplahl pohledavku 
nepravému postupnfku, jeho dluh nezaniká a jest povinen jej pravému 
věřiteli zaplatiti. Dlužník ovšem může předmět pohledávky s-!ožiti k soudu 
podle§ 1425 obč. zák., avšak složení to jest placením jen tehdy, když se 
stalo oprávněně a bylo věřiteli O'známeno. Ze smvl1ání tak dalekosáhlých 
pro dlužníka ustanovení jest zřejmo', že ne každé hbovo,lné a kýmkoh 
učiněné oznámení udán,livého postupu může vyvolati následek §§ 1395 
a 1396 obč. zák., nýbrž jen takové o'známení, které bylo postoupenému 
dlužníku učiněno spolehlivým způsobem, kde se tedy dlužníku dostalo 
spolehlivé zprávy o postupu. Když tedy žalobce v prvé stolici ani ne-
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tvrdil a tim méně prokázal, že písemné vyjádření Aloisa H-a napS<l!lé: 
podle tištěného záhlavi na tiskopisu žalobcově a datované dnem 8. 
'března 1924 žalované záložně vůbec předložil, o postupu záložnu vy-' 
rozuměl pouze svým dopisem dne 27. května 1924, t. j. 4 dny před po
dánim žádosti Aloisa H-a o vyrovnávací řízení ze dne 31. května 1924 
,a pak, když záložna v zájmu poctivosti a viry v obchodování dotazem 
u H-a zjistila, že se postup vůbec nestal, a výsledek dotazu žalobci Ozná
mila, žalobce s ní sdělil, že si to s H-em vyřídí, musela žalovaná strana 
býti o tom přesvědčena, že žalobce sám uzna'l nedostate,čnost svého 
oznámení zálož,ně o postupu, že si vě'c s H-em vyjedná a v příznivém 
případě jí pak učiní nové oznámení o postupu. O tom musila býti tím 
spíše přesvědčena, ježto podle zjištění byl žalobce výslovně upozorněn, 
že na základě prvého oznámení nemůže býti postup na účtě H-ově po
.znamenán. Když se pak žalobce dále po celou dobu nehlásil a dne 20. 
listopadu 1924 naopak osobně se dos1avivší Alois H., - tedy téměř pti! 
roku po dopisu žalobcově - postoupil Václavu K-ovi veškeré přebytky 
,ze svého pohledávání, neměla žalovaná zál'Ožna příčiny tomuto postu~u 
nedůvěřovati, vždyť musila býti přesvědčena, že by se byl žalobce podle 
zásad poctivého obchodování již dávno mU'sil přihlásiti, kdyby bylo bí'
valo jeho tvrzení o postupu odůvodněno. 

Ne j vy Š š ,í s o- u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc 
,soudu prvé stolice, by ji znovu projednal a rozhodl. 

Důvody: 

Dovolání, opřenému o dovolací důvod § 503 čís. 4c. ř. S., nelze 
upříti oprávnění. K účinnosti postupu pohledávky proti dlužníkovi stačí 
každá jasná spolehíivá zpráva, jež ho došla, ať byla učiněna kýmkoliv, 
neboť zákon chrání toliko bezelstno,st dlužníkovu, a proto se může platně 
zbaviti závazku placením postupiteli jen po tak dlouho, dokud nezvi 
o postupu, dokud mu osoba postupnikova není známa. Jakmile se tak 
.stalo" jak jest zjiMěno nižšími soudy v souzeném připadl', nesměl již 
dlužník bezstarostné platiti postupiteli ani dalšímu postupníko,vi, nýbrž 
mě'l žádati od dřívějšího postupllíka (žalobce) průkaz o postupu a, do
kud ho nedostal, měl podle ustanoven,í § 1425 obč. zák., chtěl-li se zá .. 
vazku zprosUti, složiti dlužný peníz na soudě. Platil-li nicméně dalšímu 
postupníku K-nvi, maje vědomost o' dřívějším postupu, činil tak na 
vlastní vrub a nebezpečí a musí prvnímu postupníku nicméně zaplatiti. 
(Viz Ehrenzweig das Recht der Schuldverbaltnis:se, druhé vydání z roku 
1928 str. 263 a 264.) Nelze při svědčiti názoru nižších soudů, že ozna·· 
mení, jež se žalované dostalo dopisem ze dne 26. května 1924, nep05ta
čuje, naopak oznámení to podle zákona postačovalo .a bylo věrohodně 
spolehlivé, an je učinil žalobce sám jako osoba na postupu súčastněná: 
Při tom jest ovšem lhostejnýn~ názor žalované z,á~ožny, že jí l:esta~l 
jednostranné oznámel1l postupnlkovo, by mohla VZIÍ! postup na vedorm, 
nýbrž že potřebuje ještě prohlášeni postupite~e, ~,:boť o účinnosti po~ 
.stupu proti záložně rozhoduje zákon (§ 139~ ODC. zak.) a IllkolI JeJt 
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dchyJný právní názor. Z vyjednávání s AI~isem _ H-em a s: ~alobcevm, 
o lěmž tento prohlásil, že si to vyřídí s Alotsem H-em, dovedela Se za
~o~aná, že postup je sporným a měla se, proto ~řed \'ypla~ením dotá-

ti žalobce po výsledku jeho dohodnuh se s h-em; neucmJia-h tak, 
z:dnala sama neopatrně, zaplativši nicméně novému postupník~. Chtě~ 
la-li se však žalovaná krýti, mohla dl~'žný peníz sloŽIti na soude, nikolI 
však dalšímu postupníku bezstarostne plah!t; uČlmla-h tak, lednala na 
vlastní vrub a nebezpečí. 

čís. 8052. 

Podle § 69 stavebního řádu pro čechy ze dne 8. ledna 1889, čís. 5 
z zák. pro čechy, musí býti všechny schody ve staveni na volných 
~ístech opatřeny zábradlim a žerděmi ku přidržení se. Nepostara~-Ii se 
zaměstnavatel o to, jest práv zaměstnanci (§ 1157 obě. zák.) ze skody 
pádem na schodech. 

(Rozh. ze dne 18. května 1928, Rv I 1274/27.) 

žalobkyně, služka v hotelu žalovaného v M. ~ čec~ách, sklouzl;, 
sestupujíc s púdy, na schodech a zlomIla St nohu., Zalobm narok

o 
na na

hradu škody neuznal pro c e S 'll í s o udp rve s t o II c e duvodem 
po právu, o d vol a c í s o u d napadený rozS'ude~.potvrdtl. o 

Ne j v y Š š í s o u cl' zrušil rozsudky obou mzslch soudu a vrátil 
věc soudu prvé stolice, by ji znovu projednal a rozhodl. 

Důvody: 

Dovolání, opřenému o dovolací dúvoc:y § 503 :Čís. 2, ~ a.4 c. ř. s., 
nelze, pokud jde o poslední dovolact duvod, upnh opr,:~n"n1. Podle 
§ 69 stavebního řádu pro čechy ze dne 8. ledna 1889, CtS. 5 z. zak: 
nutno v každé budově zříditi ohnivzdorné schody, jimiž lze se dostah 
s púdy a ze všech bytů k domovnímu vchodu, pokud se týče ven a do 
sklepa. To má vzápětí mj)lnost zřídi~i podle r?zlehl?~~t b~dovy J:dny 
nebo více schodů. Tyto schody mUSI na volnem m!St; byh opa,Le~y 
pevným aspoň 1 m vysokým zábradlím z ohnlvzdorne latky a mUst byh 
opatřeny tyčemi k zadržení se. U schodů překl.~n~tých a p~dklenutych 
lze zříditi stupně ze dřeva. Jinaké schody, SIOUZICt k pohodlI a k~ ~po
jení s jinými schody, mohou býti provedeny podle IIboslI. Prvm sO,ud 
zjistil, že žalobkyně klouzla na čtyřech kamenných schodech ~edouctch 
pod širým nebem ze dvora na plošin.ě z~dn! hotelové ,budovy, ze, schod~ 
ty neměly zábradlí, ani žerdě k zadrzem a ~e zab:adlrn;. po prav,:, strane 
jsou opatřeny teprve vyšší schody, vedouct z one plosl1l~ na pudu ~~
telu, že zábradlí to sahá svým připevnéním tak daleko, ze se ho ~u:e 
přidržeti i člověk stojící ještě na druhém StUpIll od zdola, a uso.~dll, ze 
schody ty vyhovují i ohledně zábradlí.1~ředpisůn; § 6~yaveb. r!du, to 
tím spíše, ježto schody ty jsou vedlejSlml, jlchz pOUZlva hlavne hote-
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lový per~onáL Prvý soud, zjistiv dále, že žalobkyně padla až při sestu 
s.: stup~e ~ru?eh~ n~ stupeň prvt, .kde prý lidé pravidelně se o zábra~~ 
]IZ n~pn{:r.zuJl, ~xbrz se ho pouste]l, uvádí, že bylo zbytečno, by zá
bradll pocmalo ]IZ na zemi vedle schodu prvního a dos!ačí pry' z· 
. I bk '.. " e se z~ ~ ~ne m.ohla, sto]lc .. na.druhém stupni, přidržeti železného připev_ 
nem zabradI!. Nebezpecl zncen! do hlub my zde nebylo a nebylo p . 
p;oto z~potřebi, by i tyto první schody, tvořící samostatný celek, mě? 
zabradlI. 0odvol.acl s0u.,d 'p?u~azuje na správné odůvodnění prvního ro/. 
sudku a zd~ra~nu]e Z]lstem, ze.~chody; o ~ěž jde;.nejsou jedinými schody 
~ h~telu, n~brz scho9y.~edle]slml, ],:,:.pry slouzl ku rozmnožení spojeni 
casli ?ole]sl~h s hore]slm~:. Oba mZSI soudy však přehlížejí, že § 69 
stav .• radu pnkazuje bezvy]mleČně, by veškeré schody ve stavení byl' 
opatreny zábradlím a žerděmi k přidržení se, neboť mluví v odstav~' 
druhém o jedněch ne?o ví~e schodech, a v od~tavci III. praví: tyt~ 
s~hody -: tedy. I kd~z I': ]leh v:ce ~ .musí opatřeny býti na volných 
n",~tech zabradlIm a zerdem! k pndrzel11 se. Ostatně jest zjiště'ní odvo
lac!ho sOUJdu, že schOdy, ~ .něž,ide, slouží ke spojení, v rozporu se spisy, 
n~boť to v prvm stohc! z"dna strana netvrdila, jinak jest to však bez 
~y~na~l;, neboť nebylo ani tvrzeno, že na půdu v zadni budově vedou 
]me ]~ste sch~dy, které by v po~ěru ke schodům, o něž jde, byly schody 
hlavmml, takze by tyto sporne schody měly pak povahu schodů ve
dlejších, po případě spojovacích ve smyslu předposledního odstavce 
§ 69 staveb. řádu. Uváží-li se, že žalobkyně byla v hotelu zaměstnána 
jako. pradl.ena .hotelového p~ádla a že o u~rpěla ú;az právě, jak nesporno, 
kdyz, poves!vs! vyprane pradlo na pude dvorlll budovy, vracela se na 
dvůr, dlužno poukáza,ti i na předpis § 74 živn. řádu podle něhož ma
jitel živnosti, tedy též hotelicr, žalovaný, jest povine~ provésti zejména 
o.hledně místnos!í,.v nichž se pracuje, všecka opatření, jež jsou po
trebna k ochrane z!vot,a a zdraví pomocných dělníků zejména pokud 
se týče ohražení a ochranných opatřeni. Podle nař. ministerstva obchodu 
ze .dne. 23. list,opadu 1905, čís: .176 ř. zák. bod 9 poukazuje se co do 
zan~enI. schodu. k st~ve~llImu ra9u ~ bod 26 stanoví, že každé schody 
mus! byl! opatreny zerd! k zadrzem se a na volné straně zábradlím a 
§ 1157 obč. zák. předpisuje, že má zaměstnavatel ohledně místnosti a 
n.ářadí míti péči, aby chráněny byly zdraví a život zřízence. Ze všech 
:echto zálwnných ustanovení jest patrno, že není výjimky z předpisu 
ze schody m.ají opatřeny býti žerdí k zadržení a na volné straně zá~ 
bradlím .• Neposta:al-li se tedy žalovaný jako majitel hotelu, a zaměst
na;,ate! zalobkyn'e o to, by schody, o něž jde, byly opatřeny zábradlím 
a zerd! k zadrzeni se, do pus!!! se opomenutí, jež ho zavazuje k ,náh,adě 
šk~dy ~atobkyni. Poněvadž p~~ je nesporno, že žalobkyně právě na 
zmu,;enych schodech sklouznuvs! upadla a si nohu zlámala, tedy škodu 
utrpela a poněvadž o přičinné spojitostí mezi škodou a zaviněním ža
!ovaného n.elze pochybovati, jest jí žalovaný práv z náhrady škody, 
Kte;ou utrrela. P?soudd p~oto odvolací s?ud případ nesprávně po právn: 
strance. (§. 503 cis. ~ c. r. s.), uznav, ze žalovaný za škodu, její není 
zodpovednym, ]ehkoz se zachoval podle § 69 stav. řádu. Důsledkem 
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nesprávného právního nazíránl na věc (§ 496 čís. 3 c. ř. s.) neobíraly se 
však nižší soudy námitkou žalovaného, .že si žalobkyně úraz zavinila též 
sama, a zda tedy je nárok žalobní po právu zcela, či pouze polovicí, či 
snad jiným dílem, a nepředsevzaly zjištění skutkových okolností v tom 
směru žalovaným tvrzených, takže dovolacímu soudu neni možno, aby 
též o spoluzavinění žalobkyně mohl rozhodnouti, nemaje k tomu nut
ného skutkového zjíMěni. 

čís. 8053. 

Služební poměr kancelářského oficianta k českoslovemkému státu 
jest poměrem soukromoprávnim. 

Předpisy §§ 15 a 16 restrikčního zákona ze dne 22. prosince 1924, 
čís. 286 sb. z. a n., byl ustanoven správní úřad, by rozhodoval ° ná .. 
rocich podle § 9, i Myž šlo o zaměstnance, zmíněné v § 16 zákona. Proti 
konečnému výroku správního úřadu lze se v takovém pnpadě domáhati 
podle § 105 ústavní listiny nápravy pořadem práva. Okolnost, že žaloba 
nebyla na soudě podána.v propadné lhůtě § 2 zákona ze dne 15. řljl1a 
1925, čís. 217 sb. z. a n., jest důvodem k věcnému zamítnutí žaloby, 
nezakládá však zmatečnosti podle § 477 čís. 6 c. ř. s. 

(Rozh. ze dne 18. května 1928, RII l47/28.) 

žalobu vrchního kancelářského oficiauta v. v., by byl žalovaný čes
koslovenský erár uznán p'Ovinným přiznati žalobci odbytné místo při
znaného jedenáctinásobného měsíčního příjmu jednadvacetinásobný mě
síční příjem a zaplatiti mu zbývající peníz, pro c e sní s o udp r v é 
s t o I i c e zamítl. O d vol a c i so u d zrušil napadený rozsudek 
i s předchozím řízením pro zmatečnost podle § 477 čís. 6 c. ř. s. a od'
mítI hlobu pro nepřípustnost pořadu práva. D ů vod y: Poněvadž ža
lobní nárok, zamítnutý správními úřady, vzešel ze služebního poměru 
kancelářského oficianta, tedy ze soukromoprávního poměru námezd
ného a jde tudíž ° případ, jehož se týče ustanovení § 105 ústavní listiny, 
zavdalo odvolání příčinu, že odvolací sou.d sám od sebe (§ 42 j. n., 
§§ 471 čís. 7, 477 čís. 6 c. ř. s.) především zkoumal, jsou-li tu pod
mínky úkona ze dne 15. října 1925, čís. 217 sb. z. a n., by o nároku 
takovém mohlo býti rozhoduuto pořadem práva. Tato otázka zůstala 
v prvé stoHei zcela bez povšimnutí, ježto prvý soud sice pravoplatným 
usnesenim v rozsudečllý výrok pojatým zamítI námitku nepřípustnosti 
pořadu práva, kterou finanční prokuratura při prvém roku vznesla, vůbec 
jí pak nedoUčivši, ale jediné s poukazem na soukromoprávní ráz ná
mezdního žalobcova poměru, takže vada, o které je níže řeč, v řÍ7-ení 
před prvým soudem vůbec nevyšla na jevo (arci k tomu přispěl i ža
lobce sám, opominuv do-!ožiti žalobu po rozumu § 3 zák. ds. 217/25). 
Podle § 1 (3) a § 2 (I) zák. čís. 217/25 bylo na žalobci, by se zvýšení 
odbytného domáhal žalobou v propadné lhůtě 90 dnu ode dne, kdy mU 
bylo dodáno rozhodnutí správního úřadu, rozhodnuvšíbo s konečnou ... 
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platností (v restrikčním zákoně čís. 286/;24 není pro takové případy" 
vůbec stanovena lhůta k nastoupení pořadu práva, tedy také ne lhůta 
delší 90 dnů; rozhodnutí to bylo podle připojených spisů mor. sl. fi
nanční prokuratury vydáno výnosem finančního ředitelství v Opavě ze 
dne 10. listopadu 1925 a žalobci doručeno dne 17. listopadu 1925. Za
lobce ovšem podal nejprve stížnost k nejvyššimu správnímu soudu, jehož 
odmítavé rozhodnutí, poukazující na soukromoprávní ráz služebního po
měru kancelářských oficiantiI a na § 3 a) zák. o správním soudě, Jenž 
spo-ry z onoho soukromoprávního poměru vzešlé vylučuje z kognice 
nejvyššího správního soudu - bylo, jak odvolací soud v zápise o ústním 
Jílcení odvolacím zjistil, žalobci doručeno již dne 1. února 1927. Toto 
odmítavé rozhodnutí nejvyššího správního soudu jest podle své pod
staty rozhodnutím, jež má na zřeteli § 2 (2) zák. čís. 217/25, to je roz_ 
hodnutím odmítnuvším stížnost z toho důvodu, že jde o věc patřící podle 
§ 105 ústavní listiny do příslušnosti řádných soudů. Velící ustanovení 
§ 2 (2) zák. 217/,25 předpisuje pak pro tento případ, že žalobu jest na 
řádný soud vznésti v propadné lhůtě třiceti dnů ode dne, kdy bylo straně 
dodáno odmítavé rozhodnutí nejvyššího správního soudu (pro soudy 
závazné -- srovnej § 4 zák. čís. 217/25). Ve skutečnosti však žaloba 
došla na soud teprve dne 30. června 1927, tedy dávno po tom, co uply
nula řečená propadná lhltta třicetidenní, jejímž marným vypršením pořad 
práva pro vymáhanou pohledávku již byl uhasl, takže po právu bylo 
žalobu ihned a limíne fori odmítnouti. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a uložil odvolacímu 
soudu, by, nehledě k použitému důvodu zmatečnosti (§ 477 čfs. 6 
c. ř. s.), o odvolání znovu rozhodl. 

D ů vod y: 

Jest při svědčiti stěžovateli, že jeho služební poměr kancelářského 
vrchního oficianta k žalovanému česKoslovenskému státu byl poměrem 
soukromoprávním. Nárok však, o kterém jest rozhodnouti; tkví v § 9 
restrikčního zák. ze dne 22. prosince 1924, čís. 286 sb. z. a n., kterého 
bylo ve smyslu § 16 tohoto zákona obdobně použito u žalobce jaKo 
smluvního zaměstnance, neboť není sporno, že k rozhodnutí o jeho žá
dosti za odbytné jednou pro vždy bylo ve smyslu § 9 dotčeného zákona 
zmocněno ministerstvem financí finanční ředitelství v O., které pak de
kretem ze dne 26. května 1925 také rozhodLo o jeho nároku, a výrok 
tohoto správního úřadu byl ve smyslu § 15 odst. (4) zák. čís. 286/1924 
konečným a nabyl právní moci. Z toho dále plyne, že předpisy §§ 15 
a 16 zákona 'čís. 286/24 byl ustanoven správní úřad, by rozhodoval 
o nárocích podle § 9, i když šlo o zaměstnance, zmíněné v § 16 zákona, 
tedy také i o smluvní zaměstnance a právě u žalobce bylo nesporně 
těchto předpisů použito. Bylo tedy rozhodnuto správním úřadem o sou
kromoprávním nároku žalobce a správní úřad byl k tomuto rozhodnutí 
zvláštním zákonem, t. j. ustanovenhn § 15 ods!. (4) zák. čís. 286/1924 
jako příslušný ustanoven. Proti jeho konečnému výroku lze se proto 
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, ; sadně podle § 105 ústavní listiny domáhati nápravy pořadem práva. 
~dvolací soud v napadeném usnesení t~ké s~m zdúrazňut~, Ž" bylo n~ 
žalobci, by zvýšení oclbytného se domahal zalobou_!,a radnem_. soude 

propadné lhůtě stanovené v § 2 zakana ze dne 15. nJna 1925, CIS. 217 
~b. z. a n. Přes to však dospěl k myl_~ém~ ~ávěru, že pořad prá:,a Joe~t 
vyloučen, nebyla-Ii žaloba podana u pnslus~eho soudu ~ p~opadne lhutc, 
eboť tato okolnost mohla by býti pouze duvodem k vecnemu zamltnutl 

~alobY pro zánik žalobního nároku uplynutím propadné lhůty, neza
~Iadá však zmatečnosti ve smyslu § 477 čís. 6 c. ř. s. Bylo p:roto napa
dené usnesení, odmítající žalobu z důvodu zmateč,nostJ,. zruslÍl a odvo
lacímu soudu uložilI, by, nehledě k použitému zrušovacímu důvodu, 
o odvolání žalobce znovu rozhodl. 

čís. 8054. 

Bývalý c. k. rakouský erár má právní osobnost. 
/ 

(Rozh. ze dne 18. května i 928, R II 164/28.) 

Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e vyhověl žalobě proti býva
lému c. k. rakouskému eráru. O d v o 1a CÍ s o II cl zrušil řízení po do
ručeni žaloby a rozsudek prvého soudu pro zmatečnost a odmítl žalobu. 
D II vod y: Zalující strana nastupuje žalobou proti_ býv. c .. k. era!.u ra~ 
kouskému. První otázkou je tedy, lze-Ir tomuto zalovanem~ pnznatJ 
právní osobnost. První stolice přisvědčuje k této otázce a duv~d shle
dává předevšim ve vládním nařízení ze dne 4. června 1919, CIS. 313 
sb. z. a n. Toto ,nařízení se však o jsoucnosti býv. c. k. eráru vůbec ne
zmiňuje. Myslí-Ii první stolice, že československá vláda .nebyla by fI
nanční prokmatuře uložila povinnost zastupovatI c. k. erar, kdyby Jeho 
právní osobnost dále netrvala, mohla by I~ít! pravdu,. kdyb~. byl? lze 
říci že vláda neměla jinak diIvodu k vyd anI uvedeneho nanzem. To 
však tvrditi nelze. Viáda mohla důvod takový spatřovali v riI~ných ohle~ 
dech, zejména v tom, by nedocházelo, ku, pr?vádění sp?:nych Je~nal11 
a vydávání rozhodnutí ve věcech osobnosh JIZ neexlstu]1CI. Ostatne. am 
nařízením ani ,zákonem nebylo by lze řešiti tuto otázku. J de o otazku 
mezinárodněprávnÍ. Je jisto, že se ,monarchie rak~usk?-uherská "?zpadla. 
Podle norem mezinárodního práva mamena to, ze byv. c. k. erar zamkl 
a ho tu již není. Tak L. Oppenheim: »Mezinárodní právo«, Jarosl~v 
Kallab: »Příručka ku přednáškám o mezinárodním právu«, Antonu! 
Hnbza: »Právo mezinárodní«. Stejně mírová smlouva S~. Gervmamska 
ze dne 10. září 1919, čís. 507/1921 sb. z. a n., kde se vyslov!,e~ uvo
zovací klausuli uvádí, »že býv. mocnářství rakousko-uher~ke pres_ta!o 
nyní trvati«. o, právní osobnosti žalované stra?y nemůže. byh tedy recI; 
Následkem toho nelze mluv;ti ani o její paSIl'llI legllImacl nebo ~:o_~esn; 
způsobilosti a první stolice ne~ěla ~roto po doručení žaloby dalsl nzenI 
prováděti a měla žalobu oclmltnoutl. 
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Ne j vy Š š í s o u d zrušil usneseni odvolacího soudu a u·lo'·1 
b "hl'" k d' Zl mu y nepn IzeJe uvodu, z něhož rozsudek prvého soudu ., r" .. ' 

, d h' .. , d d č . _.. ~ rzem Jemu 
pre, c, ~zej1cl o, oru em zaloby pocmaJe zrušil a žalobu odmítl . 
valam zalovane strany znova rozhodl. ' o od-

Důvody: 

.' Odvolací soud oduznal žalovanému bývalému c. k. eráru rakouskému 
plavm osobnost v rozporu s platnými předpisy. Nařízení vládní za d 
4: června 1919, čís. 313 sb. z. a n. nařízuje v § 2 že jmění aktivn'c, ne 
slvní a záležitosti bývalého c. k. eráru pokud J';ou v čsl u'zeml' I lp~_ 
b' t' f ". .' " maJ1 y} mancnm;1 pr.ok~rat~'raml v po~avadnim rozsahu dále zastupován 
~vsem s ,odnllt~uhm pkehokohv pravního nástupnictvíčsl. státu; v § ~' 
ze steJnym zpusobem zastupovati jest jmění v § 2 uvedené ktere' II : 

, ., I ' . t .. d' ,.elll 
v uz,:nll cs. Sla u v pnp~ "ch, kd~ Jde o očívídný zájem státu toho, 
zeJn:e~a, kde Jest 1010 J,;,em poklaaah ,za součást likvidační podstatv, 
a )e.ste, v § 4 a 5 JSou p:edpl~y ohledne zastupování majetku a opráv
ne~1 byv.aleho era,:u, Pon~vadzJde o právní závazek bývalého rak. c. k. 
~:aru } ura~u) J~nz se sbe!11 přI pr?."ozu jeho železnice na území nyněj
slho csl. ~tatu, Jde o paslvm zale~,,~ost býv, c, k. eráru, spadající pod 
§ 2." mU~J zalezlt~st tu tedy !111ancm prokuratura zastupovatí. Tím však 
take uznan Jest byv. c, k. erár nutně za právní,.osobn?st, po:něvadž by 
to bylo samo s ~ebou v rozp,or~, ustanovovatI orad k Jeho zastupování, 
kdyb~ osobn~stl nebyl, a Jlz hm Je celá otázka vyřízena. Ale i samy 
o sobe JSou vyvody odvolaclho soudu omylné. Pravda sice, že Rakousko 
s.~ rozp~dlo, ale není správné, že bývalý c. k. erár tím zanikl tak, že ho 
Jl~ nem, V pravdě je. selý rozdíl vyjádřen přívlastkem »bývalý«, ale 
byval?st n~k~o nepopIra; rozhodno Jest, že, jak § 3 cit. vl. nař, vý
slovn; uznava, zbyla tu po něm likvidační podstata, která, tvoříc samo
statn~ s~ubor práva závazků, jest právni osubností, jež může vystu
pOva~1 pred s?~dem; zrovn~ tak,. jako každá jiná likvidwční podstata, 
na PL hk~ldacnl poustata zoyvaj1cl po zániku spolku nebo společnosti, 
ba pko vubec kazda podstata, na př. podstata úpadková, pozůstaloslní 
a pod, V souhlasu s hm stanovIl také sám zákon ze dne 23. července 
1919, čís. 440 sb. z, a n. přiročí pro pohledávky vzniklé proti tomutD 
:' k, eráru před28, říjnem 1918 a přerušeni sporů pro ně až do llkon
cem lrkvldace byv. Rakouska-Uherska, kterýž zákon nesporně vztahoval 
se i na nárok žalobcův, jak již zdejší rozhodnutí. ze dne 23. února 1927 
z toho hlediska nutně vycházelo. Dokonce bylo tedy zbytečné zanášeti 
sem otázky mírové smlouvy Saint Germainské, aie kdyz se stalo, i on.a 
dokazuje správnost hořejšího stanoviska, čl. 203 jedná, pominou-Ii se 
dluhy finanční, v čís. 2 al. 3 o závazcich bývalého eráru rakouského 
>>sjed.naných« před 28. červencem 1914, a čl. 205 al. 7 o závazcích »sjed
naných« za války a oba ukládají wdpověclnost za ně 0,vše1l1 jen nynější 
republice Rakouské, Jsou-li však jen závazky sjednané, dle autentického 
francouzského textu engagements contractés, kamž spadají jen závazky 
ex contracto a nejvýše ještě quasi ex contracto, uvaleny na nynější Ra-
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kouska, zůstává celá řada závazkú, za něž ani nynější Rakousko neručí 
a které tedy zůstávají odkázány na bývalí' rak. erár, na jeho likvidačnl 
podstatu, a. to JSou zejména mimo závazky z obohacení, též závazky 
t~pU ex dellcto a q~as: ex dehcto, ,zv:áště tedy též závazky ze zákon
ne ho povmneho rucem (I. zv, rucem za výsledek), tedy i závazek 
o i1ějž .v t~mto sporu jde. Při stano.visku, odvolacího soudu byl by ža~ 
lobce uplne ex lex, vIsel by se svym ,narokem ve vzduchu, nehať by 
nebylo mkoho, prol! komu by Jej mohl uplatňovati, což je situace v práv
ním řádě nemožná. 

čís. 8055. 

Uvedl-Ii vyrovnací dlužník v seznamu věřitelů pohledávku nesprávně 
nemůže to míti vliv na věřitelovo právo žádati kvotu ze skutečné po~ 
hledávky. Nezaplatil-li dlužník splátku v plné výši postihují ho ná-
sledky § 57 vyr. ř. ' 

(Rozh. ze dne 18. května 1928, Rv 11 733/27.) 

Věřitel domáhal se na vyrovnavším se dlužníku zaplacení celé po
hledávky po srážce 161 Kč 42 h, ježto dlužník zaplatil na prvou splátku 
vyrovnací kvoty místo 184 Kč 10 h jen 161 Kč 42 h. Ze zažalované po
hledávky přiznal procesní soud prvé stolice žalobci 2412 Kč 
58 h, o d vol a c í s o u d vyhověl odvolání žalovaného a přiznal ža
lobci pouze 306 Kč 23 h. 

N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu. 

D ů vod y: 

Dovolání opřenému jen o dovolací důvod ,nesprávného právního po
souzení věci (§ 503 čís, 4 c. ř, s,), nelze odepříti oprávnění. žalobkyně 
domáhá se zaplacení celé své pohledávky po srážce 161 Kč 42 h z dů
vodu, že žalovaný zaplatil na prvou splátku vyrovnací kvoty místo 
184 Kč 10 h jen 161 Kč 42 h, Dovolává se tudíž zřejmě práva plynou
dho pro ni z § 57 vyr. ř, v doslovu čl. lIL zákona ze dne 26. dubna 
1923, čís. 99' sb, z. a n. žalovaný tvrdil v prvé stoHci, že splátka jím 
vypočtená jest správná, poněvadž celková pohledávka žalobkyně či
nila jen 2.306 Kč a nikoli 2.629 Kč 97 h, ježto mu žalobkyně ne
právem započítává jednak útratovou pohledávku 132 Kč, kterou mU . 
slevila, jednak dalších 139 Kč dle účtu ze dne 7, listopadu 1923, který 
neobdržel a který se týká zboží, jež nebylo dodáno, a posléze, že ne
právem žádá také úroky, které nebyly dříve nikdy účtovány. Uvedl proto 
v seznamu věřitelů pohledávku žalobkyně bez ohledu na tyto částky, 
žalobkyně sama svou pohledávku k vyrovnacímu řízení nepřihlásila, 
Procesní soud zjistil, že částka 132 Kč nebyla žalovanému slevena, že 
také dostal účet i zboží, jichž se týká pohledávka 139 Kč, a posléze, 
že dle předložených ÚČ:tLl byla kupní cena splatna do 30 dnů po vydání 
účtů a že při opozděném plnění počítaji se obvyklé úroky z prodlení. 
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žalovaný v odvoláni výslovně uznal, že měl platiti 42% kvotu t k' 
z těchto částek, uvedl však, že žalobkyně spoluzavinila že j' eh a • .o 
hl ' 'k k ,,., b ,o pn-

as a vyrovnacmlU nzem ne yla úplná, poněvadž byvši o zav d· ď 
'h v, , "d " J e--lem 

vrrov~a~l . o nzenl uve omena" mohla se o výši ohlášené pohledávkv 
preSVedCI!I ze seznamu pasIv, ze však neučinila nic by byl omyl v ~_ 

'tl ' I 'I 'h ' Y sve en, a upomma a za ovane o teprve dopisem ze dne 19. ledna 1927 
Z tO!'0 d?vozuje, že žalobkyně ,nemůže žádati zaplaceni celé pohledávky: 
pon:vadz podle § 53 vyf. ; . .ozlvne pohledávka jen tehdy, zůstala-Ii ne
~?vslmnutou jenom zaVlnelllm úpadcovým. Může prý tedy žalobkyně 
zadatI jen 42% kvotu z obou uvedených částek 132 a 139 Kč 'Jak 
z úót'Ovaných úroků 55 Kč 23 h po srážce zaplacených 23 Kč, c~l~em 
306 Kč 23 h. K tomuto právnímu názoru odvolatelovu připojil se také 
soud odv·olací, maje za to, že bylo n.a žalobkyni, by se buď osobně do
s,tavila ,k ~~rovn~címu roku a :vou ,pohledávku přihlásila, neb aby po
oala pnhlasku plsemnou. NeuCllllvsl tak nese prý také sama vinu na 
tom, že její pohledávka nebyla pojata do vyrovnacího řízení ve výši jak 
ji sama účtuje, že zůstala co do jisté části nepovšimnuta. Dlužnfk: je·. 
muž nebylo prokázáno výhradné zavinění, splnil prý správně 7% z po
hledávky žalobkyně, kterou ohlásil a která byla pojata do vyrovnacího 
řízeni, takže nelze tvrditi, že nevyhověl podmínkám vyrovnáni. Odvo· 
laci soud ocitl se tu na scesti. Žalováno jest z důvodu § 57 vyr. ř., pro
tože dlužník nesplní! plně potvrzené vyrovnáni. Žalobkyně .nežádala za
placeni celé pohledávky proto, že výhradným zaviněním dlužnikovým 

.nebylo přihlíženo ve vyrovnacím řízení k její pohledávce, nýbrž chtěla 
se od počátku spokojiti příslušnou kvotou (srv. dopis ze dne 19. ledlld 
1927), na niž měla právo, ať se již vyrovnacího řízení súčaslnila nebo 
ne (§ 53 prvni ods,tavec vyr. ř.). Nebylo její povinností, by pohledávku 
phhlašovala, stačilo, že pohledávku měla. Spoma byla jen výše jeji po
hledávky a tím i výpočet kvaty. Uvedl-li dlužník v seznamu věřitelů po
hle-dávku nesprávně, nemůže to míti vliv na právo věřitelovo žádati 
kvotu ze skutečné pohledávky, kterou ovšem musí prokázati. To se stalo 
i v tomto případě, kde správnos,t zažalované pohledávky byla nejen zji
štěna, n}'brž dodatečně i uznána. Nezaplatil-Ii tedy žalovaný příslušnou 
splátku v plné výši, postihují ho následky § 57 vyf. ř. v doslovu čl. III. 
zák. ze dne 26. dubna 1923, čis. 99 sb. z. a n., leč že by se mu přihodilo 
při plnění omluvitelné nedapaiření, ve kterémž případě by arci nebylo 
splnění vyrovnání pokládati za neúplné, jak nejvyšši soud vyložil ve svém 
plenárním rozhodnutí ze dne 9. února 1928, pres. 761/;27, čis. sb. 7760. 
K ospravedlnění tomu však nestačí, že žalohkyně svou pohledávku nc
přihlásila k vyrovnacímu řízení, neboť k tomu nebyla, jak již dovoděno, 
povinna. Bylo věcí žalovaného, by jednotlivé zásilky zboží měl v patr
nosti a by vzal zřetel také k pohledávce útratové, kterou znal z plateb
ního rozkazu a, neučinil-Ii tak a byl na pochybách, aby se sám u žalob·· 
kyně informoval. Že námitky žalovaného eG do výše pohledávky žaloh
kyně nesprávným účlovánímčástek 132 Kč a 139 Kč, pokud se týče 
úroků z prodlení, nebyíy odůvodněny, vyplývá rovněž z předchozí úvahy. 
Jiných okolností žalovaný na SVaH om~uvu v prvé stolici nepřednesl. 
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Byla-Ii pozůstalá vdova s nárokem podle § 796 obč. zák. poukázána 
na pořad práva, není oprávněna stěžovati si na usnesení pozůstalostnlho 
soudu, jímž byla dědici vydána odevzdací listina. 

I 

(Rozh. ze dne 19. května 1928, R I 291/28.) 

P o z ů s t a los t n í s O u d nevyhověl návrhu dědiců, by byla vy
dána odevzdací listina, a poukázal pozllstalou vdovu s jejím nárokem po
dle § 796 obč. zák. na pořad práva. Rek u r sní s o u d k rekursu dě
diců přikázal pozůstalostnímu soudu, by jim vydal odevzdací listinu. 
. Ne j v y Š š í s o u d odmítl dovolací rekurs pozůstalé vdovy. 

Důvody: 

Pozůstalá vdova domáhá se dovolacím rekursem, by odevzdací li
stina nebyla vydána dědici. Domáhá se toho proto, by její nárok proti 
pozůstalosti plynoucí z ustanovení § 796 obě. zák. nebyl pr'ý ohrožen. 
Než tento nárok neopravňuje stěžovatelku k podání opravného pro
středku v řízeni nesporném, neboť nárok ten, třebaže tkví v manželském 
poměru, tedy v právu rodinném, dlužno uplatnHi sporem jako každý ob
ligační nárok proti pozůstalosti, byl-li popřen (viz rozh. čís. 1614). Tím, 
že stěžovatelka byla se svým nárokem odkázána na pořad práva, pře
stala býti účastnící při projednání pozůstalosti a její nárok v pozůsta
lostním řízení nemůže bý·ti vyřízen. Není proto stěžovatelka stížena tím, 
zda byla či nebyla oclevzdací l,istina vydána. Nepřísluší jí proto práva 
stížnosti podle § 9 nesp. říz. a bylo její dovolací stížnost odmítnouti, 
což měl učin·iti již soud prvé stolice. 

čís. 8057. 
'/ / 

Vzejde-li mezi dvěma soudy spor o příslušnost, dlužno jej odstra
niti podle § 47 'jo n. a není ani ten ani onen soud oprávněn znovu jednati 
a rozhodovati o příslušnosti. .. 

(Rozh. ze dne 19. května 1928, R I 338/28.) 

o k r e s 11 í s o u cl v K a r lov Ý c h Var ech vyhověl námitce 
věcné nepři slušností a odmítl žalobu. Rek u r sní s o u d (krajský 
soud v Chebu) zamitl námitku předmětné nepříslušnosti. 

N e j vy Š š í s o Ll cl vyhověl dovolacímu rekursu potud, že zrušil 
usnesení obou nižších soudů i s předchozím řízením a uložil prvému 
soudu, by předložil spisy podle § 47 j. n. vrchnímu zemskému soudu 
v Prazc k rozhodování o záporném sporu o příslušnost mezi krajským 
soudem v Chebu a okresním soudem v Karlových Varech. 



, 
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Důvody: 

Z předložených spisů jest zřejmý tento děj: Žalobce podal dne 7. 
července 1927 u okresního soudu v Karlových Varech pmti žalovanému 
žalobu o zaplacení 4.000 Kč s příslušenstvím z toho důvodu, že mu ža
~ova!1 za9ržuje 6.500.Kč z důvo?u útr.at právní~o zas.toupení a výdajů, 
ze vsak zaJ,obce uznava ze vzajemne pohledavky zalovaného toliko 
2.500 Kč a že tedy žádá zaplacení zbytku 4.000 Kč s příslušenstvím. 

Tuto žalobu okresní soud odmítl a limine pro věcnou nepříslušnost 1 

zpravil o tom jen ža'Íobce. Poté podal žalobce dne 27. července 1927 
žalobu téhož obsahu u krajského soudu v Chebu, jen s tou úchylkou, že 
v ní uznával ze vzájemné pohledávky žalovaného toliko 1.500 Kč a žá-' 
dal zaplacení zbytku 5.000 Kč s příslušenstvím, nezmíniv se o tom, že 
v téže věci b}'la žaloba již okresním soudem v Ka,riových Varech pro věc
nou nepříslušnost odmítnuta. Tuto žalobu odmítl i krajský soud pro věc
nou nepříslušnost a limine a to bez jakéhokoHv odůvodněni a zpravil 
o tom jen žalobce. Již tehdy vznikl zápor,ný spo'!" o příslušnost mezi zmí
něnými dvěma soudy, který mohl býti odstraněn jen způsobem v § 47 
j. n. předepsaným a, dokud se tak nestalo, nesmělo býli o téže žalobě, 
podané znova u okresního soudu v Karlových Varech a timto Z1l!ova od
mítnuté (nejprve zase a hmine a později na námitku) co do příslušnosti 
ani v první ani v druhé stolici jednáno a rozhodováno. To dovolací re
kurs právem vytýká. Jen' vyšši soud povobný k rozhodnutí sporu o pří
slušnost byl by mohl podle § 47 poslední odstavec j. n. li'6initi připadné 
nutné opatření, než by sám rozhodl. Za tohoto stavu věci netřeba řešiti 
spornou otázku, které se dovolací rekurs dotýká, zdali ustanovení § 46 
prvý odstavec j. n. platí jen pro případ, že byla žaloba pro věcnou ne
příslušnost odmítnuta po ústním jednání (§ 261 c. ř. s.), či také pro pří
pad, že se tak stalo a limine (§ 43 j. n.). Netřeba ji řešiti proto, že další 
řízení bylo neprávem konáno po nastalé11l sporu o příslušnost u jednoho 
ze súčastněných soudll, který na svém původním názoru trval, a že byla 
neprávem vydávána další rozhodnutí jak v první, tak ve druhé stoJic!. 
Že i za platnosti předpisu § 46 prvý odstavec j. n. - který má právě 
za účel zabraňovati sporúm o příslušnost - může nastati záporný spor 
o příslušnost, zejména nezmíni-li se žalobce v nové žalobě o dřívějším 
odmítnutí u jiného soudu, ukazuje nejlépe tento případ" a zmíňuje se 
o tom již také komentář Neumannův z roku 1914, str. 145 k § 46 j. n. 
Spor o příslušnost může býti odstraněn jen zákonnou cestou podle § 47 
j. n. a nesmí býti vždy znova prohlubován tím, že by jeden nebo druhý 
ze súčastněných soudů vždy znova svou přislúšnost odmítal a takto 
věcné vyřízení oddaloval, čehož dokladem je zase tento případ. Bylo 
tedy rozhodnouti, jak se stalo. Dodati sluší, že dovol,ad soud má teprve 
nyní příležitost věcí se obirati, protože d,řívější dovolací rekurs žalova
ného byl pro nepřípustnost odmítnut a nemohlo býti k jeho obsahu při
hlíženo. 

- Čís.'S05S-
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úmluva mezi republikou československou a královstvím Italským 
o vykonatelnosti rozsudků ve věcech občanských a obchodních čís. 127 
sb. z. a n. na rok 1926. 

S hlediska čl. 1 čís. 1 úmluvy nestačí, že nevyplývá ani z exekučního 
titulu ani z předmětu sporu, že soudní úřady italské nebyly ve věci pří
slušny, nýbrž jest vymáhající straně prokázati, že byly příslušny k pro
jednáni věci podle zdejší jurisdikční normy. Příslušnost cizího soudu 
musí vyplývati z předložených spisů. 

(Rozh. ze dne 19. května 1928, R I 347/28.) 

s o udp r v é s t o I i c e povolil exekuci na základě rozsudku ape
lačního soudního dvoru v Miláně. Rek u r sní s o u d napadené usne
sení potvrdil. D li vod y: Návrh na povolení exekuce i napadené usne
sení ,dlužno posuzovati pouze podle okolností a předpokladů, jež tu byly 
a prvému ,soudu sloužily za základ pro posouzení a vyřízení exekučního 
návrhu. Rekurentka vytýká prvému soudu především, že neprovedl před 
vyřízením exekučního návrhu řízení delibační ve smyslu čl. 2 dohody 
mezi republikou Československou a královstvím Italským, ze dne 6. 
dubna 1922 vyhlášené ve sb. z. a n. čís. 127 z r. 1926, nebo jiné řízení 
za Ú'čelem zkoumání, zda tu jsou předpoklady pro povolení exekuce 
uvedené v čl. I oné úmluvy. Hledíc k tomu, že zákonodárství republiky 
československé řízení delibační vůbec nezná a čl. 5 cit. úmluvy v odst 
1 stanoví, že podle předpisů uvedených v předchozích článcích jest se 
zachovati, pokud jich lze použíti, dlužno souhlasiti s názo'rem prvého 
soudu, že předpisu a delibačním řízení v souzeném případě UŽítI nelze. 
Výtka, že měl prvý soud zkoumati, zda soud, který vydal exekuční t~lul, 
byl podle předpisLt tuzemských příslušným, není potud opodstatnena, 
že z exekučního títulu nevypIS'vá, že se jednalo o zvláštní příslušnost za
loženou podle sídla advokáta žalovanou stranou zvoleného, jí zákon .re
publiky Československé nezná. Ostatně podle cit. čl. 1 oné úmluvy Jest 
podmínkou, pod kterou rozhodnutí soudních úřadů Jedné ~.:' sml~vníc~ 
stran má účinek na území druhé smluvní strany a mu ze 'tudlZ na zaklade 
jeho býti povolena exekuce, když soudní úřady státu, kde rozhodnutí 
bylo vydáno, byly příslušnými rozhodnouti ve vč:ci spo:?é, .že. by ale 
soudní úřady italské ve věci, o niž jde, nebyly vubec pnslusnym!! ne: 
vyplývá ani z exekučního titulu, ani z pře~mětu. sporu sam,ého, Jeh?z 
věcnou oprávněnost soud tuzemský podle cl. 2 umlu~y nem opra~nel: 
zkoumati. Pokud jde konečně o náležitost podl~ čl. 2 C1S:. 3 ~vede;,ey~ 
úmluvy ohledně řádného předvolání, zastoupe111 a prohlasem zmeskal11, 
vyplývá z obsahu rozsudku tvořícího exekuční litu}, že 'povinná stran~ 
byla před nalézacím soudem řádně zas~oupena svym zas~upcem, kte!y 
činil za ni za projednávání návrhy, tak ze am v tomto smeru n,elze .pn
svědčiti výtce rekursu, že prvým soudem bylo opomenuto. brali zretel 
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k tomu, že nebyl připojen výkaz o řádném předvolání rekurentky. (Srov
nej rozhodnutí nejvyššího soudu ze dne 5. května 1926 R I 369/26 sb. 
n. s. čís. 6003). 

Ne j v y Š š í s o u d exekuční návrh zamítl. 

D ů vod y: 

Rekursní soud neposoudil věc správně po právní stránce. Podle čl. 1 
čís. 1 úmluvy čís. 127/26 sb. z. a n. jest posouditi příslušnost soudních 
úřadů státu, kde bylo vydáno rozhodnutí (v tomto připadl' rozslIdek ape
lačního soudního dvora v Miláně ze dne 25. února 1926) podle zákon
ných ustanovení platn}'ch ve státě, kde rozhodnutí bylo předloženo, tu" . 
díž podle předpisů j. n. platných v republice Československé. Rekursní 
soud spokojil se úvahou, že nevyplývá ani z exekučního titulu aní z před
mětu sporu, že soudní úřady ita]ské nebyly příslušné ve věci, o kterou 
jde. To však nestačí, nýbrž bylo vymáhající strané prokázati, že řečený 
italský soud byl příslušný k projednání věci podle zdejších předpisů, 
tudíž podle zdejší jur. normy. Navrhovatelka uvedla, že příslušnost ital
ského soudu podle zákonných ustanovení platných v republice česko
slovenské vyp1ývá z předloženého rozsudku, ale tornu tak nenÍ. Italský 
soud neuvedl v důvodech svého rozsudku skutečností, z nichž by se 
dalo dovoditi, že byl příslušný k projednání žaloby podané proti straně 
majíd sídlo v československu podle předpisů j. n. Příslušnost cizího 
soudu musí vyplývati z předložených spisů, poukázala-Ii vymáhajíci 
strana na rozsudek, nestačí to, by povolena byla exekuce podle úmluvy 
čís. 127/86, neboť rozsudek se otázkou příslušnosti nezabýval. Rekursni 
soud poukázal i na čl. 2 úmluvy, podle něhož není třeba zkoumatí věc
nou oprávněnost rozhodnutí. čláJnek ten stanoví předchozí delibační ř:

zení, jehož zde není, ale i tímto řízením musilo by býti zjištěno, že na
staly podmínky uvedené v čl. 1, tudíž i podmínka čís. 1, což zdejší soudy 
musí, ano zde není delibačního řízení, činiti na základě dokladů přilo
že.ných k návrhu. Tyto nedosta;čují v tomto případě ke splnění náleži
tosti čl. 1 čís. 1. 

čís. 8059. 

Při použití předpisů úmluvy čis. 60 sb. z. a n. na rok 1926 nerozho
duje státní příslušnost, nýbrž pouze bydliště stran. 

Důsledky znehodnocení válečných půjček stíhají vlastníka upsaných 
válečných půjček. 

(Pazh. ze dne 19. května 1928, Rv I 1600/27.) 

Bankovní úřad ministerstva financí domáhal se na žalovaném zapla
cení zápůjčky, již byla žalovanému poskytla rakousko-uherská banka na 
lombard vále1čných půjček. Pro c e sní s o udp r v é st o I i c e 
uznal podle žaloby, o d vol a c í s o u d .napadený rozsudek potvrdil. 

- čís. 8059-
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D II vod y: iv1ylnýl11 je názor odvolatelův, že žalující strana) nevydavši 
žalovanému papíry válečných půjček dané do zástavy, nemůže požado
vatí zaplacení pořadem práva, nýbrž jen cestou správní, při čemž prý 
musí býti zjištěna hodnota válečných půjček a žalovanému dána ná
hrada, a že teprve kdyby cestou správní nebyla přiznána náhrada a věc 
konečně rozhodnuta, bylo by možno podle § 105 ústavní listiny a zák. 
čís. 217/,1925 domáhati se rozhodnutí pořadem práva. Žalovaný sám 
zavinil, že jeho přihláška k výměně válečných pújček za 3Y2 % odškodňo
vací dluhopisy podle zák. čís. 216/1924 byla zamítnuta. Zamítnutí to je 
právoplatné, jakékoli další řízení o tom jest vyloučeno. Tím však, že 
papíry válečné půjčky byly bez náhrady vzaty z oběhu, nepozbyla ža
lující strana práva domáhati se zaplacení zápůjčky poskytnuté žalova
nému Rakousko-uherskou bankou a převzaté žalující stranou. Vymáhání 
pohledávky takové spočívající na důvodu čistě soukromoprávníin patří 
na pořad práva (§ 1 j. n.), není-Ii zvláštními zákony jinak ustanoveno. 
Takového zvláštního předpisu pro případ, o nějž tu jde, nenÍ. Pro otázku 
přípustnosti pořadu práva je nezávažnou zejména okolnost, že žalovaný 
nabyl teprve v roce 1922 zdejšího státního občanství. Názor žalovaného, 
že jako příslušník cizího státu nepodléhal, třeba tu měl bydliště, právo
moci zdejšího zákonodárství, odporuje ustanovení § 33 obč. zák. Při vý
vodech svých přehlíží odvolatel, že zákon čís. 207/1922 vlád. nař. čís. 
265/1922 a mezinárodní úmluva vyhlášená pod čís. 60/,1926 o vyrov
nání závazků v rakousko-uherských korunách netýkají se úpravy zá
vazků takových mezi zdejšími a cizí mí příslušníky, nýbrž mezí osobami, 
z nichž dne 26. února 1 9 19 měla jedna své řádné sídlo n:a území repu
bliky československé a druhá .na území republiky Rakouské. Jest pro
kázlbno, že žalovaný má své řádné bydliště v čechách již od roku 1893, 
je tedy ve smyslu čl. 1 (2) úmluvy čís. 60/1926 československým dluž
níkem. Jde tu tedy o poměr mezí československým věřitelem a 'č'esko
slovenským dlužníkem, na nějž se nevztahují předpisy, jichž se žalovaný 
dovolává. Ani článek 41 úmluvy, čís. 60/,1926 nesvědčí pro názor odvo
latelův, nýbrž proti němu. Nelze seznati, že pOBkytnutí lombardni zá
půjčky na zástavu válečných půjček peněžním ústavem, jenž podle svých 
stanov provádí takové obchody, bylo jednáním, odporujícím předpísu 
§ 879 čís. 4 obč. zák. O vykořistění nemůže býti řeči. Věc dlužno, posu" 
zavali podle stavu, jenž tu byl v době, kdy došlo k uzavření zápůjček 
a kdy se upisování válečných půjček pokládalo za nejvýhDdnější uložení 
kapitálu. Téhož minění byl zřejmě i žalovaný, když opětovně válečné 
půjčky upisoval a lombardoval. Že nedošilO ku splnění těch četných slibl!, 
jež byly obsaženy v provoláních, prospektech a vyzváních ministra fi
nancí k upisování válečných pŮj,ček ohledně výhoc\nDsti, splatnosti a zú
ročení půjček těch, toho příčinou jest výsledek světové války a shrou
cení bývalé monarchie. Důsledky ty nestíhají stranu žalující, nýbrž ža
lovaného jako vlastníka upsaných válečných půjček, neboť znehodno
cení jich je škodou nastalou v jeho jmění (§ 1311 obč. zák.). Nebylo 
proto třeba, by se první soud zabýval otázkami, zda od.souzení žalova
ného k plnění, o něž je žalováno, odpovídá jeho majetkovým poměrům, 
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čí zda jde nad jeho hospodářské síly. Že zákon čís. 207/~1922, vlád. nař. 
či.". 265/1922 a úmluva .Čís: 60/1926 ne~ztahují ~e r:a tento případ, bylo 
J1Z shora uvedeno. Spravne uvedl prvl1I soud, ze zalovaný nemůže se 
s účinkem dovolávati ustanovení § 205 mírové smlouvy St. Germaínské. 

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

o ů v O ci y: 

Oovolatel opakuje veškeré námitky vznesené proti žalobnímu nároku 
a vyřízené výstižně i správně soudy nižších stolic, výtky ty shrnul pod 
dttvody § 503 čís. I, 2, 4 c. ř. s., oprávněn však není z nich žádný. Po
stačí prolo vyříditi všecky tyto důvody především poukazem na důvody 
napadeného rozsudku. K § 503 čís. 1. Pokud žalovaný uplatnil zmate(-
110St, nesnaží se vůbec, by vyvrátil dúvody napadeného rozsudku, nýbrž 
omezuje se na povšechné výtky blíže nedoložené. Předpokladu odvola
cího soudu, podle něhož zaviní! žalovaný sám zamítnutí své přihlášky, 
vytýká i rozpor podle § 503 čís. 3, ale neodporuje zjištění soudu prvé 
stoEce, podle něhož zamítnutí přihlášky odůvodněno bylo předchozím 
jeho prohlášením, že nemá válečných půjček ve vlastnictví. Podobně 
neodůvodnH blíže názor svúj o užití záko.na čís. 217/25 a nesnaží se 
o vyvrácení názoru, že při užití předpisů úmluvy čís. 60/26 nerozhoduje 
státní příslušnost, nýbrž jen bydliště stran. K čís. 503 čís. 4. I tento dů
vod jest proveden jen povšechnými výtkami a poukazem na předchozí 
řízení, především na žalobní odpověď, aniž uvedl dov~latel něco no
vého. Nemůže proto ani nejvyšší soud jinak než odkázati ho na dúvoclv 
rozsudkú nižších soudů, ježto vyřízení žalobní odpovědi není jeho úko·
lem. Opětnou výtku o nedostatku oprávnění k žalobě lze odbýti pouka·. 
zem, že žalobcem zůstává vždy čsl. stát bez ohledu na to, kterým orgá
nem je zastoupen. \j .dalšim musil by žalovaný provésti dovolání aspoň 
vytčením důvodů, pro které shledává nesprávným názor odvolacího 
soudu. 

čís. 8060. 

Záll!on ze dne 1. července 1926, čÍs. 151 sb. z. a n. o způsobu vyrov
nání pohledávek a závazků vzniklých v korunách rakousko-uhersl,ých 
mezi věřiteli nebo dlužníky československými a italskými. 

Za účinnosti. zákona nelze odsouditi k jínému způsobu placení, než 
jak v zákoně uvedeno, jen proto, že splatnost pohledávky nastala před 
účinností zákona a že byla pohledávka před jeho účinnosti zažalována. 
Zákon vztahuje se i na pohledávky hypotekární. 

(Rozh. ze dne 19. května 1928, Rv I 1608/27.) 

Žalující tuzemská spořitelna domáhala se na žalovaném, bydlícím 
v Meranu, by zaplatil v Kč hypotekámí pohledávky, vtě,lené na tuzem
skí'ch domech. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl. 
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D ů.v o d y: Pro, rozhodnutí otázky, zda zápŮjčky mají býii zaplaceny 
v Kc Čl v Ital~hrach, jest pro soud jedlDě rozhodujícím zákon ze dne 10, 
dubna 1 919,CIS. sb. 187 sb. z. a n. a zákon ze dne 1. července 1926 čís 
151 sb. z. a n. V § 4 zákona ze dne 10. dubna 1919, čís. 187 sb. z.' a n: 
jest úprava o;ázky, jaký_m způsobem závazky, znějící na rak. uh. ko
runy a splatne v ~zemt Csl. republiky, budou uspořádány v mezinárod
ním sty~u, vyhraz.ena, zvláštním státním úmluvám. Čsl. republika ujed
nala ~ nekohka staty umluvy o. vyřízení této věci, s Italií úmluvu ze dne 
23. brez~a 1921. K pro_vedení čl. 1 státní úmluvy ujednané s ltalií byl 
vydan zako!: ze. dne 1. cervence 1926. Tento zákon ustanovuje v §I, že 
dluhy vyjaorene v rak. uh. komnach, vzniklé z jakéhokoliv důvodu před 
3. hstopadem 1918 mezi lysickými, právnickými osobami, obchodními 
sp?l:čno~tmi ne~búst~vy veřejného práva, které 23. března 1921 měly 
sve radne. bydllste (Stdlo) l~d~ak na území připojeném podle mírových 
sm1~v Italn, lednak na uze~1 ,C~1. repubhky neodvisle na dnu splatnosti 
map by tl zaplaceny od dluzmku na území k Italii připojeném za každou 
rak. uh .. korunu 0.568 italský"Ch lir. Bylo tedy v tomto případě pouze 
:kOU1~~tJ, zda jS?U tu žalovaným tvrzené předpoklady onoho zákona. 
Zalujtct stra,n.a ma sve sídlo v Chebu, tedy nepochybně na území Čsl. re
p~b:lky. ~Ne~zavadn~u rfí~ežnou výpovědí svědka Dr. Karla A-a jest do
kaz ano, ze zalovany prestdlIl roku 1914 z Chebu do Meranu a nyní bydlí 
v Untermats u Merana a že jen jednou až dvakráte do roka na několik 
dní do Chebu přijíždí. Soud má tedy dokázaným, že Meran a Untermais 
patří k Italii podle mírových smluv jest všeobecně i soudu známo - že 
žalovaný měl dne 23. března 1921 své řádné bydliště ve smyslu zákona 
ze dne 1. července 1926 na takovém územÍ. Že žalovaný v roce 1914 
~nad poHcejně nebyl odhlášen jest bez významu, taktéž že žalovaný n3 
uzemt Csl. ~epubhky jest majitelem pmemkú neb domu. Rozhodujícím 
ve smyslu zakona ze dne 1. července 1926 jest pouze, kde dlužník trvale 
neb ho.spodářsky nebo domácně vyvinoval svou živnost. Tam jest také 
jeho ._bldliště. Nen} z~potřebí přibrání jiného zákom k výkladu slova 
bydhste . .o tom, ze zalované pohledávky vznikly před 3. listopadem 
1918 nel11 sp'0·~u a lest to z kmhovního výtahu vidno. Poněvadž jsou tu 
vš~~hny předpoklady § .1 a) zák. ,ze dne 1. července 1926, má žalovaný 
S~UI dluh .:aplaltlt.v hrach. Nema ~ýz.namu, že žaloba byla podána již 
pred vyhlasenun zakona ze dne 1. cervence 1926. Z § 5 cit. z,;kona vy
plývá, že zákona má se použili též v případech, když dlužník složil dluh 
u soudu. Tím má býti řečeno, že všechny případy, které nebyly trvale 
vyrovnány před platností zákona, podléhají naprosto jeho úČinnost,i, Cl1'Ž 

lze seznati také z § 1, který výslovn'ě zdůrazňuje: »nezávisle na dni 
splatnosti<<. Tvrzení žalobkyně, že žalobou chce uplatniti pouze věcné 
právo a že hledá uspokojení pouze v zástavním předmětu - což se ske 
shoduje se zněním žalobního, nároku - zdá se býti svůdným a mohlo 
by vésti k názoru, že uplatňování takovéhoto věcného práva - poně
vadž vůbec nezávisí na osobě - v tomto případě také nezávisí na by
dlišti dlužníka atd., ale veškeré tyto úvahy pozbývají platnosti tím, že 
§ 1 mtovaného zákona mluví výslovně o dluzích, které povstaly z jaké- . 
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ko1iv příčíny. Zde se však jedná o dluh, který podle knihovního výtahu 
jest. jen dluhem žalovaného .. Domy ne[.nohou ~Iuhy dělati, domy' však 
take nemohou dluhy zaplattt .. Hypotekarm dluzník jest také dlužníkem 
i když nepřevzal dluh přímo smlouvou s věřitelem, nýbrž jiným způso~ 
bem. Ostatně jest z obsahn dlužních listin vidno, že pouze jedna ze za
žalovaných pohledávek neni osobním dluhem žalovaného, ohledně druhé 
pohledávky jest i osob nim dlužníkem. Právě takovým rozvláčnostem 
chtěl zákon ze dne 1. Července 1926 každým způsobem zabrániti, pro
hlásiv určitě a neobojetné: »dluhy, které z jakékoliv příčiny povstaly«. 
Poněvadž žaloba zní na zaplacem v čsl. korunách, kdežto žalovaný jest 
podle zákona povinen zaplatiti jen v lírách, žádá se něco jiného než 
žalovaný jest podle zákona povinen platiti a byl·o proto žalobu zamít- . 
~outi. O d vol a c í s o u d napaden,ý rozsudek potvrdil. D ů vod y: 
Ze zažalované hypotekámí pohledávky a číselná jich výše s příslušen
stvím js'Ou po právu, jest mimo spor, sporné jest pouze, zda pohledávky, 
které v rakousk'Ocuherských korunách byly smluveny, jak žalobkyně 
žádá, jsou splatny v'četně úroků v československých korunách, či zda 
jak žal'Ovaný uplatňuje podle zákona ze dne l. července 1926, čís. 15i 
sb. z. a n. mají býti zaplaceny tím způsobem, že za každ'Ou rak'Ousko
uherskou korunu původniho dluhu platí se 0.568 italské liry. První s'Oud 
rozh'Odl ve smyslu této alternativy a odvolací soud připojuje se k tomuto 
právnímu st"novisku ze správných a vyčerpávajících důvodů napade
ného rozsudku, k nimž, hledíc na výv'Ody odvolání, jest dodati jen ještě 
tato: Ustanovení obecného zákoníka občanského a obchodního záko
níka, že pro měnu, v níž peněžité dluhy jsou splatny, jest mzhodným 
místo a čas plnění, nemoh'Ou zde přijíti v úvahu, poněvaM v tomh 
ohledu pro peněžité dluhy kvality, v jaké jsou zde zažalovány, shora 
cItovaný zákon ze dne l. července 1926, čís. 151 sb. z. a n. platí jako 
pozdější zákon, který vylučlIje použití na ta se vztahujicích ustanovení 
§ 6 zákona ze dne 10. dubna 1919, Ns. 187 sb. z. a n., podle kterého 
závazky, znějící na rak.-uherské komny a splatné na území čsl. státu, 
jest platiti v československých korunách, při čemž za jednu rak.-uher
skou korunu jest počitati československou korunu, nemůže býti p'Oužito, 
poněvadž v ustan'Ovení § 4 tého'ž zákona, že úprava poměru, jakým způ
sobem závazky na rak. uherské koruny znějící, které v oblasti českoslo
venskéh'O státu jsou splatny, v mezinárodním styku se upravlljí, vyhra
žuje se zvláštn,m státním sml'Ouvám, jasně vychází na jevo, že usta
novení § 6 citovaného zákona nevztahuje se na pohledávky t'Ohoto způ
sobu. Že závazky, O' kterých jest zde řeč, náležejí mezi ony, které, jak 
již bylo řečeno, bylo v mezinárodním styku upraviti, sama žalobkyně 
již ,nepopírá a jest zjištěno, že tato úprava se stala nnan'čně právní 
úmluvou mezi Československou republikou a královstvím Italským ze 
dne 23. března 1921, že ratifikační listiny o této úmluvě l. března 1924 
mezi oběma smluvnimi státy byly vyměněny a že tím úmluva d'Ošla 
účinnosti a ve Sbírce československých zákonů 25. června 1924 pod 
čís. 132 sb. z. a 'll. byla vyhlášena. Zbývá zkoumati, zda státním smlou
vám vyhlášením ve Sbírce zákonů dostalo se moci zákona čili nic, po-
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něvadž v provedeném čl. 1. státní smlouvy, o niž jest ř,~čJ byl citová~ 
zákon ze dne 1. Července 1926, čis. 151 sb. z. a n., kteryz zcela shodne 
s oním článkem státní smlouvy upravuje způsob placení závazků v rak.
uherských korU1:ách, k~ kterým došlo pře~ 3. list~P3'den; 1918 .mez! 
osobami, z nichz 23. brezna 1921 Jedny mely bydlIste v uzeml byvale 
rak.-uherské monarchie přivtěleném dle mírových smluv k Italií, druhé 
~ nynější oblasti Československé republiky, tedy dotyčná ustanovení 
státní smlouvy vyzdvihuje zákon. Zpětná působnost tohnto zákona na 
veškeré závazky, které povstaly před 3. listopadem 1918 a v čas ten 
ještě nepominuly, podává se jíž ze smyslu ustanoveuí § 3 zákona ze 
dne 10. dubna 1919, čís. 187 sb. z. a n., kteréž slibuje úpravu tako
výchto závazků pro budoucn'Ost, jakož i z ustanovení zákona čís. 1 ~ 1 
z roku 1926 samotného, podle něhož se na jedné straně výsl'Ovně zdu
razňuje, že očekáv.aná úprava zaplacení závazků se stane bez ohledu 
na den jejích splatnosti a mímo to stanoví, že ustanovení zákona se 
zpětnou působností vztahují se na ony případy, ve kterých dl~žník dlu: 
hovaný peníz již složil do soudního u~ch?vání. Z to~~ take ':,ycha,;[, 
že jest úplně nerozhodným, že hypotekarnl dluhy, o nez Jde, pred pu
sobnosti zákoua čÍs. 151 z roku 1926 byly vypověděny a staly se splat
nvmí a že žaloba byla podána. Rovněž jest bez významu, že jedná se 
o'hypotekární dluhy, neboť zákon právě citovaný nečíní výjimky ohle,dně 
těchlo dluhů. Rozhodné jest jedině, že ohledně dluhů, které .Jsou pred
mětem žaloby, jsou tu předpoklady citovaného zákona, a to jest prvmm 
soudem bezvadně zjištěno, jakož i že dlllhy d'Osud neJsou zaplaceny, 
což jest nesporné. Poněvadž podle citov<Dného. zákona žal?bkyn,". žádati 
může zaplacení zažalovaných pohledávek tolIko v Italskych hrach, za 
každou korunu pohledávek 0.568 italské liry, jest její nárok na zapla
cení hypotekárních pohledávek v Kč neodůvod~,ě~ý .a proto pr':,ní soud 
právem žalobní nárok zamítl. Nepravem uplatnuJ: zalo~kyne, ze I';VnI 
sóud jí měl alespoň přiřknouti pohledávky s dolozkou, ze ,zapIacenl.s~ 
má dít,i dle klíče 0.568 italské liry za 1 korunu. Podle nepopreneho lId~!1l 
žalovaného odmítla žalobkyně zaplacení jí dle uvedeného klíče před za
lobou nabldnuté žalovaná strana zastupovala také ve své obhajo·bě 
proti žalobě st~;tloviskoJ že má k po~:dOV~~lí ~aplacení nominálnplo 
obnosu zažalovaných pohledávek v Kc a nIKolIv podle ol1?ho klt~.e .. 
Proto nebylo lze přiřknouti jí zaplacení zažalovaných obnosu dle klIce 
lirového, to tím méně, poněvadž zákonem čís. 151 z roku 1926 P?hle
dávky staly se pohledávkami lirovýn;i a t.ed~ přiřknutí :?pla?e:11. dle 
zmíněného klíče, tedy zaplacení !Irove p'Ohledavky proh zadanI zalob
l1íl11U znamenalo by něco jiného. 

N e j vy Š š i s o u d nevyhověl d'Ovolání. 

Důvody: 

Odvolací soud posoudil věc správně po právní stránce. Hlavní spor
nou otázkou je, zda má býti užito zákona ze dne 1. července 1926, 
.čís. 151 sb. z. a n. Kladnou odpovědí jest vyřízena hlavní a nejdůleži-

Civilul rozhodnuti X. 
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tčjší čás! vývodú dovolatelčinÝ,ch. Zákon ten nepřipollšií v' 'imek _ 
kud v n,em neJsou stanoveny \§ 6). Jsou-li proto splněn y! h . ,}~ 
po~lady, nen:ůž~ soud přihlédnouti k jiným právním Před~íi;'m~ g~~a= 
hUJlcím rozdllna ustanovenI. Bude-li věc posouzena podle toh' , 
kona ne . t' b "II'd . . Oto za-.. ' .. m re a pn 1 e nouh "'m k právně finanční úmluvě č's 132/24 
amz k JIným předchozím předpisúm. Zákon čís. 15lj26 vstoulpú v',. ' 
n,:s! dnem 4. září 1926. V této době byl Spor sice zahájen nebyl ~c!nk 
Jeste rozhodnut v prvé stolici, neb'Oť řízeni bylo skonče;o 21. Ie~~a 
19~7. D.ovola~el~a .?ou~a.:;uje n~ to, že pohledávka byla vypovězena a 
zaza!ovar;a Jeste preq uo~nnos!l. tohoto zákona, a dovozuje z toho, že 
n~me,la vec po pra~nJ st;anc.e .Dytl 'posouzena podle zmíněného zákona, 
nybrz ~odl: ob.ecnych predplSU obcanskéhoa obchOdního práva. Dovo
z~je dale, :e ;IČIl1;k rozs;ldku vztahuje se na dobu, kdy spor byl za
haJen donrce11ll11 zaloby zalovanému. Tento názor ',není oprávněn zá
kon~m. Pokud n:.ní v něm stanoveno nebo z něho nevyplývá jinak 
mU~1 s,e soudce ~n roz~odn,~tí věci říditi zákonnými předpisy platícími 
~ oobe J~ho r?Zl1?dnutJ; ~~mnost zákona jeví se tím, že podle něho 
J:,posoUdIÍl pr~vm jednam, Jakmile pOsouzení to je nutné, tudíž také za 
P!ICI?OU soudn!ho rozhodnutí. .P?dle uvedeného, zákona musí dluhy vy
tcene, v § 1 byh plae<;ny nezavlsle n~ dni splatnosti podle ustanovení 
obsazenych v.odsta~clch a) .a.. bl· Zakon vztahuje se i na dluhy, jež 
staly se ~platnyml pred Jeho uer:nnosh, jen když nebyly dosud splaceny 
t. J; kdyz ned~staly se peníz,~ do rukou věřitelových. Zákon pojal poct 
~~a . ustanovem dokonce I pnpady, v nichž dlužník složil dluhovanou 
castku do soudní úscho~y, i k~yž se t~k stalo před jeho účinností (srv. 
§ ,5 ~ sIce slova »Se zpetnou učmnosh«, aniž záleží na tom zda slovo 
»take«. vzt.ahuje ~e právě ~a ona slova, či na slova »pro příp",cty). Zákon 
stanovl. 9a!e zpusob, ]akym mají po dobu jeho účinnosti býti placeny 
d~uhy Jeste nezapl~:~ne aneb,o složené již k soudu. Nemělo by vúbec 
ucele, by W;ld za uCI,nn~stl zakona toh'O odsoudil stranu k jinému zpll
s~bu placem Jen proto, ze splatnost pohledávky na,st",la před účinností 
za~?na, n<;boť není pOchyby o t?m, že by í v tomto případě byi dlužník 
oplav~:n I ?,ov;nen,pll1lh Jen ,zpusobem vytčeným v zákoně ČíIS. 151/26. 
Posta~1 tudlz; ze zakon nevynal z ustanovení § I pohledávky již zaža-
10,~~ne, a. pravel~ n,eodsoudil odvolací soud stranu k plnění, jež by se 
pr:cllo ~akonu, Je!,z platil již v době rozh'Odnutí soudu prvé stolice. 
Je::(o , za~on nevYJmul ze. své působnosti ani pohledá,vky hypotekární, 
necll1e vubec rozdllu po teto s(rance, bylo ho právem p'Oužito i na zaža
lovanou pohledávku. Úmluv~ čís. 60/26, na kterou poukaznje dovola
~elka, Jest jen dokladem spravn'Osh tohoto ,názoru, ne jejího. čl. l. této 
umluvy mluví ob~CIl:ě o vše~h pen,ěžních závazcich, vZl1liklých ve starých 
rakousko-uherskych korunach pred 26. únorem 1919, podobně jako, 
§ I zákona óS'. 151/26 zná jen o dluhy ~yjádřené rakousko-uherskými 
k?runaml vzn~kle z Jakehokohv duvodu pred 3. listopadem 1918. Tento 
:~kon stanovIl pro všechny dluhy týž způsob plaeení, kdežto- úmluva 
CIS. 60/Q~ rozeznává v čl. 11. mímo jíné též dluhy hypoteční., ale jen 
co- do zpusobu placení, t. j. co do výše částky připadající na starmL 
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rakousko-uherskou K. Nelze proto ze srovnání obou předpisll dovoditi, 
že by se zákon čis. 151/;26 .nevztahoval na pohledávky hypotekámí, 
a není třeba zabývati se dalšími vývody dovolatelčinýmÍ. Odvolací soud 
právem zamítl žalobu, aniž uznal podle návrhu učiněného teprve v oá
vDlání na odsouzeni žalovaného k zaplacení italských lir. Žaloba zněla 
na Kč, žalobkyně setrvala na tomto požadavku i za účinnosti zákona 
ČÍS. 151/26, ač jednala ve věci ještě v lednu 1927. Spor byl veden Je
dině o tom, zda má býti placeno v Kč, jak žalobkyně požadovala. Nešlo 
tudíž o zaplacení dluhu o sobě, neboť dluh znějíci na staré ko-runy ra
kousko-uherské byl nesporný, nýbrž o způsob, jakým měl býti dluh 
ten vyrovnán. Mohly proto soudy rozhodnouti jedině o tom, zda dluh 
má býti zaplacen v Kč, a po záporné odpovědi nezbylo než zamítnouti 
žalobu. Nebyla proto žalobkyně oprávněna doplniti teprve v odvolání 
žalobní pro-sbu v ten způsob, že požadovala placení také v lirách, neboť 
tím požadovala něco jiného, než bylo žádáno v řízení před soudem prvé 
stolice, ne však méně, než bylo zažalováno. 

čis. 8061. 

Předpokladem nicotnosti smlouvy podle § 879 čis. 4 obč. zák. jest 
nápadný nepoměr mezi majetkovou hodnotou plněni a vzájemného plněni, 
jenž se nedá ospravedlniti ani okolnostmi připadu, nýbrž má svou pří
čimt v tom, že jedna strana využije pro sebe tísně strany druhé, kterážto 
Useň jí bráni, by nehájila plně své zájmy. Využiti těchto poměrů před
pokládá, že byly povědomy tomu, kdo jich vykořistil k svému prospěchu. 
Nevyhledává se, by tíseň byla nezaviněnou. Dovolací soud není vázán 
výrokem o přiměřenosti nájemného stanoveného podle § 273 c. ř. s., 
i když jest opřen o znalecký posudek. 

(Rozh. ze dne 19. května 1928, Rv I 110/28.) 

Žalující firma dala žalovanému poštovnímu pojezdnému do nájmu 
stáje za 5.000 Kč čtvrtletně. Proti žalobě, jíž se domáhala žalobkyni" 
na žalovaném, by jí zaplatí! 26,200 Kč nájemného, namítl žalovaný, že 
nájemné bylo nepřiměřeně vysoké a že žalobkyně při jeho ujednání vy
užila tísně žalovanéhD. O b a niž š í S'O U d Y uznaly podle žaloby. 

N e j v y Š š í s o u d přisoudil žalobkyni pouze 3.400 Kč. 

Důvody: 

Dovolání, opí'fajícímu se o dovolací dúvod § 503 čís. 4 c. ř. s., nelze 
upříti oprávnění. Podle § 879 čís .. 4 obč. zák., jenž ,iest převzat § 1 ch. 
nař. ze dne 12. října 1914, čís. 275 ř. zák, jest smlouva nicotnou, vy .. 
koři'sťuje-li někdo tísně druhého tim, že si za plnění dá slíbiti nebo po
skytnouti vzájemné plnění, jehož majetková hodnota jest v nápadnéll1 
nepoměru k hodnotě jeho plnění. Jest tedy předpokladem nicotnosii 
smlouvy nápadný nepoměr mezi majetkovou hodnotou plnění a vzájem-

47' 
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ného plněni.,)enž se ne~á ospravedlniti ani okolnostmi případu, nýbrž 
ma svou pncl11u v tom, ze Jedna strana využije pro sebe tísně druhého 
kter~ž:o ~íseň m~ brán!, by,plně neháj!1 svých zájmú. Využiti těcht~ 
pomeru predpoklada ovsem, ze byly povedomy tomu, kdo jich vykořisti! 
k svému prospěchu. Žalovaný namítal již v žalobní odpovědi, že žalob_ 
kyně vyk"řistila jeho jí známé tísně při uzavření nájemních smluv ze 
dne 11. ledna a 2. dubna 1921, davši si od žalovaného slíbiti čtvrtletní 
nájemné za stáj pro koně 5.000 Kč, vědouc, že nájemné je přemrštěným 
a v patrném nepoměru k hodnotě jejího plnění, a že tudíž obě nájemní 
smlouvy jsou podle § 879 čís. 4 obč. zák. nicotnými a že dluž,no úplatu 
za uŽÍ'vánÍ stáje stanoviti pen,ízern nikoli umluveným, nýbrž přiměřenS-m 
hodnotě prospěchu jemu poskytnutého. Dlužno tedy zkoumati, zda jest 
mezI hodnotou plnění poskytnutého žalobkyni a výší nájemného na ža
lovaném požadovaného nápadný nepoměr, t. j. nepoměl' značný vzhle
dem k obyčejné, konkrétními poměry ospravedlněné hodnotě, zda a jok 
dalece vymÍně,né nájemné není úměrným k činžím v té době v T. za 
stáje p.laceným. V tom směru bylo nespomo, že žalovaný naial od ža-
10bkYl1lě smlouvou ze dne 11. ledna 1921 jedno oddělení konírny pro 
12~14 koní s půdou pro seno a s dvorem pro poštov.nÍ vozy, avšak 
bez remisy, za 5.000 Kč na dobu od 1. ledna do 25. bře~na 1921 a podle 
smlouvy ze dne 2. dubna 1921 na další čtvrtletí opět za 5.000 Kč. První 
soud, určuje v prvém svém rozsudku přiměřené nájemné, vzal za zá
klad posudek soudního znalce Antonína M-a a určil jako přiměřené ná
jemné pro dobu od 1. července 1921 do 31. prosince 1922 za použiti 
mísla pro jednoho koně s půdou na seno a s dvorem are m i s o II 
10 Kč měsíčně, tedy za 14 míst pro koně 420 Kč čtvrtletně. Soud cdvo
lací měl za to, že, když žalovaný vzal do nájmu místnosti dříve, než si 
vyžádal svolení žalobkyně, a když mu je žalobkyně ponechala ila další 
čtvrtletí jen působením okresní politické správy a pražského poštov
ního ředitelství, nejsou pro rozhodnutí otázky, jaké nájemné je přimé
řeno za užívání stáje, směrodatny nájemní platy za jiné nájemni před
měty, nýbrž poměry, za kterých žalobkyně dala žalovanému předměty 
do nájmu a byla nucena mu je ponechati. Berouc pak zření na posudek 
znalců v řízení trestním. ~ kterýžto dírkaz sice připuštěn nebyl, proti 
jehož provedení nepodal však žalovaný výtky podle § 196 c. ř. s., ~ 
podle něhož nájemné 5.000 Kč za čtvrt roku není příliš vysokým, zru
š,ila rozsudek prvnÍho soudu a nařídila doplnění jednání o přiměřenosti 
nájemného. Znalec Richard F., po té nově přibraný, vzal za základ svého 
posudku proti nesporn.ému přednesu stran a proti znění nájemní smlou
vy předpoklad, že žalovaný vzal v nájem.ní užívání 2 oddělení stáje 
s 28 místy pro koně, z nichž 3 místa si vyhradila žalobkyně, takže 
dlužno prý čítati žalovanému 25 mís t p l' o k o n ě, dále dvůr pro 
vozy a remisu pro vozy, pak půdy na seno a s I á m u (ač výslovně 
remisa pro vozy byla z pronájmu vyloučena a o pronájmu půdy pro 
slámu nebylo řeči). Znalec tenlo prohlásil, že nelze pro činže v letech 
1919, 1920 a 1921 bráti za základ či.nže předválečné a z doby války, 
nýbrž že dlužno za základ vzíti trhovou cenu 480.000 Kč, za kterou prý 
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žaiobkyně budovu koupila a zúrokování ceny té, ač okolnost tato prcG 
soudem procesním ani nebyla tvrzena.· Se zřetelem na mimořádné po·· 
měry za nichž nájemní smiouva uzavřena, bere za základ výpočtu 50 Kč 
jako m5'sÍční n~jel~~é z~ mÍst.o yro jednol:o ~ol~ě a, tedy p!i 25 k o~ 
n í c h ctvrtletne 3./:JO Ke a roene 15.000 Kc, pn cemz vzal zretel lllkoh 
na obecně placené nájemné za stáje, nýbrž na poměry, za kterých st;jj 
byla nuceně pronajata, a dodal, že není vyloučeno, že by žalobkyně 
byla docílila vyššího nájemného, kdyby byla zřídila garáže a je prona
jala, v čemž prý ji bylo žalovaným překáženo, ač okolnost tato nebyla 
přednesena v řízení před prvním soudem. Poněvadž prý jde o nový ná
jem v době, kdy činže stouply, jest prý 15.000 Kč přiměřeným nájem
ným, i bez ohledu na počet použitých míst pro kon.ě a i kdyby odparll 
předpoklad, že žalobkyně mohla vystavěti a pronajati dráže garáže. 
Na základě tohoto dobrozdání a dobrozdání znalců slyšených v Hzení 
trestním uznaly oba nižší soudy za přiměřené nájemné 15.000 Kč ročné 
a uznaly, že smluvené nájemné 5.000 Kč čtvrtletně nebylo v nápadném 
nepoměru k vzájemnému plněni žalobkyně. Z uvedeného vidno, že znalci 
různě ocenili nájemní hod.notu stáje žalobkyní žalovanému pronajaté. 
znalec A. M. na 420 K,č čtvrtletně, walci v řízení trestním na 5.000 Kč 
čtvrtletně a znalec Richard F. na 3.750 Kč čtvrtletn", při čemž jak znalci 
v řízení trestním, tak i znalec F. vycházeli z protispisového předpo
kladu, že jde o stáj pro 25 koní na místě stáje pro 14 koní a že byla 
pronajata i remisa pro vozy a půda pro slámu, ač tyto místnosti nebyly 
v nájmu zahrnuty. Pokud tedy dovolatel napadá v rámci dovolacího 
důvodu § 503 čÍs. 4 c. ř. s. právní závěr odvolacího soudu o přiměře
nos1i nájemného, opřený o dobrozdání znalců z trestního řízení a znalce 
F-a, vytýkaje, že neposkytuje spolehlivé opory pro správný odhad výše 
pro zmíněný právní závěr, nelze dovolání upříti oprávnění. Jest zřejmo, 
že tu jde o případ, o němž jedná § 273 c. ř. s. a nen.í na překážku, že 
o výši přiměřeného nájemného byli vyslechnuti znalci, nehoť výsledek 
znaleckého posudku nemá v tomto případě jiného významu, než nezá
vazné pomůcky pro soud pro jeho voI-né uvážení, jak tomu nasvědčuje 
znění důvodů rozsudků obou nižších soudů, které sice výslovně se ne
dovolávají předpisu § 273 c. ř. s., ale zřejmě jím se řídí (srov. rozhod
nutí 3994 sb. n. s.). Jelikož dovolací soud není vázán odhadováním 
přiměřenosti nájemného podle § 273 c. ř. s. stanoveného, i když je též. 
opřeno o dobrozdání znalecké, zejména když je neurčité a na tak vrat
kém podkladě vybudované, jako v tomto případě, takže ani není dú·· 
kazem a může sloužiti jen za podklad soudcovského ocenění podle § 273 
c. ř. s., smí dovolací soud výši přiměře.ného nájemného podle § 273 
c. ř. s. samostatně určiti. Pokládá proto dovolaCÍ soud, bera v úvahu. 
že znalec A. M. odhadl nájemné pro rok 1921 za stáj pro jednoho koně 
na 10 Kč a znalec Richard F. a znalci z trestního řízení na 50 Kč, bera 
v úvahu, že svědci Heřman T, a An!. L. bra]'i na nájemném první ro 
21 Kč a druhý po 25 Kč a svědek Otto B. po 20 Kč měsič.ně za místo 
pro jednoho koně, kdežto svědek Antonín F. udává nájemné pro rok 
1924 na 50 Kč až 70 Kč a Karel M. 60 Kč měsíčně, za místním okol-
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nostem a danýn, poměrům přiměřené měsíční nájemné pro rok 1921 a 
1922 z místa pro 1 koně 59 K,č měsíčně, zahrnuje v to i nájemné za 
půdu í dvůr. Za stáj pro 14 koní byla tedy přiměřenou činže 700 Kč 
měsíčně a 2,100 Kč čtvrtletně. Byla-Ii tedy na žalovaném požadovaná 
činže 5.000 Kč čtvrtletně, tedy činže ,íce než dvojnásobně vyšši, než 
bylo přiměřeno, byla patrně přemrštěnou a v nápadném nepoměru 
k hodnotě plnění žalobkyní poskytnutého, Dlužno nyní dále řešiti otázku, 
zda žalovaný při uzavřeni smlouvy nájemní byl v tísni a zda žalobkyně 
vykořistila vědomě jeho tísně, V tom směru přednesl žalovaný v žalobní 
odpovědi, že podal sice již v září 1920 žádost o poštovní pojezdnictví, 
že však s ním teprve 30. prosince 1920 bylo přednostou poštovního 
úřadu sděleno, že mll pojezdnictví bylo uděleno, takže mu zbývaly clo 
1. ledna 1921, kdy měl již o 5, hodině ranní úřad ten nastoupiti, pouze 
2 až 3 dny k tomu, aby opatřil pro 14 koní vhodné stáje, půdu pro seno 
a místnosti pro poštovní vozy, a že byl tudíž v tísni, při níž mu nezbýc 
valo, poněvadž jiné stáje nebylo po ruce, než najmouti od žalobkyně 
stáj, které jeho předchůdce užíval, a zaplatiti za ni žádanou přemrštěnou 
činži 5,000 Kč, k níž se uvolil jen proto, pon,ěvadž doufal, že to bude 
pouze na čtvrt rokli a poněvadž se obával, že by byl jinak z jejího 
užívání vypuzen. Podle trestních spásů uvedl žalovaný dále, že žalob
kyni sdělil toto své svízelné postavení a že žalobkyně na něm žádala 
vysokou činži, vědouc O jeho tísni a že se totéž opakovalo i za čtvrt 
roku při uzavření smlouvy ze dne 2. dubna 1921. Soud prvé stolice sice 
vyslechlo těchto okolnostech svědka L-a, uznal však, že není zde pod
mínek § 879 č'is. 4 obč, zák., ježto prý si žalovaný zavinil sám tíseň 
tím, že se nepostaral VČas o potřebnou stáj, ač o místo poštovního po
jezdného zažádal již v září 1920. Než, nehledic k tomu, že žalovaný 
nemohl věděti, ano bylo více uchazečů, že volba padne právě na jeho 
osobu, a nemohl proto na nejisto předem najmouti stáje, an nevěděl 
určitě, zda mu pojezdný úřad bude svěřen, nežádá ani zákon, aby tísel1, 
o níž mluví, byla nezaviněnoU!, wž vidno z toho, že i vykořistění lehko
myslnosti, tedy nerozvážné, neopatrné počínání smluvníkovn, staví na 
roveň vykořistění tísně, ač právě lehkomyslno,st pravidelně bývá výplo
dem hrubé nedbalosti, tedy zaviněné neopatrnosti smluvnikovy. Stači 
tedy tíseň, t. j. naléhavá byť i pomíjející nesnáz smluvníka vůbec, ať 
již byla nebo nebyla jím zaviněna, k nicotnosti smlouvy podle § 879 
čís, 4 obč. zák., nlltí-li ho, aby uzavřel smlouvu za poměrů nepříznivých. 
Kdyby právní náwr nižších soudů byl správným, nebylo hy lze za ni
cotné prohlásiti ani, vymín'Í-li si věřitel od dlužníka, jenž svou vlastní 
vinou upad,1 v dluhy, vysoké, nepřiměřené a zřejmě přemrštěné úroky, 
ač nelze pochybovati o tom, že v tom případě zaviněná dlužníkova ti
seli nevadí použití § 879 čís. 4 obč. zák. te žalovaný byl v tísni, činící 
podle § 879 čís. 4 obč. zák smlouvu llicotnou, jest zjevno z toho, že, 
jak zjíst,j] již procesní soud ve svém prvém rozsudku, jenž sice byl zru
šen, jehož zjištění v tomto směru však napadeno nebylo a k objasnění 
věci sloužiti může a jak jest v podstatě v dovolací odpovědi doznáno, 
obdržel od přednosty poštovního úřadu zprávu, o zadání poštovního po-
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.. zdnictví teprve dne 27, neb 28, prosince j 920, ač měl již dne 1. led~a 
Je921 v 5 hodin ráno úřad ten převzíti a zatíti s jeho provozem: takz~ 
1 by'valy k naj'mutí stájí pro 12-14 koní, půdy pro seno a mlstnostI 
mU z , . k 'd t ď 't P '0 
)1'0 poštovní vozy pouze 2-3 dny" takze .sam pre. ~os OVl pos y. I -
levil podiv a překvapelll nad tnTI, ze zpr.avu o, zad~m pOjezd?lc~vI ~o: 
J . . tak pozdě a že těžko bude mocI vse potrebne v tak kratke lhute 
stava . h' t'" t' h obstarati. Uváží-li se dále nedostatek nájemmc, mlstn?s .1, jenz ~ e.c 
j tech byl všeobecn)Í1m, není divu, že nemohl, jak udal, j111e vhodne staj~ 
0.0 tolik koní nalézti a že musil, nechtěl-Ii se, jak žalobkyně v ~ov'Ú'lacI 
~~povědi sama přiznává, uděleného ',fiu úřadu vzdáti" čin;ž by ov~em ve
řejný zájem poštovní byl ohro~en byva!, ,- n,a]1~?UÍl st~je, ~t~r~ch po
užíval do té doby jeho předchudce, byt I za cmz! tak premrste?e vY~,o
k 'ak bylO' svrchu již uvedeno. Na tíseň jeho nlltno usoudlh hm spise, 
u~~Ž[-ld se, že sám dostával, jak nepopřeno a tím mlčky př~zná~o (.§.267 
c, ř, s,), od poštovního eráru na nájem stájí pro k,oně,osv;tl,el1l stajl, na 
mazadla vozů atd" roční paušál pO,uhých 2:00~K,c a !l!c;nene P?dstO'up~l 
závazek platiti za stáje 5,000 Kč c!vrtl~tne, pn cemz, prevzal, jak z ?I
semní smlouvy plyne, proti žalobkym I povmno~t vsecky opravy, staje 
a nutné investice nésti ze svého be.z nároku na nahra~~: ~alobkyne n!u
sela věděti o této tísni žalovaného již ze shora dohceneho nepomeru 
obojího plnění a mimo to svízelné jeho postavení bylo :jevno ! z toho, 
že byl nucen převzíti její stáje již dne 1. ledna 1921" ac se .te?l~e ~ne 
ll. ledna 1921 k uzavření nájemní smlouvy prosbami a naleha~lm :a
jovaného, jak v dovolací odpovédi s~ma připouští, dala pOhn?u,tt, z ~e-
h " o z'e by byl žalovany jlste takove smlouvy neuzavrel, kdy by oz zJ evn ,- v v d' ., v' 

b I měl po ruce jiné vhodné stáje, te si byla žal?bk!,n~.v:, ?',fia ! ne,pn-
niěřenosr; žádaného nájemného vysvítá z toho, ze I ~n :;nz'l 50 Kc. z-" 
jedno stání pro koně, kteroužto činži znalec f, za pnmerenou nznava, 
by nemohla požadovati více než 2,100 Kč čtvrtletn~, tedy .an~ ne lolo
vičkn z toho, co požádala a přijala. talovaný byl vsak v ~ISl1l I pr; ob~ 
novení nájemního poměru z",čátkem dubna 1921, ana SI zalobkyn,; vy 
mohla proti němu příkaz k vykldzení stáje usnes,:ním ze dne 7, brez,na 
1921 podle něhož měl stáj vykliditi již dne 25. brez~a, 1921, ~ nechtel~ 
na obnovení nájemní smlouvy přistoupiti, až když jl z~l'ovany p:ohrow 
záborem a když již za Hm účelem došlo ke komlsloneln.lmu je.dnal11 d~e 
2 db· 1921 kdy teprve se dala pohnout! k obnovel1l pronajlniU. staje 
z~ d~s~~adní přemrštěné nájemn~, 5,000 K~ a t? j~ště,s tou ?odml.nk?~~ 
že mus,;1 předem na 24 hodin staj vykhdlh, nez jl opet v najemn~ ~z . 
vání převzíti směl. Uzavřena tedy i nájemní smlouva ze dne, 2: u na 
1921 v tísni pod tlakem okolností, na žalovaného nespravedlIve dS;leh
nuvších kte'ré ho přinutily uzavříti smlonvu náje:nní o?ět za. neRrIZ l1'l

v' ch a 'tísnivých podmínek a bránily mu, by pIne ,nehaj!Í sve zajmI a 
ž~lobky,ně této jeho tísně vědomě vykořistila, by s~ Zjednala. prosI:ech~ 
který byl v nepoměru s jejím plněním. Jsou tedy dany. pOd:llln~ :l'~Ot 
nosti obou smluv nájemních, jak ze dne ll. ledna, .tak ! ze. ne.. u ~~ 
1921 a dlužno je protO' obě prohlásiti za l1lcotne a nezavazn\to?l

k § 7 cis. nař. ze dne 12, října 1914,' čís, 275 ř. z" jest smlouva ta o, ja 
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by~o dolíčel!O, uzavřel~á neplatnou a má každá strana vrátiti vše, co ot~
drzela k sve;nu prospechu. z n~platné smlouvy. Zvláště nutno vrátiti vy
placene pemze se zakonnyml uroky ode dne přijetí, vrátiti předané věci 
n~bo nahraditi jich hodnotu, již měly v době přijeti, a dáti přiměřenol; 
nahradu za používání a znehodnocení věcí v mezidobí. Nesporno jest že 
ž~lovaný vrátil stáje žalobkyni již koncem roku 1922. Jest toliko 'po
vm"n, by zaplatil hlobkyni přiměřenou náhradu za používání stájí a 
za JIch znehodnocem v mezIdobí. Znehodnocení stájí žalobkyně ani ne
tvrdila. Přiměřená náhrada za používání stáje byla již svrchu stanovena 
na 2.100 Kč za čtvrt roku. Ponévadž však žalovaný užíval stáje 2 roky 
od 1. ledna 1921 do 31. prosince 1922, jest pO'linen zaplatiti za 8 čtvrt
letí 16.800 Kč s 5% úroky ode dne domčení žaloby. Na to již zaplatil 
13.400 K~, tak že jest povinen doplatiti ještě 3.400 Kč s 5%ními úroky 
ode dne zaloby. NeposoudIl proto odvolací soud, odsoudiv žalovaného 
~. zaplac,:,ní 26.200 Kč s přís!., věc po právní stránce správně (,§ 50:> 
CIS. 4 c. r. s.). 

čís. 8062. 

žaloba, domáhající se pouhého určení, že došlo k zániku Určitého 
právního poměru, není důvodem odkladu exekuce. 

(Rozh. ze dne 19. května 1928, R II 132/>28.) 

Návrhu dlužníka na odklad exekuce k vydobytí služebních požitkú 
s o udp r V é s t o I i c e vyhověl, rek u r sní s o u d návrh zamítl. 

N e j v yš š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Stěžo'latelka podala žalobu s touto prosbou: »Určuje se, že nárok 
žalované proti žalobkyn,i z rozsudku nejvyššího soudu v Brně ze dne 
7. ledna 1925 zanikl tím, že žalovana odmítla přijati a nastoupiti místo 
kteréjí žalobkyně v říjnu 1925 nabízela za stejných služebních podmí~ 
nek, jaké měla u dřívější zaměstnavatelky.« Jak z doslovu této žalobní 
prosby patrno, omezuje se žaloba jen na urč.ení, že skutečností po 
vzniku exekučního titulu nastalou zanikl "árok Marie P-ové na důchod. 
Prosba žalobní má doslov, jaký mívají žalobl]í prosby při žalobě podle 
§ 35 ex. ř., ale přes t'O nejde o žalobu podle § 35 ex. ř., ježto v den po
dání této žaloby, - kterýžto den jest pro posouzení právní povahy ža
loby po rozumu § 29 J. n. rozhodný, _. nebyla ještě pov'Olena exekuce 
pro důchodové splátky. Ale ani o jinakou žalobu, na jejímž podkladě 
bylo by lze podle § 42 Č. 5 ex. ř. žádati o odklad exekuce, v tomto pří
padě nejde, ježto se žaloba domáhá jen určení, že došlo k zániku urči
tého právního poměru. Nelze přisV'ědčiti názoru stěžovatelky, že nemu
sila žalobou žádati, by určeny byly závazky - správněji řečeno povin
nosti - které žalované straně vzniknou, bude-Ii vysloveno zjištění po·· 
dl~.prosbyžaI03ni, .. jeHo prý každé.mu)e jasno, že tímto zjíštěním po
nUJI povmnost zalujlcl strany platItI duchod. Názor stěžovatelky odpo
ruje právní podstatě žaloby určovací. Negativním určením zjišťuje se 
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že tu není určitého práva nebo právního poměru, vyslovuje se tedy 
) že tu není náloku, neZfušuje se však a neprohlašuje ani jinak bez

exekuční trtul, tak že určení neexistence určitého práva nebo 
o poměru nevadí tomu, by exekuce byla povolena a provedena. 

'hlol:,ou určovací se tudíž dlužník proti exekuci brániti nemůže. 

čís. 8063. 

o žádosti za povolení práva chudých rozhoduje procesní soud i teh
dy, byla-Ii podána teprve za řízení ve vyšších stoliclch. 

(Rozh. ze dne 23. května 1928, R I 349/28.) 

o d vol a c í s O u d zamítl návrh žalovaného na povolení práva 
chudých. 

N e j v y Š š í s o u d z podnětu rekursu zrušil napadené usnesení a 
vrátil včc soudu prvé sto·lice, by rozhodlo žádosti žalovaného za povo
lení práva chudých. 

D ů vod y: 

Soud první stolice vyslovil patrně omylem, že žalovaný požívá práva 
chudých, ačkoli tento do té doby podle spisů o povolení práva chudých 
ani nežádal a ještě následující podáni o vydání rozsudku a odvolací 
sdělení kolkoval. Teprve při ústním odvolacím ií'čení žádal žaJovaný 
o povolení práva chudých, přes to, že žalobce vzal odvolání zpět, že 
se žalovaný vzdal nároku z prvního rozsudku (patrně na útraty) a že 
věc takto byla ukončena. Vysvědčení chudoby předložil žalovaný 00-
volacímu soudu teprve dodatečně (§ 10 (4) cis. nař. ze dne 15. září 
1915, čís. 279 ř. zák.), načež po jeho doplnění zamítl odvolací soud 
návrh žalovaného na povolení práva chudých usnescním, jež nyní ža
lovaný rekursem napadá. Odvolací soud spisy předložil, nevysloviv 
podle § 522 druhý odstavec c. ř. s., zda sám nehodlá rekursu vyhověti. 
Ale odvolací soud nebyl vůbec příslušným, by o žádosti za povolení 
práva chudých rozhodl, neboť rozhodnutí to náleží vždy soudu první 
stolice, to i tehdy, byla-I:i žáJdost podána za řízení ve vyšších stolicích 
(§§ 65 a 66 c. ř. s.). Napadeným usnesením byl pošinut také pořad 
stolíc pro rozhodnutí o rekursu (,§ 3 j. n. a § 72 c. ř. s.). Napadené usne
sení odvolacího soudu jest zmatečné podle § 477 čís. 3 a § 514 druhý 
odstavec c. ř.s., a bylo je zrušiti z moci úřadu. 

čís. 8064. 

Byla-Ii dána výpověď' z bytu neujaté pozůstalosti, není pro rozhodnuti 
o účinností výpovědi předurčující otázkou podle § 236 (259) c. ř. s. 
otázka, zda jsou splněny předpoklady § 6 (1) zák. o ochr. náj. pro 
dědice. . 

(Rozh. ze dne 23. května 1928, R I 362/28.) 
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, Ž~lobci dal! sO;ldní, výpo;,ěď pozůstalosti po svém dřívějším 
Jemnlkovl, tvrdlce, ze najemmk nezanechaľ an,i posledního pořízení an' 
Jmění a že tu není dědiců, kteří by s ním byli bydleli ve společné do~ 
mácnosti, Tímto tvrzením vylučovali žalobci pro tento případ ' 
poklady § 6 (I) zák, o OChL náj, ze dne 25, března 1925, čís, 48 sb 
z, a n, Proti výpovědi podal námitky opatrovník pozůstalosti jednak 
z důvodu n:přípust~osti pořadu práva, protože prý si měli žalobci vy
mO·CI svolem okresnlho soudu k výpovědi v řízení mďmosporném, jednak 
z důvodll, že v bytě zůstavitelově s ním bydlela a doslld bydlí jeho dří
vější hospodyně, která jest podle ústního testamentu jeho dědičkou a že 
takto vstoupila podle § 6 (1) zák o OChL náj, do nájemní smlouvy, 
V námitkách bylo uvedeno, že hospodyně »přistupuje« k návrhu opa
trovníkovu, by byla výpovéď zrušena, Žalobci učinili za sporu v první 
stolici mezitimní návrh určovací podle § 236 c, ř, s" by bylo určeno, 
že tvrzené ústní poslední pořízení, jímž by byla hospodyně ustanovena 
dědi'č,kou, není po právu a že hospo.dynč neni dědičkou podle §§ 532 
a 533 obč, zák. Rozsudek p r v n í h o s o u d u obsahoval jednak usne
sení, jímž byla zamítnuta námitka nepřipustnosti pořadu práva a byl 
také zamítnut mezítimní návrh určo·vací žalující strany, jednak rozsud, 
kový nález, jímž byla výpověď zrušena, Podle důvodů rozsudku zrušil 
první soud výpověď proto, že pokládal hospodyni za dědičku a před
poklady § 6 (1) zák o OChL náj. za splněné, O d vol a c í s o u d zru
šil s výhradou pravomoci rozsudek prvního soudu a nařídil mu, bl' věc" 
projednal a vynesl ro·zsudek Odvolací soud pokládal mezitímní určo
vací návrh žalující strany za přípustný a uložil pnmímu soudu, bl' právě 
o tomto návrhu věcně rozhodl. 

N e j vy Š š í s 011 d zrušil napadené usnesení a uložil odvolacímu" 
soudu, by, nehledě ke zrušovacímu důvodu, jehož použil, znovu roz
hodl o odvolání žalobců, 

D ů vod y: 

Předmětem rozhodnlltí nejvyššího soudu jest v tomto období řízení 
jen otázka, zda odvolací soud právem nařídil prvnímu soudu, by roz-

" hodl o žalobcově mezitimním určovacím návrhu (§ 236 c, ř, s,), Zrušo
vací usnesení odvolacího soudu nemůže obstátL Rozhodnutí o žalobníi11 
nároku, čelícím k tomu, by výpověď daná neujaté pozůstalosti byla 
uznána za účinnou, nezávisí ani z~ela ani z části na právu nebo právním 
poměru, jehož určení se žalující strana podle § 236 c, ř, s, domáhá. 
Že i neujatá pozůstalost požívá záštity zákona o ochraně nájemníků, 
vyslovil nejvyšší soud již opětovně (na př, rozh, ČÍs, 5842, 5862, 6112 
a j. sb, n, s,) a rovněž opětovně vyslovil, že námitka vypovídané strany, 
že poživá záštity zákona o ochraně nájemníků, jest námitkou hmotně
práv,ní, o níž nutno rozhodnouti rozsudkem podle § 572 c, ř, s, a nikoli 
snad námitkou procesuální, totiž námitkou nepřípustnosti pořadu práva 
(na př, ro·zh, čís, 6596, 3437, 3741 a j, sb, n, s,), V tomto sporu bude 
rozhodnouti toliko o námitce, že vypovídaná strana požívá záštity zá-
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. kana o ochraně nájemníků, protože jiná námitka nebyla učiněna. Toto 
rozhodnutí vša~ nezávisí na tom, zdali jsou splněny předpoklady § 6 (1) 
zák, o ochl'. naj- 11 třetí osobl', které výpověď dána nebyla a která není 
ve ,spo;u, stranou, zejmé~a zdaíl tv;zené ústní poslední pořízení jest po 
pravu Cll! mc, K t0111U Cll! nebylo treba rozsudek prvního soudu zrušiti. 
Pokud opatrovník pozůstalosti podal námitky také z důvodu že has," 
podyně ,vs!?upil~ do smIouvy náj~n:ní',neměl k tomu legitimac~, protože 
mu nezaleZl ~hral1'lÍl prava domnele dedičky, Pokud pak hospodyně při
stou~l:a k ~av!l1U opatrovníkovu, na zrušení výpovědi, nebyla k tomu 
rovnez opravnena a nestane se hm ani stranou ve sporu ani vedle!ší 

, tk 'I ' , J interv~men ou ,zaova~e stral;y \§ 18 c- ř. s,), neprohlásivši, že jako 
tak~va chce k zalo~ane strane pnsto:;lťiti, Dodati sluší, že v době vy
dam rozs~d~u pr~l1lho soudu, zde Jeste heredltas iacens byla, protože 
k oclevzdal1l pozustalosh doslo az poté. Bylo tedy rozhodnouti, jak 
se stalo, 

čís. 8065. 

Třetí osobě lze dovoliti nahlédnuti do cizích poz1tstalostnich spis1t 
jen, osvědčí-Ii právní zájem. 

(Rozh, ze dne 23, května 1928, R I 364/~8.) 

Žádost Anl?nie B-ové, by byly pozůstalostní spisy po Josefu B-o·vi 
zaslany okresl1lmu soudu civilnímu pro vnitřni Prahu, s o udp r v é 
s t o I i c e zamítl, rek u I' sní s o u d žádosti vyhověl. 

Ne j vl' š š í s o u d obnovil opatření prvého soudu. 

Důvody: 

Třetí osoba žádá, aby jí bylo dovoleno nahlédnouti jejím právním 
zástupcem do cizích pozůstalostních spisů, čemuž dědičky odpo,rujL 
Protože. císařský patent ze dne 9, srpna 1854, 'ČÍs, 208 ř, zák nemá v té 
příčině předpisů, platí tu předpis § 288 třetí odstavec jed,ř" podle 
něhož bl' mohl dáti svolení k nahlédnutí do spisů při osvědčeni práv
ního zájmu přednosta soudu, Podobně jest předepsáno v § 323 jed, ř, 
ve přičině vyhotQvení, výtahů a opisů a v § 219 c, ř, s, pro obor spor
ného soudnictví. Žadatelka tvrdí, že má právní zájem, by mohla do 
spisů nahlédnouti, protože jest vzdálená příbuzná zůstav,itelova, že její 
matka byla sestřenicí Albíny B-ové provdané O'ové, jejíž matka byla 
sestrou matky zůstavitelovy, Ačkoli tento příbuzenský poměr není zřej
mým z předložených listin, připouštějí dědičky a nynější stěžovatelky 
vzdálené přjbuzenství žadatelky, ale to samo o sobě nijak nestačí 
k osvědčení právního zájmu na nahlédnutí do cizích pozůstalostních 
spisů, V tom směru tvrdila žadatelka toliko, že jí jde o zjištění jmění 
po zemřelé Albíně B-ové, o jejímž manželovi jí není známo, kde jest, 
a že se může nalézti po něm nějaká stopa v 'pozůstalostních spisech, 



- Čís. 8066 -
748 

Ani tím neni osvědčen právní zájem, anažadatelka nic bližšího neuvádí, 
jak by její snaha mohla býti právě těmito pozůstalostnimi spisy uspo
kojena a jak by z pozůstalostních spisů velmi vzdáleného příbuzného 
mohla býti nalezena nějaká stopa buďsi o jmění sestřenice matky ža
dateLčiny, neb aspořl o nynějším pobytu jejího manžela, který podle 
jména byl Francouzem. Také rekursní soud se o tomto právním zájmu 
nerozšiřuje a neuvádí, jak byl žadatelkou osvědčen. Pro nedostatek 
osvědčení odepřel právem přednosta okresního soudu nahlédnutí do 
spisů a jeho opatřeni musilo býti na dovolací stížnost dědiček obnoveno. 

čís. 8066. 

Předpísu § 16, druhý odstavec, první dílčí novely k obč. zák. nelze 
použiti na úpravu výživného osob svéprávnosti zbavených proti neman-
želskému otci. . 

Nemanželskému otci přísluší právo stížnosti podle § 9 nesl'. říz. proti 
usnesení, jimž byl opatrovník odkázán na pořad práva. 

(Rozh. ze dne 23. května 1928, R I 378/,28.) 

o pat l' o v nic k Ý s o u ci odkázal opatrov.ník~" choromyslného 
opatrovance na pořad práva s nárokem na placen! vyzlvneho prol! !'0-
manželskému otci. Rek u l' s.n í s o u d nevyhovel rekursu nemanzel
ského otce a potvrdrl toto usnesení. 

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

Důvody: 

Nemanželský otec podává dovolací stížnost, domáhaje se toho, by 
opatrovnický soud v řízení mímospomém rozh?dl o nárok~ opatro~vance 
podle § 16 druhý odstavec cís. nař. ze dne 12. 1'1Jlla 1?14, CIS. 276;: zak 
Především jest řešiti otázku, zda jest nemanželsky otec ke sl!znosl! 
vůbec oprávněn. Otázku tu jest zodpovědě{i kladně. Podle § 9 nesp. říz. 
má právo stížnosti ten, kdo se pokládá za stíže~,~ něj.akýl~ op.atření~ 
mimosporného soudce. Zákon má tu na myslI ucastmka 1'1zenl, Jehoz 
právo mŮže býti nějak clotčeno opatřením mimospornéh?, sou~dce. S to
holo hlediska nutno pokládati za úč.astníka v tomlo pnpade take ne
manželského otce, jenž, odvolávaje· se na předpis. § !6 p,rvní novely 
k obč. zák., žádá, by bylo rozhodnuto v mlmospor~em nzem ~ to~, zda 
jest povinen platiti výživné svému již dá~no z!ehlemu, .ale svepravnostl 
zbavenému nemanželskému synu. Nemanzelsky otec m~ za]lste na !om 
zájem, zda bude použito jednoduššího a levnějšího řízem mlmosporneho, 
či složitějšího a nákladnějšího řízení spornéh~o. Proto ~yl~ ~ysloveno 
již v plenárním rozhodnutí čís, 734 sb.~ll. s.: ze usnesen,l, ]l,mz. byl po
ručník poukázán k žalobě proti neman~elskemu otel, rr:a byh l!Omuto 
doručeno, aby mu bylo umožněno bramti se opravnym prostredKem 
proti přesunu věcí na pole řízení sporného. 
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Ve věci však by mohla míti dovolací stížnost úspěch jen za před
pokladů § 16 nesp. říz., jichž tu není, zejména není tu zřejmého roz
poru se zákonem. Nehledíc ani k tomu, že podle obsahu poručenských 
spísů nemanželský otec sice otcovství uznal, ale pak ještě před novelou 
z roku 1914 byl odsouzen rozsudkem k placení výživného a dalším roz
sudkem k placení zvýšeného výživného a podle ustálené judikatury nej
vyššího soudu nelze v takovém případě upravovati později výživné usne
sením v řízení mímosporném (srv. na př. rozh. čís. 1224 sb. n. s. a m. j.), 
nehodí se § 16 (2) cís. nař. čís. 276/1914 ř. z. vůbec na tento případ .. 
Řečený předpis jest v souvislosti s odstavcem \ 1) téhož § 16, který 
jedná o zjištění otcovství k dítěti, ať již uznáním, ať sporem a má na 
mysli jen nezletilé poručence, nikoli zletilé opatrovance, kteří - jako 
v tomto případě - byli svéprávnosti zbaveni dávno po zletilosti. Proto 
mluvi zákon O tom, že poručník má býti poukázán k podání žaloby. 
Svéprávné nemanželské dítě může uplatniti své nároky proti neman
želskému otci jen pořadem práva (srv. na pI. rozh. čís. 4625 sb. n. s. 
a také jíž před tím judikát dřívějšího nejvyššího soudu ve Vídni čís. 1664 
sb. No\vak). Na opatrovance svéprávnosti zbavené nelze ľozšiřovatj 

zmíněný předpis a to ani podle všeobecného předpisu § 282 obč. zák., 
který odkazuje na předpisy o poručencích jen, pokud jde o práva a po
vinnosti opatrov.níků. Není zákonného předpisu, podle něhož by nároky 
osob svéprávnosti zbavených proti nemanželskému oteí (§ 166 obč. 
zák.) mohly býti uplatirovány v řízení mimosporném \§ I nesl'. říz.). 

čís. 8067. 

Návrhu na zrušení exelmce lze vyhověti jen v případech v § 40 ex. ř. 
zvláště uvedených, nikoliv v případě, zanikl-Ii nárok z jiného důvodu 
než uspokojenim vymáhajícího věřitele. 

(Rozll. ze dne 23. května 1928, R I 394/28.) 

Návrhu dlužníka na zrušení exekuce s o udp r v é s t ol i c e vy
hověl, l' e k u l' sní s o u d návrh zamítl. 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Podle § 40 ex. ř. muze dlužník, nepodav zatím žalobu podle §§ :,,, 
neb 36 ex. ř., učiniti návrh na zrušení exekuce, byl-Ii vymáhající věřitel 
po vzniku exekučního titulu nebo při soudních rozhodnutích po čase, 
uvedeném v prvním odstavci § 35 ex. ř., uspokojen, povoHl-1i sečkati 
nebo se toho zřekl, by exekuce vůbec nebo ve lhůtě zatím ještě neprošlé 
byla vykonána. Toto ustanovení jest výjímkou z povšechného předpisu, 
že námitky protí nároku, pokud se týče proti povolení exekuce jest 
uplatřlovati žalobou (,§§ 35, 36 zák.). Lze proto návrhu na zrušení 
exekuce vyhověti jen v případech v § 40 ex. ř. zvlášť uvedených, nikoli 
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tesl)' v, přípa~~, že nárok zanikl z důvodu jiného, než uspokojením vy_ 
mahaJlclho ven tele. Nemohou Sl proto reku rentl, al1l sami netvrdí, že 
nárok zanikl zceia neb z části uspokojením vymáhajícího věřitele, stě
žovati, když jejich návrh byl rekursnim soudem zamitnut z důvodů ji
ných, které se jim nezdají býti přiléhavými. 

čís. 8068. 

statkoví úředníci (zákon ze dne 13. ledna 1914, čís. 9 ř. zák.). 
Neplatily-Ii pro služební poměr, pokud jde o jeho rozvázání, směr

nice mezi svazem československých velkostatkářů a svazem českoslo_ 
venských zemědělských a lesních úředníků a dělníků, dlužno použíti 
ohledně výpovědí zaměstnance ustanovení zákona o statkových úřed
niclch. 

Propadná lhůta § 32 zákona neplatí, domáhá-li se zaměstnanec za
placení zadrženého služného a placení služného do budoucna, tvrdě, že 
výpověď není platná a že proto trvá jeho služební poměr. 

(Rozh, ze dne 23, května 1928, Rv I 1545/;<7,) 

žalobce byl úředníkem na velkostatku žalovaného. Dostav šesti
měsíční výpověď ze služby, domáhal se na žalovaném, by bylo uznáno 
právem, že služební smlouva jest nadále po právu a že jest žalovaný 
povinen platiti mu služební požitky. ŽalQb.ní nárok opiral žalobce najmě 
O' to, že mezi stranami platí směrnice ujednané dne ll, května 1920 
mezi svazem českoslo'venských velkostatkářů a svazem československých 
zemědělských a lesnich úředniků a zřízenců, podle nichž jest výpověď 
přípustná jen s udáním důvodů a jen opírá-li se o některý v zákoně 
o statkových úřednících uvedený důvod k propuštění, že však žalovaný 
žádného takového důvodu neuvedl. O b a niž š í s o u d y žalobu za
mítly, o cl vol a c i s o u d z těchto d ů vod ů: Z výpovědí svědků vy
pl)'Vá, že směrnice nebyly kolektivní smlouvou a že názor prvého soudu, 
že nebyly pro obě s{rany závazné, jest správný, Tomu odpovídají také 
svazem československých velkostatkářů vydané vysvětlivky pro závazné 
směrnice, ve kterých se praví, že směrnice mají platnost podpůrnou, 
Slovo »závazné« se vůbec ku slovu »směrnice« nehodí, poněvadž směr
nice nemohou býti závazné, any teprve podle nich mají se služební 
smlouvy uzavírati a od nich se odchylovati. Ze směrnic dále plyne, že 
směrnice platí, pakli jiná služební úmluva nebyla uzavřena. A tu podle 
výpovědi svědka Dra N-a upraveny byly na velkostatku žalovaného 
podle předložených směrnic jen požitky úřednictva, nikoli však ostatní 
poměry slllžební a úřednictvo se s tím spokojilo. Ale ani s hlediska práv
ního posouzení věci nelze rozsudku soudu prvé stolice nic vytykati, 
vychází-li se ze zjištění prvého soudu. Zjistil-li, že směrnice nebyly pro 
žalovaného závazny, jest správným i závěr prvého soudu, že v úvahu 
přijiti může jen zákon ze dne 13. ledna 1914, čís. 9 ř. zák. Proto také 
odpadají veškeré vývody odvolací, pokud zakládají služební poměr na 
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těchto směrnicích. Citovaný zákon v § 19 stanovÍ, že služební poměr lZe 
vypověděti ve lhůtě šestiměsiční. Tato lhůta byla dodržena. V připadě 
výpo~ědi, ne?ylo třeba uvá,d~ti, důvod~ její, poněvadž tyto mají důležitost 
jen pn predcasnem propustem ze sluzebmho poměru. Ale i tyto důvody 
prvy soud ZjIstIl a staclly k propu.šlění ze služby ve smyslu § 29 zá
kona ze dne 13. ledna 1914, čis. 9 ř. zák. Také názor prvého soudu že 
žaloba je promlčena, jest správný. Podle § 33 cit. zák. musí nár~kv 
z přeqčasného propušt~n! wudně ku platnosti býti přiváděny v šesti 
meslclch po dm propustem, JInak JSou vyloučeny. Žalobce propuštěn 
byl dne 3. proslllce 1921 a žaloba podána byla dne 28. srpna 1923, 
te~y po ~plynut!, šestiměsíční lh~ty, Názor odvolatelův, že promlčecí 
lhutu dluzno pocltalt ode dne pravoplatnosti výpovědi, pokud se týče 
okamžikem, kdy žalo,;aný uplatňoval důvody výpovědi, je mylný a od
poruJe cltovanemu zakonu, podle něhož den propuštění je rozhodný. 
Co platí pro nároky již splatné, platí i pro nároky v budoucnosti. 

N e i v y š š í s o u d nevyho,věl dovolání. 

Důvody: 

Dovolání nelze přiznati úspěch. Dovolateli jest přisvědJčiti pouze 
potud, pokud napadá názor odvolacího soudu, že žalobni nárok není 
po právu také z toho důvodu, že nebyl uplatněn v propadné lhůtě šesti 
měsíců po skončení služebního poměru a tudíž zanikl (§ 33 zákona 
o statkových úřednících ze dne 13. ledna 1914, čís. 9 ř. zák.). Tento 
názor odvolacího soudu není správný. Jde o nárok na služné žalobce 
domáhá se zadrženého služného a placení služného do budouc~a, tvrdě, 
že výpověď není platná a že následkem toho jeho služební poměr u ža
lovaného trvá. Nejde o náhradní nárok ani o odškodnění po rozumu 
§ 32 zákona o statkových úředllídch, ustanovení § 33 tohoto, zákona 
o zániku nároku, nebyl-li zavčas, to jest ve lhůtě vpředu uvedené soudn~ 
uplatněn, na žalobcův nárok nedopadá. Naproti tomu jinak, totiž co se 
tý'če stanoviska dovolatelova, že výpověď mu daná není platná a účinná, 
dovolateli ,nelze přisvěáčiti. Své stanovisko, že daná mu výpověď nemá 
účinnosti, opírá dovolatel o to, že na statcích žalovaného platily co se 
týče služebních poměrů tamějších zaměstnandi směrnice ujednané dne 
19. května 1920 mezi svazem československých velkostatkářů, jehož 
členem jest žalovaný, a svazem československých zemědělských a les
ních úředniků a zřízenců, jehož členem jest žalobce, a že podle těchto 
směmÍC jest přípustná, pokud se týče platná a účinná toliko výpověď 
s udáním důvodů a opirajicí se o některý v zákoně o s,tatkových úřed
nidch uvedený (§§ 28, 29) důležitý důvod k propuštění. Ježto výpověď 
daná žalobci těchto náležitostí nemá, jest podle názoru žalobcova ne
platná. S tímto stanoviskem žalobcovým nelze souhlasiti. Mylným jest 
předpoklad, z něhož žalobce vychází, že směrnice ze dne 19. května 
1920 platily na statcích hlovaného a tvořily služební smlouvu pro 
tamnějši zaměstnance. Dotyčné směrnice, i když poznačeny jsou jako 
závazné, nebyly podle toho, co bylo zjištěno o tom, jak k nim došlo a co 
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bylo ni~li zamýšleno, než pouhé pokyny pro ujednání služebních smllu1! 
se zam.estnancI na velkostatcích. Tomuto názoru marně se brání dovo_ 
l~tel, vyt~o,u .zah~!enou v dovolací důvod čís. 2 § 503 c. ř. S., že do
tyčne zJ1stem o uc~lu ,a ,smyslu směrn~ce není správné, protože odvolacf 
soud nezkoumal nalezl!e vysledky pruvodního řízení a dokonale se 
skultkovým,stavem ~eseznámil, neboť tato výtka ner~í ?ež onepřípustný~ 
(~ 503 c. r. s. }aver z opaku) broJemm protr OCenenr pruvodů a ' 
zllstatI bez pOVSlm~~tí. <?sta~n~ směrnicemi těmi, třebas závaznými, ne
bylo a nemohlo bytr all1 braneno, by nebyly ujednány, pokud se týče 
v platnosÍ! ponechany smlouvy od směrnic odchylné (plenární rozhod_ 
n~:1 ,ze, dn~,?4. listop,adu 1925, čís. pres. 544/25 sb. n. s. 5479). Podle 
zJlstem mzslch soudu nebyly s~lěrnice na statcích žalovaného prove
?eny. Prove,den~ byla podle smermc pouze úprava platů zaměstnanců, 
J1nak I;a sluzebnlch,smlouv~ch nebylo nic změněno. Neplatily tedy směr
mce az na platy u zalovaneho a žalobce nemÍ1Že se dovolávati směrnic 
po~ud se tý,če dovozovati z nich neplatnost dané mu výpovědi. Protož~ 
sm,er111ce podle toho, co bylo uvedeno, pro služební poměr žalobcův 
u z,alov~néh?, pok~d Jde o Jeh? rozvázání, neplatily a platnos,t jiných 
sl,uzebn;ch predpIs~ na st~t:lch .zalo~a11ého ': tom směru tvrzena nebyla, 
pllchazl v uvahu, co se tyce vypovedl dane žalobci ustano,vení zákona 
o s!atkových úřednicích. Podle tohoto. zákona (§§ 19 a násl.), když 
11em mezI str,:uam!, J3k !omu Jest v projednávaném případě, jinak umlu
ven~, l~e ~luzebm po-meT stat]<ového .zaměstnance se zachováním vý
povedn.1 lhout>::v, § 19 sta11o'::11<; kdykolI a to bez udání důvodů, a i když 
tu nem, dnl:,z:ty, k, P!Opu,stelll opravňující důvod, vypověděti, a není 
te~y vypoved dana zalobcl, Jak uplatňoval, neplatnou a bezúčinnou. 
lezlo výpovědí tou byl služební poměr žalobcův rozvázán a netrvá nemá 
~alobn! náro~ na placení"sl,užného, o~írající se o to, že služební 'poměr 
zalobcuv trva, opodstatne111 a byl pravem za.mítnut. 

Čís, 8069. 

. ,K pr,?kázání souk~omoprávniho zájmu na vyšetřeni pozůstalostního 
J~e?i (cl. X:~II uV. zák. k c. ř. s.) stačí, že žalobce jest (zákonným) 
dedlcem, anlZ by se vyhledávalo, by se před žalobou o složeni vyje
vovací přísahy přihlásil k dědictvi. 

(Rozh. ze dne 23. května 1928, Rv I 1570/27.) 

"Bratři zůsta~itelovi domáha!i ~e na manželce zllstavitelově, by před
loz21a ,seznam zustavltel?v.a Jmen;, by udala, co jí o tomto jmění, o za
mkenr a,0' J,eho .zataJem Jest znamo, a vykonala přísahu, že její údaje 
JSou spravne a uplne. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu 
zamítl, o d vol a c í s o u d uznal podle žaloby. 

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

Dovolání opřené: pouze o dovolaci důvod CIS. 4 § 503 c. ř. s. není 
oprávněno. Zákon stanoví přesně, proti komu může býti žaloba o vy
konání vyjevovací přísahy podána a kdo k žalobě té jest oprávněn (čl. 
XLII. uvoz. zák. k civ. ř. s.). Žalobci prokázali soukromoprávní zájem 
na vyšetření pozůstalostního jmění po Rudolfu R-ovi tím, že jsou jeho 
zákonnými dědici, o čemž není sporu. Že by nad to bylo třeba, by se ža
lobci před podáním žaloby o složení vyjevovací přísahy přihlásili ·k dě
dictví, nelze ze zákona dovoditi. Nevyžaduje-li se ani při žalobě na vy
dáni dědiotví (§ 823 obč. zák.), by žalobce dříve dědtictví nastoupil, lze 
to tím méně žádati při žalobě o složení vyjevovací přísahy, jejímž úče
lem jest, by bylo vyšetřeno jmění pro projednání pozůstalosti a ode
vzdání pozůstalostního jmění. Vždyť vyšetření to může býti směrodat
ným pro roz'hodnutí dědiců, mají-li vůbec podati přihlášku. k dědictví 
a po případě jakým způsobem se má tak státi, zda podmínečně či bez
podmínečně. Rovněž nelze ze zákona dovoditi, že jest vyjevovací pří
saha posledním prostředkem k dosažení vědomosti o neznámém nebo 
zamlčeném jmění. Dědici, který prokázal sOllkromoprávní zájem na vy
šetření pozůstalostního .jmění, je ponecháno na vůli, chce-li se spokojiti 
s údaji, které jsou nebo budou obsaženy v inventuře, a jestliže v souze
ném příp"dě vyjeclnávál1í v pozůstalostním řízení mezi stranami zahá
jené nevedlo k cíli, nemělo by smyslu vyčkávati sepsání inventury, když 
žalobci nemají k žalované důvěry, že by při zřízení inventury i bez pří
sahy uvedla správně a úplně jmění do pozLrstalosti náležející. Ostatně 
není ze spisů pozLrstalostních zřejmo, že by zástupce žalované byl v ří
zení pozůstalostním učinil vážný pokus udati jmění do pozůstalosti Ru~ 
dolfa R-a náležející a že odporoval návrhu ostatních dědků na opěltné 
odložení roku ku projednání pozůstalosti; vyzírá naopak z týchž spisů, 
že návrh ten učinili oba zástupci dědicli souhlasně. Domněnka žalobců 
po případě podezření jejich, že žalovaná pozůstaloslní jmění zatajuje, 
byly pozLrstalostními spisy náležitě osvěd<čeny. 

čís. 8070. 

Nevyhledává se, by se povolání poručníka manželským otcem podle 
§ 196 obč. zák. stalo v poslední vůli, ať již platné nebo formálné ne
platné, stačí, l<dyž otec pro případ své smrti v jak.ékoliv formě způso
bem dúkazatelným, určitým, rozmyslným, bez nátlaku, podvodu a pod
statného omylu povolá za poručníka svého dítěte osobu, Ideré nevadí 
žádná z překážek uveden!ých v §§ 191-194 obč, zák. 

(Rozh. ze dne 23. května 1928, R II 161/28.) 

Ku přání zůstavitele byl jmenován pomčníkem jeho nezletilého dí
těte Dr. Artur S. Žádost llezletilcova děda, by byl ustanoven poručn.íkem 
na místo Dr. Artura S-a, byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s t o-
I i c, Ne j vy Š š í 111 S o ude m z těchto 
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d fr vod ů: 

Prot?že rekursní ~?ud potvrdil usneseni poručenského soudu, jímž 
byl zamltnut navrh stezovatele, by byl ustanoven poručníkem svému ne
zletilému vnukovi, mohla by míti dovolací stižnost úspěch jen za před
pokladů § 16 nesp. řiz., jichž tu není. Nelze při svědčiti stěžovatelovu ná
zoru, že povolání pO.fUčníka manželským otcem podle § 196 obč. zák. 
může se státi jen v poslední vůli, ať již platné nebo formálně neplatné. 
Nadpis § 196 obč. zák. zdá se sice naznačovati tomu, že lze povolati po
rlIčníka jen v závěti, ale tento nadpis nesouhlasí s doslovem zákona 
který jedině rozhoduje a který praví, že pomčenství náleží předevšín~ 
tomu, koho o,tec k tomu povolal, nerozeznávaje, v jaké formě se tak 
stalo. Tomuto předpisu odpovídá § 211 poslední odstavec obč. zák., 
který rovněž praví, že při volbě spoluporučníka jest především přihlí
žeti k vyjádřené vůli otcově, zase nerozeznávaje, v jaké formě se tak 
stalo. Praví-li naproti tomu zákon v § 198 obč. zák., že, nebyl-Ii po
slední vůlí povolán žádný nebo žádný schopný poručník, má na mysli 
obyčejný případ, že otec povolává poručníka v posledním pořízení. Stačí 
tedy, když otec pro případ své smrti v jakékoli formě způsobemctoka
zatelným, určitým, rozmyslným, bez nátlaku, pod~odu a podstatného 
omylu (§ 565 obč. zák.), povolá za pomč'níka svého dítěte osobu, které 
nevadí žádná z překážek v §§ 191 až 194 obč. zák. uvedených. Toto po
volání poručníka jest výronem otcovské moci a bylo zákonem dovoleno 
v úvaze, že otec chce jen dobro svého dítěte. Proto'že v tomto případě 
bylo zjištěno, že si zůstavitel výslovně přál, by nyní ustanovený poruč
ník byl jeho dítěti poručníkem a že se tak k tomuto několikrát vyslovil, 
nutno tu použili předpisu § 196 obč. zák. a nikoli předpisu § 198 obč. 
zák. Netřeba se tudíž obírati otázkou, zdali jsou tu i jiné důvody, pro 
které by nebylo radno ustanoviti děda poruc,níkem. 

čís. 8071. 

I žaloba třetí osoby podle § 39 čís. 5 ex. ř. může býti důvodem 'Od
kladu exekuce pDdle § 42 čís. 5 ex. ř. 

Při rDzhodDvání o návrhu na odklad exekuce vyklizenhn místnDstí 
nemá býti jen zkDumánD, jaká újma hrDzí DSDbě, jež se domáhá 'Odkladu, 
nýbrž také, jaká újma hrozí 'Odkladem vymáhající straně nejen thn, že 
by snad později bylD DhrDženo vyklizení vůbec, nýbrž také tím, že by 
nebylD prDvedeno včas, 

(Rozh. ze dne 23. května 1928, R II 176/28.) 

žalobkyně navrhla v žalobě proti vlastníkům domu rozsudek, že exe
kuce vedená vlastníky domu proti jiné osobě na vyklizení bytu, jest proti 
žalobkyni nepřípustná, pwl(}že jest spolunájemnicí spoméh(} bytu. Zá
roveň navrhla odklad výkonu exekuce, kterémuž návrhu p r v n í so u d 
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vyhověl, l' e k u r s n i s o u d návrh zamill. D li vod y: Nehledíc k to
mu že navrhovatelka není stranou povinnou, že výpovědní usnesení, tvo
řici exekuční titul, nezní proti ni, ona dokonce žalobu 'Opírá o ustanovení 
§ 39 čis. 5 ex. ř., a podle tohoto zákonného ustanovení může býti exekuce 
zrušena, obmezena neb odložena, pakli byla prohlášena za nepřípustnou 
z jiných důvodů právoplatným .rozhodnutím. T<:to právoplatné roz~o~
nutí však žadatelka neprokazuJe, teprve svou zalobou se hD domaha, 
takže již z toho důvodu není zde přičiny k odložení exekuce, která ne
čeli ani proti ní, nýbrž proti druhé osobě a nemůže se zde také jednati 
o nějaké nebezpečenstvi majetkové újmy nenahraditelné nebo těžce na
pravitelné, kteréž okolnosti jsou podle § 44 ex. ř. také podminkami od
kladu exekuce. 

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

Důvody: 

Nelze sice souhlasiti s rekurs ním soudem, že odklad exekuce již 
proto nelze povoliti, že exekuč,ní titul a exekuce směřují proti jiné osobě 
než nynější žalobkyni, neboť exekuční vykhzení postrhlo by ve svem 
důsledku nejen stranu vypovězenou, nýbrž i osobu, která by odvozovala 
své právo .na spoluuživání bytu od osoby vypovězené, ať již jako' člen 
domácnosti nebo jako podnájemník (§ 568 c. ř. s.). Předpis § 42 čís. 5 
ex. ř. zmiňuje se také o ža·lobách, které se domáhají z jiných důvodů než 
§§ 35, 36 a 37 ex.ř. soudního prohlášeni exekuce za nepřípustnou (§ 39 
čis. 5 ex. ř.) a tyto žaloby nejsou obmezeny jen na osobu povinného. 
Lze tedy žalobu třetí osoby opírající se o předpis § 39 čís. 5 ex. ~. po~
řaditi pod ustanovení § 42 čís. 5 ex. ř. Ale přes to .nelze vyhovel! na
vrhu žalobkyně na odklad exekuce. Jak plyne z § 44 prvý odstavec ex. 
ř. a z § 162 jedno ř., jest soudu uvaž(}vati, jaké účinky bude míti odklad 
prD obě strany a odvažovati důležitost jejich zájmů jed.nak na 'Odložení, 
jednak n'a pokračování v exekuci. Při exekuci, ,čelící k vyklizení mist
ností, nemá býti jen zkoumán(}, jaká újma hrozí osobě, jež se odkladu 
domáhá nýbrž také, jaká újma hrozi odkladem straně vymáhající nejen 
tím, že by snad bylo později ohroženo vyklizení vůbec, nýbrž také tim, 
že by nebylo provedeno včas. Kdyby mělo býti vyklizeni odloženo na 
dlouhou dobu, než by byl proveden třeba vleklý spor o nepřípustno~t 
exekuce, mDhla by tím povstati vymáhající straně znač,ná újn;a, proto~: 
by snad sama pro sebe místnosti potřebovala, nebo ze by Je byla Jlz 
dříve jinému nájemníkovi pronajala a nyní smlouvu splniti nemohla, a 
pod. Odkazovati vymáhající stranu na nárok na náhradu škody n:by~D 
by vždy účinné, neboť nehledě k jinýn; předpokladům pro takov);' na: 
rDk, není náhrada škody vždy dobytelna. SrovnaJI-lr se v tomt? pnpa~: 
zájmy vymáhající strany na vyklizení místnosti, pro které ma tato. JI: 
exekuční titul, se zájmy stěžovatelky, jež své právo toliko tvrdl a o ne,mz 
má býti teprve ve .sp~ru roz?od?uto a u~áží-Ii se, že ž~lo,ba byla poďana 
teprve p(} uplynul! stehovacl lhuty, ktera byla v exekuc11lm trtulu ~rčena 
do 31. ledna 1928, ač výpovědní usnesení rekursniho soudu bylo zastup· 

<8' 
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elltn stran do-mčeno jíž 7. listopadu 1927, tedy tři meSlce před tím a 
uvážícE se, že - jak ze spísů vidno - jest stěžovatelka sestrou vypo
vězené strany, se kterou společně bydlí, takže nelze se nadíti, že by ne
byla o soudním svolení k výpovědi včas zvěděla, nelze se ubrániti pode
zření, že odklad byl navržen jen anebo hlavně k tomu cíli, by bylo exe
kuční řízení a tím uspokojení vymáhající strany zdrženo (§ 162 druhý 
odstavec jedno ř.). Dlužno tudíž považovati ohrožené zájmy vymáhající 
strany v tomto případě za převážně silnější, pročež nutno schváliti ode
pření odkladu rekurs ním soudem, třebaže tento učinil tak z jiných dů-
vodů. -

čís. 8072. 

Vyhražena-Ii posledním pořízením jednomu ze spoluvlastníků pozů
stalostnlho statku správa společného statku bez bližšiho určení .rozsahu 
správních oprávnění, rozumí se tím řádná správa (§§ 837 a 1029 obč. 
zák.). 

(Rozh_ ze dne 23. května 1928, Rv II 488/27.) 

Zůstavitel Eduard W. zanechal svým třem dětem Rudolfu, Karlu a 
Marii spoluvlastnictví velkostatku a nafídil v závěti doslova: »Dokud 
jest můj syn Karel W. spoludržitelem těchto .nemovitostí, přísluší mu 
výlUíčné právo správy společné držby.« Žalobou o niž tu jde, domáhal 
se Rudol! W. na Karlu W-ovi, by bylo- llIznáno právem: 1. že ustanove
ním závěti Eduarda W-a nebyla nikterak oprávnění žalovaného ke správě 
stanovena jako neomezená a že žalovaný při důležitých změnách, které 
k zachování nebo k lepšímu užívání kmenové věci jsou na-v'rhována, jest 
vázán usnesením většiny vlastníků, přehlasovaný však žádati může ji
stotu za příští škodu, 2. že oním ustanovením poslední vůle oprávnění 
žalovaného ke správě nikterak nebyla jako neobmezená stana-ven a a že 
žalovan.ý při správě panství ve všech věcech, týkajících se řádné správy 
a užívání hlavní věci, jest vázán většinou hlasů spoluvlastníků tim způ
sobem, že jest povinen provésti usnesení většiny spoluvlastníků, ktel'é 
mu v jednotlivém případě před provedením dotyčného správního úkonu 
bylo zavčas oznámeno. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalob
nímll žádání ad 1. vyhověl, žal·obu ad 2. zamítl. O d vol a c í s o u d 
nevyhověl odvoláni ani té ani oné strany. 

Ne j v y Š š í s o u d k dovolání obou stran napadený rozsudek po
tvrdil. 

D ů vod y: 

Žalobce uplatňuje dovolací důvody § 503 čís. 2 a 4 C. ř. s., žalo-vaný 
dovolaCÍ důvody § 503 čís. 3 a 4 c. ř. s., leč i ta i ona strana neprávem. 

Sporným jest výklad ustanovení závěti, jímž byl žalovaný určen za 
správce společného s-tatku a jež zní: »Dokud jest můj syn Karel W. 
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spoludrži!elem ti:chto realit) přísluší mu výlučné právo správy společné 
držby.« Zal obce tvrdí, že rozhodným jest toliko doslov tohoto ustano
vení a že jím byl žalovaný toliko zřizen za jediného správce, ale že jím 
nikterak nebyl určen rozsah správních oprávnění. Domáhá se tedy určení, 
že tato oprávnění žalovaného nejsou neohmezena, ný-brž že žalovaný 
jest vázán usnesením většiny spoluvlastníků ve všech věcech, týkajících 
se jak řádné správy, tak ctůležitýd1 změn, které jsou navrhovány pro za
chování nebo. pro lepší užívání hlavnj věci. Žalovaný naproti tomu tvrdí, 
že mu bylo posledním pořízením vyhraženo právo spravovati společný 
statek beze všeho obmezení, vyjímajíc prodeje nemovitostí nebo jejich 
dílů. Nižší soudy vyhověly žalobě jen, pokud jde ° důležité změny, ale 
zamítly ji pokud. jde o úkony řádné správy. Z tohoto stručného vylíčení 
děje jest vidno, že jde o žalobu určovaCÍ podle § 228 c. ř. s., která se 
přimyká k doslovu předpisu §§ 833 a 834 obč. zák., ale v tom směru 
se nižší soudy nezabývaly otázkou žalobcova právního zájmu na bez
odkladném ur-čení právního poměru, ač tento právní zájem jest před
pokladem žaloby a musí býti zkoumán z moci úřadu. Tento předpoklad 
jest však splněn, neboť mezi stranami jest sporn)'l11 rozsah oprávnění 
správce společného velkostatku, který zavdává podnět k rozporům při 
četných, stále se vyskytujicích úkonech správních a jest tedy třeba, by 
tento právní poměr mezi stranami byl co nejdříve soudním rozhodnutím 
najisto postaven. Ve věci samé jest vhodno obírati se předej-ll dovo
lacím důvodem nesprávného právního posouzení věci, jejž obě strany 
uplatňují. S odvo.laCÍm soudem nelze souhlasiti potud, pokud řeší spor 
také na podkladě předpisů §§ 833 a 834 obč. zák., neboť ta to ustano
vení týkají se obapolného pomčru spoluvlas'tníků p'ři držbě a správě 
společné věci, kdežto v tomto sporu jde o poměr jednoho spoluvlastníka 
ke společnému správci -- třebaže jest tento zároveň také spoluvlast
níkem a třebaže jest žalob ní prosba upravena podle doslovu §§ 833 
a 834 obč. zák. - a o rozsah správních oprávnění. Spor musí býti 
teely řešen na podkladě předpísů o společném správci a o smlouvě 
zmocllovaci (§ 837 a § 1002 a d. obč. zák.). Nesporno jest, že žalovaný 
byl ustanoven v závěti za správce nemovitostí, které otec jemu a ještě 
dvěma jeho sourozencům zanechal. Tímto ustanovením jsou ostatní dě
dicové vyloučeni z osobní spolusprávy (§ 833 obč. zák.) a jsou vázáni 
co do osoby správce a odpadá tudíž právo ostatn.ích společníků, by 
si sami společného. správce většinon hlasů určili (§ 836 obč. zák.). 
Podle § 837 obč. zák. jest pokládati správce společného statku za zmoc
něnce. Platí o něm tedy, pokud zůstavitel sám rozsah jeho oprávnění 
neurčil, předpisy o smlouvě zmocňovací jak co do práv, tak co do po
vinností. Již z toho jest zřejmo, že není v právu žalobce, tvrdě, že spo
lečný správce jest povinen dbáti rozhodnutí většiny i pokud jde o věci 
řádné správy. Žalobce směšuje v té příčině práva a povinnosti spolu
vlastníků navzájem podle § 833 obč. zák. s právy a povinnostmi správce 
jako zmocněnce vůči podílníkům. Pokud jde o řádnou správu, nelze vy
hověti žalobnímu návrhu již podle vlastních tvrzení žalobcových. Ža
lobce tvrdí, že rozsah oprávnění správce není v závěti mčen. Je-Ii tomu 
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tak, platí předpisy zákona. Zákon ustanovuje v § 1029 obč. zák. že kdo 
jinému svěřil správu, o tom se předpokládá, že mu vyhradil také moc 
by vykonal vše, co správa sama vyžaduje a co jest s ni obyčejně spo~ 
jeno. Při }om odka~uje ~v1029,0~č. zák. k § ;009 obč. zák., který 
v podstate ustanovuje totez, tohz, ze Jest zmocnenec oprávněn použiti 
všech prostředků, které nutně vyžaduje povaha věci nebo které se ne
srovnávají s projeveným úmyslem zmocnitelovým. Kdyby z oprávnění 
s~rávce byly vyloučeny i obyčejné správní úkony, co by pak ze správy 
vubec zbylo? jeho oprávnění obsahují vše, co náleží k řádné správě 
společné věci. Tím jest vyřízeno dovolání žalobcovo, neboť všechny 
ostatní vývody jeho dovolacího spisu jsou bezvýznamné. jen tolik se 
podotýká, že dovolání již samo neudržuje právní důvod uznání nebo 
vzdání se žalovaného a že výtka neúplnosti odvolacího řízení pro opo
menutí výslechu svědkyně Marie W-ové již proto jest bezdůvodná, že 
nebyla činěna v odvolání. Avšak ani dovolání žalovaného není opráv
něno. Žalovaný musil by dokázati, že mu zůstavitel vyhradil právo 
správy beze všeho obmezení. Žalovaný se v té příčině odvolává jednak 
na doslov závěti, jednak na vůli zůstavitele. Doslov závěti však pro 
něho nemluví, neboť ze slov »přísluší mu výhradně právo správy« lze 
jen vyvoZO'vati to, co vyvodily nižši soudy, že žalobce měl býti výluč
ným a samojediným správcem. Nelze tedy tuto větu vykládati tak, jakoby 
zněla »přísluší mu pntvo výhradně správy«. Na tom nic nemění do
datek o tom, 'že ke zcizení je třeba svolení všech spoluvlastníků, neboť 
tento dodatek týká se již spoluvlastníků a ne správy a týká se již na
kládání s podstatou věci. Pokud pak jde o vůli zůstavitele, byla tato 
zajisté právem nižšími soudy zkoumána, neboť pravá vůle zůstavitele 
musí býti pokud možno splněna (§§ 816 a 817 obě. zák., také §§ 582, 
655 a 683 obč. zák.). Nesprávným jes't tedy názor žalobcův, že při po
sledním pořízení jest přípustným jen slovný výklad. Smysl nejasného 
ustanovení musí býti osvětlen právě výkladem a k tomu je třeba zkou
mati nejen slova, nýbrž také vůli zůstavitelovu. V tom směru zjistil první 
soud podle výpovědi svěáka Karla Sch-a, jakým způsobem přišlo 
sporné ustanovení k mistll, a zjis·til zejména také, že zůstavitel minii, 
že jeho syn Karel má býti oprávněn »auf den Liegenschaften !rei schal
ten und walten zu konnen«. Odvolací soud na tomto zjištění nic ne
změnil a žalovaný vykládá si právě zmíněná slova zůstavitelova tak, 
že mu měla býti vyhražena neobmezená správa. Leč neprávem. Nesmí 
býti zapomenuto, že podle zjištění nižších soudů neschválil zůstavitel 
dříve na-vržené znění závěti, že sy.nu Karlovi zůstává vyhraženo vrchní 
vedení (die Oberleitung gewahrt), že si tedy nepřál, by i ostatní děti 
~pol~sp'favovaly nemovitosti, a aby syn Karel měl jen vrchní vedení; 
ze vsak schválil nynější doslov, podle něhož přísluší žalovanému vý
lučně právo správy, že tim tedy bylo vyhověno jeho vůlí, aby žalovaný 
byl samojediným správcem, protože hospodářství rozumí, ale jen správ
cem, protože ona slova (frei schalten und walten) nedošla výrazu v zá
věti. úkony v § 834 obč. zák. uvedené nejsou jíž zahrnuty v pojmu 
správy a musily by býti jasně správci vyhraženy. Že si i sám žalovaný 
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takto vykládal ustanovení závěti, jde nejlépe na jevo z jeho dopisu ze 
dne 10. únOra 1922, ve kterém píše žalobci mezi jiným: »Uznávám úplně, 
že ve všech zásadních a podstatných věcech každý má přijíti k slovu 
a většina má rozhodovati. pokud se to netýká mně příslušejícího práva 
ke správě.« Rovněž bezvýznamný jest poukaz žalovaného na praktické 
obtíže při rozeznávání, co zapadá do rámce řádné správy a co- jíž z tohoto 
rámce vybočuje, neboť to jest otázkou jednotlivých případů a takovým 
sporům nelze se vyvarovati ani nejzevrubně'jšími ustanoveními zákona 
nebo smlouvy, zejména mezi spoluvlastníky, kteří se dostali do sporů. 
Totéž platí také o pojmu záležitosti řád n é a mim o řád n é spr á
v y společné věci (srv. k t0111U Swoboda, Fragen aus dem MHeigentums
recht z roku 1927 str. 10-11). 

čis, 8073. 

Společenstva výrobní a hospodářská (zákon ze dne 9, dubna 1873, 
čís. 70 ř. zák.). 

Není pi'/pustným ustanovenI stanov družstva, že družstvo může vy
vinouti činnost podle potřeby a nutnosti i s nečleny. 

Shledá-Ii rejstříkový soud závady ve stanovách (družstva) a ne
podaří-li se mu je odkliditi nařízenou změnou neb opravou stanov, ne
zbývá, než by odepřel zápis celých stanov. 

(Rozh. ze dne 24. května 1928, R I 366/28.) 

Rolnické skladištní družstvo navrhlo k zápisu do rejstříku změnu 
stanov. Rej s tří k o v Ý s o u d odepřel zapsati změnu stanov uve
denou v § 2 e), že činno,st podle b), c) a d) může družstvo vyvinovati 
podle potřeby a nutnosti i s nečleny. D ů vod y: Rejstříkový soud ne
shledává důvodu, by se odchýlil od dosavadní prakse schvalované dů
sledně nejvyšším soudem. (Sro'v. ro.zh. nejv. soudu ve Vídni ze dne 
14. prosince 1915, č. j. R I 619/115 sb. nálezů čís.. 253 uveřejněné 
v úřed. sbírce rak. pod ČÍS. 1681 a rozh. čís. 1756,4273,4984,6387 sb. 
n. s.). jest sice správné, j<lik uvádí stěžujíc! si družstvo, že se v zákoně 
o přímých daních ze dne 15. června 1927, čís. 76 sb. z. a n. rozlišují 
výdělková a hospodářská společenstva, pokud neobmezují obchodní 
činnost na své členy po'dle § 75, a že jsou určeny zvláštní sazby pro 
společenstva ta, a sice pro prvá, pokud j.ejích obchodování se pohybuje 
v zákonných a stanovami určených mezích (§ 83 zák.). Lze také z to
hoto posléz uvedeného zákonného předpisu soucliti, že družstva, která 
při svém obchodování vybočují z mezi zákonných a stanovami určených, 
musí platiti zvláštní výdělkovou daň v plné sazbě. Ale z předpisů těch 
nelze usuzovati, že dosud jednomyslně uznávaná povaha družstev ja
kožto svépomocných sdružení zásad.ně obmezených na ,č.Ieny byla změ
něna. Vždyť již zákon o přímých daních osobních ze dne 25. října 1896 
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v § 83 jmenuje společenstva, která neobmezuií obchodování na sv' 
členy způsobem v § 85.vytčeným, má tedy obdobné ustanovení, jak:: 
novy zakon o damch pnmych a přes to nebylo praksÍ uznáváno že 
společenstva mohou rozšiřovaH svou veškerou činnost i na nečl~ny. 
Nutno. za to míti, i" nov~ :;ákon o da,ních přímých má na mysli jen pří
pustne obchodovan1 meZ1 cleny a nečleny v mezích zákona nikoli však 
r~zšiřovati veškeré činnosti i na nečleny a že arci vyvo~uje daňové
dusledky z takového nepřípustného rozšiřování (srov. rozhodnuti čís. 
1756 sb. n. s.). Některá družstva podle své povahy musí jistou činnost 
ro~v'1nOvat1 1. s, l~ečle.~y, ?y d~,sáhla ~v~h.o účelu. Zákon o daních pří
mych .1 provad~c1 nanz:,m ~.~emu uvadeJ1 v § 7.5 a k t01;llItO § některé 
takove cmn-ostJ, z mchz Jesle nevzmka pro druzstvo ztrata mimořádně 
níz~é sazby vý~ělkové daně. Ale kromě těchto činností jsou činnosti 
dals1, ktere druzstvo podle povahy své musí prováděti i s nečieny a 
taková družstva má patrně zákon o daních přímých v § 68 I l/l 'ua 
mysll.. Kdyby.byla schválena zn:ěna stanov. podle níž družstvo by mohlo 
hlavm svou cmnost pod'!e potreby a nutnosti vyvinovati i s nečleny, 
znamenalo by to v dusledc1ch rozšíření veškeré podstatné činnosti i na 
nečleny, to však odporovalo by povaze družstva jako společenstva, ve 
smyslu § 1 zák. o společenstvech, podle něhož má býti družstevní čin
nost zásadně obmezena na členy. Rek u r sní s o u d napadené usne
s.e1:1 po;vrdi:. D ů vod y.: Ke správným stavu věci i zák·onu vyhoVl1-
JICJ.l~ :illVO?Un~ ~,~padeneho u~nesenÍ,. na které se rekure'l1't odkazuje, 
dod~va se Jen Je~te to~?: Spolecenstva JSou spolky o neuzavřeném počtu 
člen~, ktere maJ.' za ~,cel. podpOr?Vat1 výdělek neb hospodářstvÍ svých 
~Ienu. Z toho nasleduJe, ze spolecenstva omezena jsou zásadně na své 
cleny a vyloučeni jsoll tudíž nečlenové z účasti na společenstvech. Tak 
tomu Jest i v projednávaném případě, kele jele o družstvo SkladištnÍ.' 
Pře.~mět p.odni~ání, který si družstvo, o nějž jele, vytklo v § 2 stanov, 
~me~uJe. z;epne k. ton;~, by podpomván byl výdělek a hospoelářstvl 
denu, J1mz se statl mu ze podle § 5 stanov každá lysická o'soba která 
má ~ obvodu:dlUžstva bydliště ~eb? tam má vlastní, najatý .neb l;achlo
vany nemov1ty majetek, a pravmcka osoba jen tehdy, když má v obvodu 
družstva sídlo neb nemovitý majetek. Již proto jsou vyloučeni nečlenové 
kteří nehoví těmto podmínkám, z účas,ti na tomto družstvu. Proto také 
není přípustno ustanovení § 2 pís!~. e) s!,anov, že činnost pod písm. b), 
c) a d) § 2 stanov vyvmo'llÍ1 muze dmzstvo podle potřeby a fwinosti 
1 s. ne:leny, ~eboť ?,ružslvo, ? něž jde, má hájiti hospodářské zájmy 
svych clenu, mkoh vsak nečlenu. Odvolání se na zákon ze dne 15. června 
1927, ,ČJs. 76 s~. z,. a n. nenl.na místě, neboť tímto zákonem upraveny 
JSou danove predplsy ohledne družstev, nikoli jejich vnitřní výstavba 
kterou jedině posuzovati jest podle zákona ze dne 9. dubna 1873 čís. 70 
ř. zák., .ieho~ § 1 vfslovné činnost družstva omezuje na jeh~ členy, 
a tedy Jedme podle tohoto zákona posuzovati jest povahu družstev. 
Nazoru rekmenta,. že prvý soud měl zápis stanov v plném rozsahu pro
vesÍl nebo v pinem rozsahu zamítnouti, že však nelze částečné zápis 
povoHti a částečně zamítnouti, nelze přisvěd.čiti, neboť, když soud shle-
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I 1 že stanovy Jll1ak hOVl zákonu a toliko částečne se od něho odchy
ca, 'k d'd I s . no bylo, to 
I .. nebylo závady by to co za onu o pOV1 a o, zap a uJI, 'v', 

ak co zákonu nehovelo, bylo odm1tnuto. . 
- PNe j v y Š š í s o u d zrušil usnesení obou nižších soudů a uložil 

rej střikovému soudu, by o opovědi znovu rozhodl. 

Důvody: 

StěžujíCÍ si družstvo napadá usnesení rekursního soudu po strán~~ 
věcné i formální. Vytýká jednak, že rekursní soud nepráve.m vylouc11 
ze zápisu do společenstevniho rejstříku předpis § 2 e) novych stanov, 
podle něhož může družstvo vyvinouti činnost pod b),. c) ad) dle. po
třeby a nutnosti í s nečleny, tedn.akc. že n~ro~hocll ~ zap1s~. ~~anov J"k,o 
celku. V prvém směru lest pnsvedoÍl pravmmu naZOTU mzs1ch soudu, 
že by obmýšlené znění stanov zařazemm. předp~su' § 2 e) bXlo.,v ro~
poru se zákonem. V podrobnost,:ch staČl P?ukazaÍ1. ku .~pra~nJ m du~ 
vodům napadeného usneseni Jakoz 1 usnesem soudu 1eJstnkoveho, ktere 
vývody dovolaciho rekursu nebyly vyvráceny. Naproti lomu nelze.~de
příti oprávnění dovolacímu rekursu, pokud odporuje post';'pu 111ZS1Ch 
soudů při vyřízeni opovědi. Podle protokolu ze dne 5. unOl:a 19~8 
usnesla se valná hromada na přijetí no,vých stanov. Tím proJevllo druz
stvo svým nejvyšším orgánem, že nehodlá vyvijeti ~l"~ále č111nost na 
podkladě stanov starých, tedy i. dosavadmho § 2. ReJstnkove.mu soudu 
přináleží sice, by zkoumal, zda JSou stanovy v. ;ouhlasu se zakonem z~ 
dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák., pokud se tyce, Jde-Ir Jen o • .odchylk) 
podle tohoto zákona připustné. Shledá·li závady a nepodan-ll se Je 
odklidíti nařízenou změnou ncb opravou stanov, Jak se stalo 1 v tomto 
případě, nezbývá, než aby odepřel zápis celých stanov, neb?ť na Sp?
lečenstevní smlouvě ne111LtŽe soud nic měniti, pokud se tyce, l1emuz~ 
o své újmě zapsati stano.vy, na nichž se valná hromada neusnesla., Ne11l 
vyloučeno, že by nepřipuštění některého statutárn:í~o. ustanove:ll, .. ze
jména pokud jde o vytčený účel družstva, m~lo v z~eeh podsta;ne ]lnou 
úpravu stanov, než jsou stanovy dosavadm, na .mz by ~e dusledkem 
toho valná hromada usnesla a není soud oprávnen, by zap1sem spole
čenstevní smlouvy, tak jak usnesena nebyla, těmto změnám př~dbíhal. 
Potud jest tedy napadené usnesení ve zřejmém l?ZporU •. se zak.one~n, 
dovolací rekurs jest v § 16 cís. pat. ze dne 9. srpna 1854, C1S. 208 r. zak. 
odůvodněn a bylo rozhodnouti, jak se stalo. 

čís. 8074. 

Lhůta k ná,nitkám proti výpovědi z nájmu jest lhůtou práva hmot
ného a neplatí o ní předpisy § 126 c. ř. s., § 89 zák. o organisaci soudů 
aniž § 903 obč. zák. 

(Rozh. ze dne 24. května 1928, R I 372/28.) 
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Výpověď Z nájmu byla doručena dne 29. prosince 1927 vvno·,cirl 

stmně, jež proti ní podala námitky, které došly na soud dne 7. ledna 
1928. S o udp r v é s t o I i ce odmítl námitky jako opozděné. R e
k II r sní s o II d zrušil napadené usnesení a uložil prvému soudu, by, 
vyčkaje pravomoci, o námitkách dále po zákonu jednal. D ů vod y: 
Rekursní soud nesdílí názor soudu prvé stolice, že Ihlita k podání ná
mitek podle § 562 c. ř. s. jest IhLttou propadnou. O lhůtě propadné lze 
mluviti jen tam, kde nějaké právo jest zákonem obmezeno na určitou 
dobu nebo, je-Ii stanoveno, že do určité doby musí nastati určitá udá
lost (na př. výtka, oznámení), by právo bylo zachováno (Tilsch-Svo
boda: Občanské právo 1925/,204). Lhůta propadná jest tudíž lhůtou 
hmotněprávní. Lhůta § 562 c. ř. s. netýká se však žádného práva v sub
jektivním slova smyslu, nýbrž pouze podání námitek, procesního úkonu, 
jest tudíž podle této své povahy IMtou procesní, zákonnou a kot;ečnou, 
kterouž podle výslovného předpisu zákona nelze prodloužiti (§ 570 
c. ř. s.). Důsledkem toho platí i pro ni ustanovení § 89 mg. zák., podle 
něhož se dny, po něž podání bylo na poště, do lhůty nevčítají. Byla-li 
tedy výpověď domčena vypovídané straně dne 29. prosince 1927 a 
námitky, jak ve stížnosti se tvrdí, podány na poštu již dne 5. ledna 1928, 
byla zákonná osmidenní Ihlita dodržena. Než, i kdyby toho nebylo, nelze 
námitky teprve dne 7. ledna 1928 na soud došlé pokládati za opozďěné, 
neboť v projednávaném případě vzhledem k tomu, že dne 6. ledna 1928 
byl svátek (§ 1 zákona ze dne 3. dubna 1925, čís. 65 sb. z. a n.), kon
óla osmidenní lhůta teprve clne 7. ledna 1928, takže námi-tky byly ještě 
tohoto dne včas podány (§ 903 obč. zák., § 126 c. ř. s.). 

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

D li vod y: 

DovolaCÍ soud se již dávno ustálil na právním názoru, že ustanovení 
o počítání lhílt podle § 126 c. ř. s. a o nezapočítávání dnli poštovní do
pravy do lhůty podle § 89 org. zák. neplatí při lhůtách práva hmot
ného, nýbrž platí jen při lhůtách práva procesního (srov. rozh. čís. 4230 
a 3089 sb. n. s.), a vyslovil v posléz uvedeném rozhodnutí dále názor, 
že mimo jiné i Ihltta k podání námitek proti výpovědi z nájmu je lhůtou 
práva hmot.ného. Správnost tohoto názor!.!. plyne předně z čl. Lil u\"oz. 
zák. k c. ř. s., jenž lhůtu k podání námitek staví na roveň lhůtám k po
dání hlob. O lhůtách těch je zajisté beze všeho jasno, že jsou lhůtami 
práva hmotného, neboť mají za účel ochranu soukromoprávních nároků 
a nikoE ochranu procesních práv aneb pmcesuálních zájmú strany. 
Správnost onoho názoru plyne mimo to také již přímo z pojmu lhůt pro
cesních. Jimi jsou lhůty, v nichž je za zahájeného již sporu předsevzíti 
určitý, časově obmezený procesní úkon a které mají činnosti stran 
v rámci sporu vytýčiti přesné meze. Je proto předpokladem procesní 
lhůty, by šlo o lhůtu .jdoucí za sporného řízení. Není tudíž v říz.ení o vý
povědi z nájmu procesní lhůty před tím, než námitky proti výpovědi 
byly podány, neboť teprve jejich podáním se spor zahajuje, jak dovo-
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lací soud dolíČIl obšírně ve svém rozh. čís. 7145 sb. n. s. V důsle~ku 
toho není lhůta pr? jejich pod~ní, ježto. spad! nezbytn~ do doby pred 
·ejich podáním, lhu,tou pro::slll. Nep!atr tudlz ]'ro nI predpls § ~2? c. 
~. s. a § 89 org. zak., o nez rekurs nI soud oprel kladnou odpoved na 
otázku o včasnosti námitek. Nelze ji opříti ani o ustanovení hmotného 
práva, obsažené v § 903 ob~. z.ák,-, ~ebof př:,dpis ~:n se ,~od'le svého do
slovu a systematrckeho zaradel1l tyka, pkz taktez dohceno v rozhod
nutí čís. 4230 sb. n. s., jen lhůt práva obligačního a vztahuje se jen na 
zákonné lhůty dispositívní, nikoli na takové, které nemohou býti úmlu
vou stran prodlouženy. Ale právě o takovou neprodlužitelnou lhůt~ 
v § 562 c. ř. s. jde, jakž plyne jasně z předpi~u §§ 570 a ~71'oposledl1l 
odstavec c. ř. s. Podle toho, co uvedeno, koncrla osmldenlll lhuta k po
dání námitek proti výpovědi dodané dne 29. prosince 1927 již dne 6. 
ledna 1928 a musely námitky nejpozd,ěji tohoto dne býti nejen pro soud 
podány, totiž soudu zaslány, nýbrž i jenom dodány, to bez rozdílu: zda 
den ten byl svátkem. Vyhověl proto druhý soud rekursu vypovldané 
strany neprávem, maje její až 7. ledna 1928 k soudu došlou výpověď 
za včasnou. 

Čís. 8075.· 

Zákon připouští zajišťovací exekuci jen, pokud podle exekučního 
titulu nemůže býti vedena exekuce uhražovací. Pozbyl-li exekuční titul 
účinnosti dříve než nabyl právni moci, nemůže již býti na jeho pod
kladě vedena exelrnce uhražovací a stala s.e bezpředmětuou i exekuce 
zajišťovací. 

CRozh. ze dne 24. května 1928, R 1 385/128.) 

Návrh dlužníka, by byla zrušena zajišťovací exekuce záznamem zá
stavního práva v pozemkové knize s o u cl p r v é s tol i c e zamítl, 
rek II r sní s o u d exekmci zrušil. D li vod y: Spor o námitkách, 
které podala povinná strana proti směnečném" platebnímu rozkazu, 
skončil soudním smírem ze dne 24. února 1928, kterým se manželé O-ovi 
zavázali, zaplatiti se 60/0 úroky od 1. února 1928 peníz, na který ža-
10bnÍ návrh byl obmezen, Pavlína O-nvá v měsíčních splátkách pD 
500 Kč počínajíc 15. červencem 1928 pod ztrátou lhůt. Jelikož zajišťo~ 
vací exekuce knihovním záznamem práva zástavního na nemOVitosti 
byla povolena na základě směnečného rozkazu platebního pouze~a 
dobu než bude možno pohledávku vymáhati uhražovací exekucí na za
ldacte' právoplatného rozsudku, jest zřejmo, že tuto dobu nutno poklá
dati uzavřením smfru za uplynulou tak, že pohledávku na základě smě
nečného rozkazu platebního nebude již možno exekučně dobývati. Pů
sobnost dosavadního exekučního titu.lu, jímž byl směnečný rozkaz pla
tební, již přestala zánikem tohoto titulu exekučního a na místě tohoto 
vznikl nový titul exekuční, soudní smír, na jehož základě exekuce zaJI
šťovací vůbec povolena býti nemli že, nýbrž jen svého času exekuce 
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uhražovaCÍ, pro případ, že ta která splátka nebude včas zaplacena. 
postupoval proto první soud správně, když zajišťovací exekuci, 
lenou na základě směnečného platebního příkazu, který pak LaU".', 
nechal i na dále v platnosti přes to, že vznikl nový titul exekuční, na 
hož základě exekuce zajišťovací povolena býti nemůže, a v době, 
pro povolení exekuce nebylo vůbec podmínek. (Srov. rozh. čís. 
sb. 01. U. nová řada a § 377 druhý odstavec ex. ř.). 

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

Důvody: 

Rekursní soud správně vyslovil, že ujednáním smíru ze dne 24. 
února 1928 nutno pokládati dobu, na kterou byla usnesením ze dne 20. 
února 1928 povolena podle směnečného platebního příkazu ze dne 1. 
únoTa 1928 zajišťovací exekuce záznamem práva zástavního na nemo
vitosti dlužnice, za uplynulou, poněvadž smčnečnf platební phkaz po
zbyl účinnosti smírem, novým exekučním titulem,· na jehož základě by 
ostatně zajišťovací exekuce vůbec nemohla býti povolena. Z doslovu 
§§ 370 a 371 ex. ř. jest patrno, že zákon připouští, jsou-Ii tu ostatní pod
mínky, za}išťovací exekuci jen na základě určitých exekučních titulů, 
pokud nenabyly právní moci nebo než uplynub lhůta stanovená jimi 
k plnění, tedy pokud podle toho kterého exekučníh'O tili,lu, jenž byl zá
kladem zajišťovací exekuce, nebude moci býti vedena exekuce uhražo~ 
vací. Pozbyl-Ii tedy exekuční titul účinnosti dříve než nabyl právní moci, 
nemůže již býti na jeho podkladě vedena exekuce uhražovací a stala se 
bezpředmětnou i zajišťovací exekuce. Uvádí-Ii rekumjíc'í družstvo, že 
by byl také rozsudkem o námitkách pmti směne'čnému platebnímu příc 
·kazu vzešel nový exekuční titul právě tak, jako se jím stal smír, přehlíží, 
že rozsudek ve směnečném říze.ní vyslovuje jen, zda se ~měnečný pla
tební příkaz ponechává v platnosti, či zda se zrušuje (§§ 553 a 559 c. 
ř. s.). V onom případě -- a o ten tl] jde - nepozbývá tudíž pllvodní 
exekučn'í titul účinnosti, nýhrž dochází rozsudkem jen svého utvrzení. 
Ostatně zánik zástavního práva, nabytého exekucí k zajištění, dal by se 
vyvoditi i z hm'Otného práva (§§ 1377 a 1378 obč. zák.). Jinak stačí po
ukázati ku správným důvodům napadeného usnesení, které dovolacím 
rekUJ"sem nebyly vyvráceny. 

čís. 8076. 

Dopravní řád železnični. 
JednoročlÚ promlčecí lhůta § 98 žel. dopr. ř. platí i tehda, dQmá

háno-Ii se na dráze náhrady škQdy proto, že bylo zboží vydáno neprá
vem někomu jinému než adresátovi. 

Byla-Ii zásilka vydána někomu jinému, než adresátovi, jest k žalobě 
o náhradu šk'Ody pruH dráze oprávněn jedině odesílatel. 

Prokázala-li dráha, že odeslala návěští !pOštou na správnou adresu 
a že je vydala osobě, která si pro ně s návěštím přišla, provedla důkaz 
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o tom. že splnila se své strany náldadní smlouvu. Nebezpečí, že zásilka 
byla přes to vydána 'Os'Obě neoprávněné, jest přesunuto jednak na po
štu jednak na adresáta. Lhostejno, že si dráha na návěští, odebraném 
pří' vydání nákladního listu, nedala potvrditi příjem zásilky. 

(Rozh. ze dne 24. května 1928, Rv I 1332/27.) 

Odesílatel domáhal se na dráze náhrady škody, ježto vydala zboží 
nikoliv adresátovi, nýbrž třetí osobě. Žaloba byla zamítnuta s o Ll d Y 
vše c h tří s t 'O I i c, Ne j v y Š š í m s o ude m z těchto 

důvodů: 

Jest-Ii správným tvrzení žalované dráhy, že žalobkyně reklamovala 
škodu teprve dne 7. prosin'ce 1925, kdy uplynul již více než rok od do
dací lhůty, mohla a·měla býti žaloba zamítnuta jako promlčená podle 
§ 98 žel. dopr. ř., neboť jde o nárok proti železnicí ze ztráty zboží a ta
kové nároky musí býti uplatněny do jednoho loku, leč by železnice za
vinila škodu úmysln'ě, což však sama žalobkyně netvrdí. Leč žalobce 
popřel tvrzení dráhy, a nižší soudy nezjistily, kdy byla škoda reklamo
vána. Proto nelze o námitce promlčení rozhodnouti. Bezpodstatna jest 
námitka nedostatku aktivní legitimace. Podle §§99 (1),73 (9) a 76 (.2) 
žel. dopr. ř. jest sice po vydání zboží jenom příjemce, nikoliv odesílatel, 
oprávněn uplati\ovati proti železnici práva z nákladní smlouvy, avšak 
příjemcem rozumí se tu osoba nebo firma, které má býti zboží p'Odle 
nákladního listu (§ 56 (I) a) žel. dOpL ř.) dodáno. Bylo-Ii zboží vy
dáno jiné osobě, není tedy již ani pro pravého příjemce ani pro odesí
latele pohotově, znamená to tolik, jako kdyby se bylo za přepravy ztra
tilo, neboť při ztrátě zboží nezáleží na tom, proč nebylo a nemůže býti 
příjemci dodáno, zda jest či není známo, co se s ním stalo. Příkazni právo 
odesHatelovo podle § 73 (9) žel. dopr. ř. nezaniká, jeho právo požado
vati od dráhy náhradu trvá. Poněvadž žalobce odůvodňuje svůj nárok 
tvrzením, že dráha vydala zboží osobě jiné, než na kterou bylo adreso
váno, nemůže právo takto žalovati býti vůbec nikomu jinému přiznáno, 
než právě jemu. Přes to byla žaloba právem zamítnuta, neboť železnice 
prokázala, že, třebas nevydala zásilku do vlastních rukou adresáta, vy
dala ji osobě, jíž podle tarifních předpisů ji vydati byla oprávněna s účin
kem, jako by ji vydala samému adresátovi. Podle § 79 (I) žel. dopr. ř. 
má železnice o'známitipříjemci příchod zboží podle vlastní vůle, poštou, 
poslem, telegrafem nebo telefonem, podle tarifních ustanovení k (om~to 
předpisu, jež dlužno pro jich všeobecnou přístupnost pokládati za vse
'Obec:ně známé podle § 269 c. ř. s., mohlo se uvědomění poštou, poně
vadž šlo o doručení v obvodu místní pošty, státi jednoduchým dopisem. 
Přes to, že takový způsob doručenI nezaručuje dodání návěští do vl,:st
nich rukou, opravňuje tarifní prováděcí ustanovení I. k § 76 (I) zel. 
dopr. ř. železnici, by vydala nákladní list a zboží osobě, jež se vykáže 
návěštím, a sprošťuje ji povinnosti zkoumati její oprávněnost k převzetí 
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zboží, jako'ž i pravost podpisu, Jlmz se na návěští potvrzuje 
silky. Nebezpečí, že při tomto postupu bude zásilka vydána osobě 
oprávněné, jest těmito předpísy přesunuto jednak na poštu, jednak 
adresáta. Když želemice v souzeném případě prokázala předloženÝm 
návěštím, že je odeslala poštou na správnou adresu a že zboží vydala 
osobě, která si pro ně s návěštim přišla, provedla dukaz, že vydala 
tomu, komu podle tarifních předpisu je vydati byla oprávněna a 
vinna, a že tak splnila svou povinnost z nákladni smlouvy. Řečené 
rifní předpísy nejsou předpisy vnitřními, nýbrž podmínkami 
smlouvy, jež železnice jest povinna podle § 6 žel. dopl'. ř. proti M,cuemu 
stejně zachovávati, a jimž se i odesílatel podle doložky otíštěné na 
dém nákladním listě podrobuje. Skutečnost, že dráha si na návěští, 
braném při vydání nákladního listu, nedala nedopatřením potvrditi pří
jem zásilky, ač byla podle § 1426 obč. zák. a § 76 (1) žel. dopl'. ř. k to
mu oprávněna, a tarifní prováděcí ustanovení k tomuto předpisu praví, 
že železnice odevzdá nákladní list doručiteli návěšti, opatřeného, potvrze~ 
ním o příjmu" není zaviněním, jež by bylo v příčinné souvislosti se ža
lobcovou škodou, a nedostačuje proto k oduvodnění žalobního nároku. 
Nedavši si potvrditi příjem zásilky, zbavila se železnice písemného du
kazu, že vydala zbo,ží,a byla hy nucena, kdyby tohofo dukazu: bylo třeba, 
jej provéstí jiným způsobem. Jiného významu jeji opomenuti nemá. vý
slovné sproště,ní dráhy povinnosti, by zkoumala pravost podpisu pří

jemce a oprávněnost doručitele návěští, nedopouští, by dráha byla po
kládána za zavázanou odesilateli, že si dá při vyd'ání zásilky potvrditi 
príjem zboží na návěští, a tento závazek za zpusobilý, zabrániti vydání 
zásilky osobě neoprávněné. Mohl-Ii domč'Ítel návěští je sám podepsatí 
s plným účinkem platného potvrzeni .příjmu zásilky adresátem, nelze' 
souhlasiti s dovoláním, že dráha tím, že si nedala potvrditi vydání zá
silky, zpusobila žalující straně škodu. Žalobní nárok není po právu, a mu
silo býti uznánO', jack se stalo. 

čis. 8077. 

Sportovni klub nenl práv svému členu náhradou škody z úrazu při 
hře již protO', že přijal člena, ač nezletilého, za člena klubu bez svoleni 
zákO'nnéhO' zástupce a zařadil ho n,j\mliv mezi dorO'stence, nýbrž mezi 
dospělé hráče a nedal hO' pojistiti proti úrazu. 

(Rozh. ze dne 24. května 1928, Rv I 1340/27.) 

Antonín P. domáhal se jako otcovský opatrovník jménem svého ne
zletilého' syna Františka P-a na žalo'vaném sportovním klubu náhrady 
škody, již František P. utrpěl, súčastniv se jako hráč kopané. Pro
e e s ní s o udp r v é s t o I i c e rozsudkem pro zmeškání žalobu za
mítl, o d vol a c i s o u d napadený rozsudek potvrdil z těchto d u
vod ů: Podle tvrzení žalující strany stal se nezl. František P. bez vě-
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doml svého otce Antonína P-a členem žalovaného spolku, přistoupiv 
dne 4. července 1925 ke klubu jako činný ,č:len. Jako takový súčastnil se 
footbalového zápasu pořádaného dne 19. září 1926 sportovnim klubem 

. M. protí sportovnímu klubu V. a při tom byl kopnut neznámým hráčem 
tak nešťastně a prudce, že utrpěl zranění, které si vyžádalo delší léčenÍ. 
Zavinění žalovaného spolku spatřuje žalující strana v tom, že žalovaný 
spolek přijalnezletilého Františka P-a za činného člena klubu bez vě
domí Antonína P-a, a mímo to zařadil ho mezi starší hráče, nikoli mezi 
dorostence a dov'Ůlil, by se jako takový (dospělý hráč) onoho zápasu 
súčastnil, aniž byl řádně sportovním klubem M. pojištěn. Podle názoru 
odvolacího soudu okolnosti tyto nestačí, by ve. smyslu § 12% obč. zák. 
oduvodnily zavinění strany žalované, neboť zavinění předpokládá protí
právni čín neb opomenuti. Jde především o to, zda byl žalovaný spolek 
oprávněn příjmouti nezl. Františka P-a, jenž v době přijetí do klubu čítal 
právě 16 roku a 1 měsíc věku svého, bez spolupusobení a svolení otcov
ského opatrovnika za svého činného člena. V té příčině jest rozhounýill 
obsah stanov žalovaného spolku, které neobsachují v té příčíně žádného 
omezení. Není věcí spolkn, jehož stanovy nemaj'i ustanoveni o stáří 
svých členů, by, přijímaje členy, zkoumal jejich stáří a naléhal na spolu
pusobení zákonného zástupce. Naopak bylo věcí otcovského opatrov
níka, by uplatnil své právo dozorčí nad svým nezletilým synem a za
mezil tak jeho účastenství v činnosti a při hrách, kde možuost úrazu 
neni vyloučena. Dodati však dlužno, že nezletilý žalobce ani po zákonu 
neměl zapotřebí svolení svého zákonného zástupce ke vstoupení do ža
lovaného klubu, který jest spolkem sportovním, zábavním, a nejednalo 
se o úkon majetkoprávní, kterým se žalobce majetkoprávně zavazoval. 
Je-li tomu tak a nelze-Ii spatřiti zavínění spO'lku v tom, že přijal za 
svého činného >Člena osobu nezletilou bez svolení jejího zákonného zá
stupce, nelze spatřovati zavinění ani v tom, že osoba nezleti!á byla při
puštěna k činné účasti na spolkových hrách a zápasech v rámci stanov 
pořádaných, poněvadž účast tato jest právě statutárnim právem a po
vinnosti čínných členů. V žalobě se ani netvrdí, že zápas dne 19. záři 
1926 konaný mezi žalovaným spolkem a spolkem V., při němž se nezl. 
František P. jako brankář súčastnil a k úrazu příšel, vymykal se z rámce 
činností spolkové (§ 4 c) stanov). Zbývá proto zabývati se již jen 
otázkou, zda žalovaný spolek byl povínen nezI. Františka P-a řádně 
pojistiti. Pro takovou povinnost není však podkladu aní ve stanovách 
žalovaného spol,ku ani v platných zákonech. Ježto z přednesu žalujíc[ 
strany nelze odvoditi žádné jiné zavinění, naopak vyplývá z něho, že 
nezI. František P. byl kopnu't neznámým hráčem, jest patrno, že schází 
tu zákonné předpoklady žaloby na náhradu škody. 

N ej v y š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

O Ů vod y: 

Žalobce spatřoval zavinění žalovaného spolku (sportovního klubu) 
v těchto skutečnostech, jež nutno pokládati za pravdivé: a) že bez jehe> 
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vědomi přijal jeho nezletilého syna za činného čiena a hráče 
b) že bez jeho vědomi a souhlasu zařadil nezletilého syna mezi 
hráče a nikoli mezi dorostence a že dovolil, by jako dospělý hráč 
při foo-thalovém zápase, c) že jeho syna řádně nepojistil (patrně 
úrazu při hře). Z těchto skutečnosti a z dalšiho žalobniho 
syn žalobcův byl při zápase neznámým hráčem kopnut a utrpěl ublciženi 
na t.čle, nijak nevyplývá, že se dopustil žalovaný spolek bezpw"u"l!() 
činu, na němž by měli jeho representanti subjektivni vinu a z 
by byla žalobci vzešla majetková škoda. Zaviněni representantú sp,)lku 
bylo by tu jen tehdy, kdyby při svém jednáni nebyli šetřili péče a 
trno,!i, ku které byli jako funkcionáři takového sportovniho klubu 
vinni (§ 1299 obč. zák.), neb aspoň pile a opatrnosti, jaké má 
každý člověk obyčejných sCho'pností (§ 1297 obč. zák.) ,nebo konečně, 
kdyby byH jednali proti nějakému platnému předpisu nebo proti usta
noveni smlouvy. Nic takového nelze z údajů žalobních vyvoditi. Přijetí 
nezletilce za činného člena sportovniho klubu bez svolení zákonného 
zástupce není o sobě jednáním, ze kterého by se bylo možno naditi ně
jakého nebezpe'čenství pro život, zdravi neb osobní bezpečnost 
tilce, leda že by to bylo zakázáno nějakým předpisem nebo stanovami. 
Takového předpisu není a o stanovách se žalobce nezminil. Totéž platí 
o zařazení nezletilce mezi starší hráče a nikoli mezi dorostence, zejména 
když žalobce ani neudal věku synova a neuvedl, do kterého věku jest 
pokládati člena klubu za dorostence. Opomenutí pojištění bylo by jen 
tehdy bezprávným, kdyl:>y bylo nařízeno buď nějakým obecně platným 
předpisem nebo stanovami. Předpisu není a o stanovách žalobce nic 
netvrdil. • 

čís. 8078. 

Dlužník sám tlení oprávněn uplatňovati žalobou proti třetí osobě 
bezúčinnost právního jednání nastavší proti věřitelům za předpokladů 
§ 8 vyr. řádu. 

(Rozh. ze dne 24. května 1928, Rv I 1531/27.) 

Žalobce, o jehož jměni bylo zahájeno vyrovnací řízení, domáhal se 
na žalovaném, hy byl proti věřitelům prohlášen bezúčmným snm, JeF 
uzavřel se žalovaným dne 30. března 1926. Žaloba byla zamítnuta 
s o u d Y vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š i m s o ude m z těchto 

dLlvodů: 

Jde o otázku, zda jest dlužní,k sám o,~r~vněn upl~~ňovat.i ž~l.?bo~ proti 
třetí osobě bezúčinn0st právmho Jednam, nastavsI prolI ventelum za 
předpokladů § 8 (3) vyr. ř. Zá~on sám v § 8 vyr. L. nepraví: kdo jes~ 
oprávněn tuto bezúčinnost uplatnovatl. Jest proto IllIÍl za to, ze tu plalI 
obdobně ustanovení odpůrčího řádu, který byl vydán a nabyl účinnosti 
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současně s vyrovnacím řádem. Podle obdoby ustanovení tohoto zákona 
(§ 8 odp. řádur jest každý z, ~ěřitelů ?právně~ o~P?rovati t~~ovém~ 
·ednání. Naproti tomu Jest dluzmku samemu opravnelll to odepntI, take 
]Jž z toho důvodu, že jednání předsevzaté dlužnikem za předpokladů 
§ 8 (3) vyr. řádu jest jen relativně bezúčinným, totiž toliko proti vě
řitelům, kdežto v poměru mezi dlužníkem a třetí osobou zůstává ÚČll1-· 
nýI11 (Bartsch-Pollak str. 855, Lehmann II. str. 59). Otázkou, zda jest 
také vyrovnaci správce oprávněn k odporu, jak uvádí odvolací soud, 
netřeba se zabývati, když žalobu, o niž jde, vznesl toliko d'lužnik. V tom, 
že dlužnik takového oprávnění nemá, shoduje se i nauka (Bartsch
pollak str. 856, Lehmann ll. str. 61, který právo to přiznává jen jed
notlivým věřitelům, a Rintelen str. 533, který právo to dlužnikovi vý
slovně odpírá). 

čís. 8079. 

Zákon· o automobilech ze dne 9. srpna 1908, čís. 162 ř. zák. 
Promlčecí lhůta § 6 a) zák. počíná dnem, kdy poškozený zvěděl 

okolnosti jež mu umožnily zjistiti jméno povinného náhradou. Tomu 
jest tak, ~věděl-Ii číslo a značku vozidla. Okolnost, že žalobní ~r?k je~t 
promlčen podle § 5 aj zák., není na závadu, by nebyl uplatnovan na
hradní nárok podle předpisů občanského zákona o náhradě škody. 

(Rozh. ze dne 24. května 1928, Rv I 1871;'"27.) 

Žalobu o náhradu škody, způsobené automobilem žalovaného, o ba 
11 i ž š í s o u d y zamítly v podstalě z toho důvodu, že žalob-ní nárok 
jest promlčen podle § 6 a), úkona o automobi::~h. . o ..., 

N e j vy Š š í s o n d zrusll rozsudky obou IllZSICh soudu a VIahl vec 
prvému soudu, by ji znovu projednal a rozhodl. 

D ů vod y: 

Rozsudky nižších soudl! opírají se jedině o to, žežalo-bní nárok po 
rozumu § 6 odsl. a) zák. o rn-čel1i z provozu silostrojl! ze dne 9. srpn~ 
1908 čís. 162 ř. z. jest promlčen. Ten·to názor jest správný a dovolaCI 
vývody nejsou s to, by jeho správnos,t .vyvráti!y. Při. n~ro:ích z. ru~en! 
podle zákona ze dne 9, srpna 1908, cis. 162 r. z .. ~tlha dukawl ,bfll?~ 
žalovaného. Jest proto slušno a spravedl!vo, by zalo!,ce uplatn~val1l 
svých nároků zbytečně neoddaloval a prutahem ;,ezpusobll:.,by za}~
vaný musil vésti obtížný vyviňovací důkaz, v dobe, kdy Sl. JIZ ne~lUze 
opatřiti potřebné dúkazy. Byla proto v § b odst. a) CIt. ~ak. zkracen~ 
promlčeci lhůta pro tyto nároky a, ustanovuJe-lI zakon, ze se pr~mlčl 
právo vznésti nároky na náhradu škody podle § 1, 2 ~ 3 po~ledl1l ,o~
stavec cit. zák. v šesti měsících ode dne, kdy se poskozeny dovedel 
o škodě a o osobě náhradou povinné, jest tomu rozuměti tak, že pro~ 
mlčecí lhůta počiná ode dne, kdy se poškozený dověděl ony okolnostI, 
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jež mu umožnily, zjistiti jméno náhradou povinného TOll ' k 
bylo zv'd'l I' , lb" I' . 1U vsa 

• ,) r ,e e - 1 za o ce"cls o a znacku vozidla zapsané II politické SOICay." 
lmy vy~lad ustanoveni § 6 odst. a) cit. zák. vedl by k tomu že 
skozenr mohlprDmlčecÍ. lhůtu podle libovůle prodlDužiti, ~ž 'e s . 
bez pllltahu zl'sÍlh I jmeno majitele vozidla. Bylo zjištěno ' j!o 
dek Jaro~l,a~ z. v trestním řízení proti němu zavedeném a' ~~O'~~e~~~-
osvobozujIclm rozsudkem ze dne 26. března 1926 kdyl I' . dl'. 
o vl'ro r r • j' I v • ) (O 1 se Je na o 
.. 'vn~TI1, vYJac ro~a r' Z:. savm nic nemá a že se pokusí o to b m_ 
]Ite! v?,zu. na vyrovna11l pnspel, při čemž žalobce se Sv r ~ 1. Y a 
byh pnton;ni. Z tohoto zjištění, jakož i z tDho, že žalob!en~ zŽ~~6ěc~n~ 
JalOs:ava z-~ dne 19; le9na,I,926 sám uvedl, tedy znal značku automo_ 
bilu .zalo~an~hD, spravue mz" soudy usoudily, že již tehdy b I s to 
by ~jlsÍ!1 ]meno majItele auta, a že nejdéle do 26. března 1926Y( k' 
čem, trestní?o řízení) musil věděti, že Jaroslav ž. majitelem auta un~~-
Kdyz tedy zalobce proh žalovanému podal žalobu teprve 20 ří' 1926' 
jest nán)k na náhradu škody dle §§ 1, 2 allt. zák. promlčen' i~a . , 
roslav z. hne~ při úr,azl! podle tvrzení žalobce prohlašova'l a ja~ ~a~ 
stupovalc,~ema pro

o 
vec rozhodného významu. Leč, ačkoli . est s ráv;' 

naZOr ,mZSIC? soudu, že žaIob~~.nárok podle § 6 odst. a) ~it. z~. je;;: 
promlcen, prece pochybily nllSI soudy ve směru j'iném Přehle'dl ' 
zalobce o. • I " . . y, ze' 
v "v ~vuJ ~aro ( llyeOpIra v

O :~~~'11 .? ručení z provozu silo strojů, n 'brž 
zeJIl v zalobe uplatnoval, ze mhc silostroje Jaroslav ž. zavinil úraZ ne
opatrnou ~ rychlou jízdou. Jest proto posuzovati žalobní nárok i pod'le 
ustanovel11 30. hlavy všeob. obč. zákona. Nebylo třeba b 'I·b t 
v'slo 'd' '1 '" , y zaoce o 

y . ~ne : uraz:ll J StWCl, ~: se dovolal toho, že řídič siIostroje úraz: 
zav;ml a z.e nabl~l o tom oukazy, n~bot' tDho by nebývalo bylo třeba, 
chtel-h,opllaÍl SVUj narok tohko o zakon o ručení z provozu silostrojů 
Nevylucuje te.dy ještě okolnost, že žalobní nárok je promlčen podl~ 
§ 6..t2 ) aut. zak., by nehyl pD právu, neboť ručí po rOZUJi-m § 8 aut. zák .. 
majlte: sllostr?je !,ebo kd,o podle § 1 na jeho místo nastupuje, také tam,. 
kde naroky na nahradu sko~y z provozu jízdného silostroje jest posu
zova.Ť1 podle občanskeho prava na základě zavinění osob kt 'h ď' 
provo " '"' k d . , eryc pn 
. . z~vam p0lJ,ZlVa, po u jde ,o jejich službu při provozu jízdného 

s!losÍl~je, a pod~e § 1489 Dbc. zak. promlčuje se každá žaloba na ná
hradu ~k?dr ve t:ech letech o~ d(Jb~, kdy se poškozený dovědě! o škodě 
a ~sobe skudc,oV'e~,Toi~1U nem na zavadn, že žalobce ani v prvé sto-Hci} 
~n, v ?p~avnem nzem ~uto okOlnost neuplatňoval, ježto námi.tka, že 
zalobm narokJ:.stpromlcen i podle § 1489 ohč. zák., nebyla ani vzne
sena am to mZSlm! s?udy, nebylo ,vyřčeno, žalobce se tedy mohl omeziti 
na tD" napada,t:.namltku zalovanym vznesenOl! ve smyslu § 6 odst. a} 
aut. zak. a nlzslml soudy vyslDvený názor, že nastalo promlčení podle 
tohoto zákonného ustanovení. 

Čís. 8080. 

Ručení podle § 1315 obč. zák. 

, Zdatnos~ př~dP?~á?~ nutně ..způsobilost, tato však musí býti pro
vazena take neJlepsl vuh, skutecně schopnosti vynaložiti, předpokládá 
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se i náležitá píle, dokonalá svědomitost a naprostá dbalDst. Za nezdat
nost zaměstnance ručí zaměstnavatel i tehdy, když mu nebyla známa 
a známa býti nemohla. Zákon předpokládá, že škoda byla způsobena 
touto povahou zaměstnance, to jest při výkonu a nikoliv jen při příle
žitosti výkonu díla, Bylo-Ii přísně zakázáno kouřiti ve skladišti, jest ne
zdatným zaměstnanec, jenž zapáliv si cigaretu odhodil sirku do nádoby 
s benzinem. 

(Rozh. ze dne 24. května 1928, Rv I 568/28.) 

žalobce byl úřednikem žalované firmy T. Jan K., zaměstnanec téže 
firmy, vstoupiv do skladiště, v němž byla zakázáno kouřiti, odhodil 
zápáliv si cigaretu, rozškrtnutou sirku do nádoby benzinu, jenž se vzňal 
a žalobce popálil. Žalobní nárok na náhradu škody proti Janu K-ovi 
a firmě T. uznal pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e důvodem po 
právu, o d vol a c i s o u d napadený rozsudek potvrdil. 

Ne j vy Š š í s o II cl nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Nižší soudy zjistily, že žalovaný Jan K. odhodil sirku do kbelíku 
s benzinem, že benzin se vzňal a způsobil výbuch, od něhož chytly 
šaty žalobcovy a žalobce byl na těle popálen. Tímto zjištěnim jest jasně 
prokázáno, kdy žalobce úraz utrpěl, jmenovitě že jej neutrpěl teprve, 
když odvalil zásoby benzinu ze skladiště: Po stránce právní snaží se 
dovo!atelé znovu dolíčiti, že odvolací soud pochybil jednak pokud jde 
o otázku, zda lze žalovaného Jana K-a pokládati za osobu nezdatnou 
a nebezpečnou, jednak při výkladu § 1315 obč. zák., pokud jde o to, 
za jakých podmínek ručí ten, kdo používá neschopné nebo nebezpečné 
osoby, jejíž nebezpečnost zná, k obstarávání svých věcí. Pro posouzení 
věci neisou rozhodnými skutkové okolnosli, na nichž buduje dovolání 
a jež odchylují se od zjištění soudních, nýbrž skutkové okolnosti zjištěné 
nižšími soudy. Ostatně jest mylným názor, že jest pokládati osobu způ
sobilou k službám a k úkonům jí přikázaným již proto za osobu zdatnou. 
Zdatnost předpokladá nutně způsobilost, tato však il)usí býti provázena 
také nejlepší vůlí, skutečně schopnosti vynaložiti, předpokládá se i nále
žitá píle, dokonalá svědomitost a naprostá dbalost. Že se Janu K-ovi této 
vlastnosti nedostávalo, plyne z toho, že při svém služebním výkonu nedbal 
výslovného a přísného příkazu zaměstnavatele, by se ve skladišti nekou
řilo, nýbrž si zde zapálil cigaretu a odhodil zápalku ještě nedohoIelou do 
kbelíku s benzinem, ve kterém si žalobce myl ruce. Zanedbal tUll nejen 
výslovný zákaz, nýbrž onu prostou pozornost, kterou předpokládá již 
zdravý rozum a jejíž zanedbání je nebezpečné, jak l11usil věděti. V tomto 
nanejvýše lehkomyslném jednání zračí se naprostá nezdatnost ~ana K-a,~ 
není vzhledem k ustanovení § 1315 ohc. zák. třeba obírati se ještě dalsl 
úvahou, zda jest i osobou nebezpečnou. Za nezdalnDst zaměstnance ;učí 
zaměstnavatel i tehdy, když mu jeho nezdatnost nebyla známa a znama 
býti nemohla. Kdo zjedná k výkonu svých práv neb jinak k vlastní ho's-

49' 

" !, 



-- čís. 8081 -
772 

PO~ářSké neb osobní,.p0tř:b~, tedy ve vlastním zájmu osobu nezdatnot 
ne. o JI k. tomu pouzlJe, Cll11 tak na vlastní nebezpečí a nesmí se t ~ 
statl na ukor osob třetích (mat. k § 161 III. dílčí nov k ob' 'k a 
dne 19 b' 1916" . c. za . ze , . ,rezna , CIS. 169 ř. zák.). Ovšem předpokládá zákon že 
.s~?d~. zpusobena byla touto povahou, to jest pří v'konu a n . ' " 
pn leZL to stI ~ykonu díla, že tedy škoda tkví v nezdftnosti zameěi:nna~cr~ 
a nast~la~asled~e,m Jeho ,n~z?atnosti. Leč tomu tak v souzené věci b 10 
a nemlstne namlta dovolam zalované firmy T z'e za 'I ' . . Y odh .. k ., pa enl cIgalety a 

ozem sIr y nepatřilo k výkonům K-ovým k nimž byl z'ed' S 
da~~ do 5'~Uh~ ,jeho služební po;rim;osti vyk~návati úkoly lem~a~~ěř~I~;; 
po, e . p;e plS~, bylo-I!, tedt pnsl:e, zakázáno kouřiti ve skladišti se 
vznethvyml latkanll, mel pn konam služby ve skladl's'tl' k" , 
zdrž f' . l'k' k ", ourem se • e I, je I oz ta neucmll, nevykonal službu tak jak ji měl v k f 
skoda způsob.':n~ bylo po~ušením služebni povinn'osti a tkví v Yne~~::~ 
nos;1 o~oby, jlZ zalovana f!l'lTIa použila. Správně vyloučil odvola' d 
jakekohv spoluzavinění žalobcovo. Bylo zj'ištěno že pro ITI' t CI ,sou' 

P
latil 'k k " " ' IS o urazu , za az ourem, ponevadz v bezprostřední blízkosti kancelářsk' 

~lstno~!1 ,byly ,uskladneny ~znět:ivé, látky, neměl proto žalobce příčin e 
! ~vlaste J~ste ]a.nu K-OVL kourel1l zapověděl neb učinil zvláštní y~ 

trem ?hledne ?enzwu, který na umývání rukou ve skladišti býval °6~_ 
VOhlaCI, soud vec po stránce právní správně posoudil a nebylo dov' ola' n' 
vy ovetI. .1 

čís. 8081. 

Ruč;ní dráhy (zákon ze dne 5. března 1869 čís 27 ř zákd 
slovu zakona .ze dne 12. července 1902, čís. 147' ř. z~k.).· . v 0-

Vlak~iph~d~, v, ~o~avě dtlužno ,spatř?v~tí v tom, ž.e proti sobě jedoucí 
., u I~~ r y na akovem mISte, na němž, a to také mezi kole 
jeml, ce~~Jlcl obecenstvo o·čekává příjezd vlaků, křižoval tak ž
mo~l~ byb oS,?by vlakem zachyceny. Pokud dlužno tu v h y, ' e 
StUJ1Clho spatrovati jeho spoluzaviněnl na úrazu. c ovanl se ce-

(Rozh. ze dne 24. května 1928, Rv II 859/27,) 

, hManžel ž~}obkyně, st~je mezi kolejemi na křižovatce vlaků j' d -
CIC meZI Pnvozem a Vl'Ťkovicemi ';" ' e Oll 
vlaku, jedoucího do Vítkovic bl' řf tř~io~;nU]e se k na~toupení do 

~~ p~otijedOUdc~ vlak odhozen;, tí~t~ vlakem Př~j~tb~U u~I~~c~nza~~l~~~í 
ara proh raze o nahradu skody uznal p ro c e sní s o u d ' ' 

s t o II c e co do důvodu z polovice' , p I V e 
nevyhověl odvolání ani té ani oné stra:y~ pravu, o d vol a C I s o u d 

Nejv '" d k tvrdil. y s s I S o U , dovolání obou stran napadený rozsudek po-
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D ú vod y: 

Žalobkyně opírá žalobni nárok o ZakOll o ručení železnic ze dne 
5. března 1869, čís, 27 ř. zák., pokud se týče o zákon ze dne 12. čer
vence 1902, čís. 147 ř. zák. Jest tedy i dovolacímu soudu položiti shora 
uvedené zákony za podklad rozhodnutí. Podle § 1 zákona ze dne 
5. března 1869, čis. 27 ř. zák. má se vždy za to, bylo-li příhodou v do
pravě železnic způsobeno tělesné poškození neb 'Usmrcení člověka, že 
příhoda nastala. zaviněním podniku nebo lidí, jichž v provOZU užívá, 
a že za zavinění těchto osob ručí podnik stejně jako za své vlastní za
vinění podle §§ 1325 až 1327 obč. zák. Podle § 2 téhož zákona osvo
bodí se podnik od této povinnosti k náhradě škody jen tenkráte a jen 
potud, když a pokud dokáže jeden z vyviň ovacích důvodů tam výčetwo 
uvedených. Rozhodnutí tohoto sporu spočívá tedy v zodpovědění otázky, 
zda usmrcení manžela žalobkyně Karla L-a bylo způsobeno příhodou 
v dopravě, neboť, zodpoví-Ii se tato otázka kladně, jest opodstatněn 
ručební závazek žalované strany a není třeba obírati se tím, zda stihá 
žalovanou s!ranu nebo zřízence její zavinění. Ani soud první sto-lice 
ani odvol·ací soud věc správně nevystihl. Prvý soud se vůbec neobíral 
otázkou, v čem dlužno spatřovati příhodu v dopravě, jež je tu podle 
jeho názoru, a odvolací soud přehlédl, že příhoda v dopravě může zá
ležeti toliko v po·sitivní události, nikoli v tom, že se něco nestalo. To 
pak mělo v zápětí, že nemohl řešiti správně ani další otázku, zda pro
vedla žalovaná strana vyviňovací důkaz jí uplatňovaný, že usmrcený 
sám svým zaviněním přivodil »příhodu v dopravě«, kterou nutno přesně 
rozeznávati od »úrazu« samého, Jest dále předeslati, že otázka, zda 
tu je »příhoda v dopravě« a v čem ji lze spatřovati, jest otázkou právní, 
že tedy jest odmítnouti názor žalované strany, že tu jde o skutkové 
zjištění odvolacího soudu. Při řešení oněch rozhodných otázek jest 
ovšem přihlédlÍouti k nesporné skutečnosti, že v souzené věci nejde 
o úplnou dráhu, která provozuje dopravu na svém vlastním, obecenstvu 
nepřípustném železničním tělese, nýbrž že se zde jedná o provoz po
uliční dráhy, která používá veřejnému ruchu sloužící, kdykoliv a veške
rým obecenstvem používané ulice a silnice, že tedy nelze spatřovati 
»příÍlodu v dopravě« již v tOI11, že doprava vlaků byla provedena v době, 
kdy na kolejích anebo poblíž kolejí byli chodci. Neboť za příhodu v do
pravě nutno považovati událost podle zkušenosti neočekávanou, odchy
lující se od normáLní dopravy. Takovou neobyčejnou událost jest však 
spatřovati v tom, že proti sobě jedoucí vlaky pouliční dráhy na takovém 
místě, na němž, a to i mezi kolejemi cestující obecenstvo očekává pří
jezd vlaků, a způsobem takovým křižovaly, že mohly býti osoby vlakem 
zachyceny a nemohly bez veškerého nebezpečenství sestupovati a na
stupovati. Jestiť to událostí od normy se odchylující. Vždyť žalovaná 
sama v žalobní odpovědi uvádí, že postup na křižovatce jest ten, že 
tramvaje, přijíždějící různým směrem, jež tam též křižují, zastaví p r a
v i d e 1 n ě před tím, než opačně jedoucí tramvaj přijede před lokální 
nádraží a tep rve, když opačně jedoucí tramvaj do lokálního nádraží 
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dojíždí, dá se čekající tramvaj do 'oh 'bu b, ' 
sve zastavky, při čemž obě fedou2 tj, ) dOjela na vlastní ,místo 
opatření je v zájmu bezpečnosti obe~e l~mvaJe musí křižovati; že toto 
vaJí křižujících, nýbrž jedíně do tram~S~\ bf ~enastupovalo do tral11_ 
zjištěno, že Karel L. kdyz' sta '"I nl ; kaJII s 0JICICh, Bylo nižšími SOUdy 

I 
T J eZ l -o ejemI n k~''>; 

(ouclch mezi Přívozeln a V'tk" a nLovatce" vlaků l'e , " I OVICel111 a se chy t I I " , -
Jedouc:h~ do Vítkovic, při křižování ohou vla:' \ ( nastoupem do vlaku 
Jedoucl Vlak odhozen a tímto vlakem " u yl zachycen, na proti
lze již V dovolacím řízení napadati a p.~;tt a usm;cen. Tato zjištční ne_ 
nutí dovolacího soudu, z tohoto zJ'I's'te'nJ , )€kPOllozllI,za základ rozhod_ 

" . 'I' b . I vsa p y'le ze vl k k'" nez Jes e ylo na vykázaném místě ' : J v a Y nzovaly, 
v souzené věci o »příhodu v d _, v nast~_P?va!ll ukollceno. Jde ted" 
bena byla smrt Karla L-a ,0'plave« a JelIk?z touto příhodou způso~ 
§§ 1325 až 1327 obč zák 'Ile

l 
udcol

k 
?:OdlnIk ,za skodu tim vzešlou podle 

§ 
.., aze- I nektelV " 

2 c!t. zák. Jest tedy jen ještě řešiti otázk 'd z ,v
y

vll1ovacích důvodů 
kaz, ze usmrcený Karel L., tedy osoba !ř ,t~' z a s~,podnIk,u zdařil dů
strana neručí příhodu v dopra' . 'le I, za Je.Jlz zavll1ení žalovaná 
I I 

J ve ZaV1l11 Názo' "T • 
loe u, nelze přisvědčiti J'eliko" K lL' , IU, ze sam zavmil pří-
k

,,, , '" are nemel vlIvu o nzovaní vlaků l)rováde'lo ze'" na zpusob, J'ak se 
k
'., , Jmena nemohl pus b't' , 
nzovaly teprve tehdy kd cest."." o' I I K tomu, by vlaky 

do nich nastoupili. LeČ sp~luzav~;lfl J:~ s~stoUPlh se "tojících vlaků a 
?ylo zjištěno, při blížení se vlaků I ,~:I o. II v dopr~ve tllTI, že ~e, jak 
uhlu obou se křižujících kolej'í a t ~ k

tavIi 
tak daleKo do neJhorejšího 

jícího z Vítkovic a, dívaje se 'en n~ \~ once od:"r~~e~.,od vlaku přijíždě
na místě takovém že 'nusil 'ojY't· ,lk?~lvlak, pllJlzdeJlcl z Přívozu, tedy 
d

o v. ).' I pn nzovanÍ vlake I " 
z uraznuJe odvolací soud, že Karel I . cl I' m zaC1ycen. Pravem 
dle § 1297 obč zák předpokl 'd' ". lel kna tllll vehce neopatrně. Po-

, o, '. a a se oe aždého k' 'd" 
um, ze muze vynaložiti tolik l'I'1 '. ' 00 ma z ravy roz-,. , ,e a pozornos'l jež' o, b'ť ' • 
pn obycejných schopnostech; nutno předpokl 'd ť I,~uze ,'y I vynalOzcl1a 
chce použíti dráhy by nebezpečí s o' .' a a rLm VIce od toho, kdo 
náležitou pozornost a nepostavil s.e faJ~~~z~~ :eJ~!,~l .pr;lVozem věnoval 
:nůže býti zachycen vlakem. Dovolací' . ' ,nz~JICI111 s,e,kolejím, ~e 
ze ~avinění usmrceného a zavinění pOdni~~~ ,tdI11 naZ?ldl1IZSI~h s~~du) 
stejné. V případě o ně'ž t 'd ' a onem pre pokladanG lest 
křižování vlaků by se bJylo up~o~'e~~~~od~~pur:~~ zabrá~iti nejen ti".', že 
stoupili a do něho nastoupili ted t' ,"b c.y cestujlcI,s vlaku I'Z se-

, , ' Y lITI, ze y se bylo dnalo ,. k'" 
vam vlaku onoho shora znúněného v, " pn _rIZO
nýbrž i tím, že řidiči vlaku byli by d.boPalaltrnea~11 ,a

t 
,rravldelneho postupu, 

eZI e pozornosti. 

čís. 8082. 

, (SkOty o ~árok~ z opo~e~u~í ~ákonné (smluvní) povinnosti k ohlá
s~~ . n:mocenskemu pOJtstelll, JSou spory z pracovního oměru 
!řl~l~ pr~do živno§!en~ký s<:~d. Okolnost, že živnostenský ~OUd od!~i 
za o u z uvodu, ze .lest pflslušnýlll rozhodčí soud nemocenské poji-
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iíťovny, není na závadu, by se řádný soud, na nějž byla věc napotOlll 
vznesena, neobíral otázkou své nepříslušnosti. 

(Rozh. ze dne 25. k\Cětna 1928, R I 361/,28.) 

Zaměstnanec domáhal se žalobou zadanou na obchodním soudě 
v Praze na zaměstnavateli zaplacení 5.840 Kč proto, že ho žalovaný ne
přihlásil u příslušné nemocenské pojišťovny a tím mu způsobil škodu 
5.840 Kč. Z téhož důvodu podal již před tím žalohu o zaplacení 5.000 Kč 
u živnostenského soudu v Praze, který usnesenim ze dne 15. července 
1927 žalobu odmítl, prohlásiv se k projednání tohoto sporu nepřísluš
ným a vysloviv příslušnost rozhodčího soudu nemocenské pokladny. Ža-
10bce podal na to žalobu o 5.840 Kč u zemského civilního soudu v Praze, 
který usnesením ze dne 17. října 1927 žalobu odmítl pro věcnou nepří
s~ušnost, kterou žalovaný namítal, a vyslovil v důvodech tohoto svého 
usnesení, že příslušným jest obchodní soud v Praze, kterému také k ná
vrhu žalobcovu podle § 261 c. ř. s. žalobu postoupil. U tohoto soudu 
vznesl žalovaný opět námitku věcné nepříslušnosti a dovozoval, že ku 
projednávání sporu jest příslušný jedině soud živnostenský. S o II d 
P r v é s t o I i c e odmítl žalobu pro nepřÍ'slušnost soudu. D ů vod y: 
Námitka věcné nepříslušnosti není odůvodněna a poukazuje se žalovaný 
na ustanovení §23 druhý odstavec zákon1 ze dne 27. listopadu 1896, 
čís. 218 ř. zák., v jehož základě vydal živnostenský soud již své usne
sení ze dne 15. července 1927. Ale přes to musil obchodní soud v Praze 
ve smyslu § 42 j. n. vysloviti z úřadu nepříslušnost z těchto důvodů: Zá
kon ze dne 9. října 1924, čís. 221 sb. z. a n. ustanovuje sice v § 17, že 
zaměstnavatel je povinen přihlásiti u příslušné nemocenské pojišťovny 
osoby u něho zaměstnané. Pojištění pro případ nemoci vzniká dnem, 
kdy pojištěnec počal vykonávati práce nebo služby povinně pojištěné, 
tedy dnem vstupu do práce (§ 7 cit. zák.). Opomenuťím včasné při
hlášky však nepozbývá zaměstnanec nároku proti pojišťovně (§ 20 cH. 
zák.) a má jej u příslušné nemocenské pojišťovny přihlásiti (§ 186 cit. 
zák.) po případě uplatňovati žalobou u rozhodčího soudu nemocenské 
pojišťovny, který o takové žalobě rozhoduje výlučně (§ 196 cit. zák.). 
Tyto zákonné předpisy nelze obcházeti a pořadem práva postupovati 
proti zaměstnavateli k vydobytí takovýchto nároků, neboť soudy ne
jsou příslušné o podobných nárocích pořadem práva rozhodovatí, ať se 
již uplatňují proti nemocenské pojišťovně nebo ne právem proti zaměst
navateli, jako v tomto případě. Rek u r sní s o u d zru§i! napadené 
usnesení a uložil soudu prvé stolice, by, nehledě k odmítacímu důvodu, 
dále ve věci samé jednal. D ů vod y: Neprávem domnívá se žalovaná 
strana, prováděFc námitku věcné nepříslušnosti, že v projednávaném 
případě byl nebo jest povolán k rozhodnuti věci soud živnostenský, pro
tože jde o nárok na náhradu z poměru služebního C§ 4 f1ísm. c) zákona 
ze dne 27. listopadu 1896, čís. 218 ř. zák. o soudech živnostenských). 
Neprávem však také soud prvé stolice vyslovil svou nepříslušnost proto, 
že žalobce jako zaměstnanec žalovaného podle § 7 (1),20 (1) a 186 
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~ákona ze dne 9 .. října 1924, čís. 221 sb. z. a n. již ipso iLire protože i ~o 
tac,~~ ,nabyl a am apamenutím včasné přihlášky' u příslušné nemacen~ké 
P?Jlst?vny, nemohl pozbý!í svého nároku na pojistné dávky prati pa'i
stav,ne, a ze Je ,nla"up!atno~ati ,podle § 197 pasléz citovanéha Záko~a 
prOh n1., Oba prehllZl;JI a prehledl z ,čásy i živnostenský saud ve svém 
usnesem ze, dne" 15, cervence 1927, ze zalobce proti žalavanému nena
stup,aval am u ~Ivnostenského soudu ani u zemského civilního sOlldu a 
ilym 

u abchodmho soudu v Praze o náhradu ze služebního poměru ' k 
JI n~á na mysli § 4 pí~m, c) ,ú,k, ,a soudech živnostenských _ n~ b~, 
o nahradu, hotovych vylah, uCUlenych zaměstnancem za zaměstnavatele 
~, an: a, naroky na P?Jlstne, ?ávk! patřící žalobci jako zaměstnanci proti 
~;rslusne nemocenske 'po!,s~ov~e podle zákona ze dne 9, října 1924, 
CI,S, 221 ~b, z, a n" nybrz, ze zalobce uplatňoval a uplatňuje nárok na 
nahradu sko~y: To ,1de n~ Jevo pk z usnesení živnostenského soudu 
~ Plaze, f1!1~VICl~? vy~loVl1e, . .o t~mJ že žalobce svůj nárok opírá O to, že 
zalovanYJe) nepn~I~S11 u pnslusn~ pojišťovny a způsabil mu tím škodu, 
ale vyplyva ta Jeste ~Ice z Jedlne, směrodatných údajů žalobce (§ 41 
adstav,:c prvy ~ druhy J. n,), ze zalobce nedostál své smluvní pavin .. 
nosÍl pnhlasltl zalovaného do tří dnů t. J', 12, listopadu 1926 u Ob h .~ , 

" d ' k' k C Oul1l a UTe nIc e nemocen s é pojišťavny (§ 17 cit. zák. čís, 221 sb 
r 1924) 't" 'I b ' z, a n, 

z '" , a ze lm, za o cr; P?~byl ~vého nároku proti této pajiš('ovně 
a ut!pel skodu v, z~zalovane vysL Duvadně proto vytýká žalobce napa
?e~e~l~!, us~esem), ze k. rozhodování o takovémto nároku je příslušným 
Jedllle radny soud (§ 1 J, n, § 1293 a násL obč, zák,) a to obchodní soud· 
v Praze, podle § 46 prvý adstavec j, n, vzhledem k admítacím" Usne
sení zemského ciVilního soudu v Praze ze dne 17, října 1927, Rozhod" 
soud nel;lOcenské pojišťov~y také prota nemůže býti příslušným, že t~ 
nejde a zalobu prah »vymeru« nemocenské pojišťovny vydanému podle 
§ 187 cit. zák. čís, 221/1924 sb, z, a n, 

, ~ e j v y š, š í s o u d obnavil usnesení prvého soudu a vyslovil zá
lo~en zmatecnost celeho předchozího řízení a příslušnost živnosten
skeha saudu, 

Dúvody: 

Nelze sdíleti názor rekursního soudu, že žalobce neuplatňoval ná
hradu škody ze služebního poměm, Žalobce uvedl v žalobě že ho ža
lo~aný přijal za zástupce a účetního a ujednal s ním, že ha pfihlásí jako 
sveho ~Čet~l~lO .a zas!upce, u, nemocen~ké pokladny s příjmem průměrně 
~OO Kc ,meslóle; v zalobe zal obce vyslovně praví, že bylo povinností 
z,~lov~ne!,o, ,Jednak povinl1o,stí zákonnou a jednak smluvní, by ho da 
~n dnu pr!hlasll k nemocenskému pojištění. Není tedy žaloba opřena o to 
~e meZI ~alobgem ,a žalovavnýrn. není služebního poměru.; vždyť jen při 
Jsaucnostr sluzebmho pomeru Jest zaměstnanec již ze zákana účasten 
nemO'ce,nského pojištění. TudU věc jest ta, že strany nadbytečně učinily 
smluv11l podmínkou ta, co platdo podle zákona, Tato okolnast však ne
mění nic na podstatě věci, Jak již v rozhodnutí čís, 7496 sb, n, s, bylo 
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'sadně dovozeno) jest spory o nároky prýštící z opOI~lenL1tí t~kové zá: 
~~nné ohlašovací povinnosti čítati za spqry z p,racovnl?o pOJl1eru~, kt:re 

lIe § 4 zákona ze dne 27, listopadu 1896, CIS, 218 r. zak. patn pred 
P'~~,ostenské soudy, Jest pravda, že mezi stranami byl spor před živn,o
z; lským soudem o 5,000 I~č a že živnostenský soud v Praze usnese11l111 
~eeldne 15, července 1927 odm~tl tuta žalo?,u z toho důvodu, ž':'.cpr~ j~s~ 

odle § 196 zákona ze dne 9, rljna 1924, CIS, 221 sb, z, a n;pnslusnyn,' 
Pozhodčí soud nemocenské pojišťavny, Nerozhodl tedy zlvnostensky 
r oud o tam, zda věc patří před řádné soudy, ač žalovaný tuto n~mltku 
~iniL Proto není závady, by se nyní řádní soud5>vé n~oblrah otazk~u, 
zda jsau nepříslušni vzhledem k uvedené pavaze ~alobl11~o nar?ku, Daje 
nevadí ani to, že žalovaný v tomto sporu, ktery byl puva~ne z,aha J:,n 
u zemského soudu civilního v Praze, namítal před zemskym CIVII1H111 
soudem příslušnast obchodniho soudu avyvolal t,lm usnesen: podlr:§ ~61, 
šestý odstavec c, ř, s, Padle § 42 j, n, ]es,t k otazce, ~d,~ ve~ patn pree, 
řádné soudy, přihlížeti z moci úřadu, v, kazde~ ?~dobl nze~L Za toh?t~ 
tavu věci íest nezávažno, že a proc zalovany JIZ u zemskeho CIVllmho 
~oudu nevznesl námitku, že věc nepatří před řádné soudy a proč v ~?z.
pOľLI se svým právním stanovisk(;m p~ed ~ivnostens"kým, soudem uC~111l 
tak teprve před obchodním soudem, Predpls § 261 sesty odstavec veta 
poslední c, ř, s, nepřijde tu vůbec v úvahu, 

čís. 8083. 

Společenstva výrobní a hospodářská (zákon ze dne 9. dubna 1873, 
čís. 70 ř. zák.). , 

Právní povaha )}drahotního stavebního příspěvku« b~~oyébo d~uz
stva. Složeni stavebního příspěvku má býti úpl~tou ~ umtý 'pr?~pe5h, 
který se členu za toto jeho plnění jasn~ .a, bezvy~ra:tne zaru~uJ,:)'z,pre
dem. Pokud jest družstvo povinnO' vratttt vplahteh stavebn; prtspevek. 

(Rozh, ze dne 25, května 1928, Rv I 1522/27,) 

Co do předchozího děje poukazuje se na rozhadnu!í čís, sb" 5825, 
Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e uznal po té druzstvo pov1l1nyl11; 
by zaplatilo Karlu S-ovi 20,000 Kč, O d vol a c I s o u d napadeny 
rozsudek potvrdiL 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl davolání žalovaného družstva, 

D ů vod y: 

Předem jest se ohírati výtkou dovolávajícího se družstva, že, prý 
soudy nižších stolíc překročily hranici do~inění, které jim bylo ulozen~ 
rozhodnutím dovolacího soudu ze dne 9, brezna 1926, c, J, Rv I 2142/2" 
(sb, n, s, čís, 5825), Výtka tata není opráv,:"na, ježto, dovolací soud 
mimo specielní pakyny, k nimž dán byl podnet skutkovyml okolnoslrm 
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již předneseJ:ýl11i, j:~tě vš~?becně proc;snímu s?udu uložii, hy 
potreby byl I V dalslch smerech vypsnen stav veci a provedena 
ková zjištění. Společenstva podle zákona ze dne 9. dubna 1873, čís. 
ř. :ák., n;ají po~le s~é povahy slouž.íti prospěchu ~vých členú. Jaký 
spech mel nl1tJ clen zalovaneho druzstva z clenstvl, patrno jest z § 
a 26 stanov. Zejména podle § 26 stanov žalovaného družstva má 
člen, který upíše 75 podílů po 200 Kč, nárok na jednu obytnou 11m,,",," 
V činžovních nebo rodínných novostavbách družstva, již est on','"V""" 
nabídnouti společnému bytovému úřadu v Praze jakožto udur,mrll 

nost ve smyslu zákona o zabírání by tú obcemi ze dne 30. října 
čís. 592 sb. z. a n.; za upsání dalších 75 podílů má nárok na další 
nou místnost. Za těchto podmínek byl tedy již stanovami členům 
čen určitý hmotný prospěch. Tento hmotný prospěch byl později 
míněn ještě tím, že člen musil složiti drahotní příspěvek stavební v 
výši. Drahotn'ím stavebním příspěvkem, o němž stanovy vvsln,,,"p 
jednají a jejž zařaditi jest mezi »jiné platy«, které podle 2 
tvoří provozovací kapitál družstva, obírala se po prvé mimořádná 
hromada ze dne 3. čelvence 1920. Jak z protokolu o této valné 'H"''''''ue 
palmo, byly představenstvo družstva a dozorčí rada zmocněny, by 
radě, že by to bylo nutné, vyžádaly od členů za každou místnost, 
jim dalo družstvo k použiti, drahotn; přirážku 5.000 Kč; tento 
příspěvek byl následkem zdražení stavebních nákladú zaveden proto, 
se nezvyšovala ručební povinnost členů, kdyby zdražení stavebních 
kladů mělo se vyrovnati zvýšením počtu závodních podílů potřebného 
k získání nároku na místnost. Usnesením společné schůze představen-. 
stva a dozorčí rady ze dne 6. srpna 1920 a ze dne 2. listopadu 1920 byla 
pak stanovena výše tohoto drahotního příspěvku. Blíže však nebyla ani 
v oné valné hromadě ani v oněch společných schůzích vysvětlena pod
stata tohoto příspěvku. To zaviněno palmě tím, že vzorcem pro stanovy 
žalovaného družstva byly tak zvané vzorné stanovy vydané k zákonu ze 
dne 22. října 1910, čís. 242 ř. zák., že předpis § 1 bod b) poslední věta, 
pod1e něhož účelem družstva bylo též zříditi členúm náhradní byty ve 
smyslu § 9 zákona čís. 592/1919, jakož i citovaný předpis § 26 stanov 
žalovaného družstva nebyl vzorným stanovám znám a že při vsunutí 
těchto nových předpisů do organického celku vzorných etan ov bylo opo
menuto učiniti byť i jen rámcové opatření, podobné ustanovením § 15 
-čís. 9, 11 a 12 stanov, jimiž bylo vybraženo valné hromadě, by se 
usnesla o zvláštních pravidlech (předpisech) o pronajímáni nlístností 
(čís. 9), o prodeji vlastních rodinných domů (čís. 11) a o přijímání 

úsporných vkladLI (čís. 12). Soud prvé stolice snažil se doplniti tuto me
zeru zjištěním, že žalobce, podpisuje členskou přihlášku, byl výslovně 
agentem k němu se dostavivším ujištěn, že, nabídne-li tyto dvě zajištěné 
místnosti společnému bytovému úřadu jako náhradní místnosti, bude 
sproštěn provedeného již záboru jednoho pokoje a uchráněn od záboru 
další místnosti. Zjištění toto osvojil si i odvolací soud. Dovolávající se 
družstvo namítá, že toto' podle jeho názoru pouhé ujišťování agentovo 
nebylo pro družstvo závazné, tvrdíc, že agent onen nebyl oprávněn ně-
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jakOU dohodu se žalobcem ujednávati. Ale, i kdyby se nepřipisovala 
onomu jednání s agentem účinnost v tom směru, že jednání agentovo 
zavazovalo žalované družstvo, nelze spor pro dovolávající se družstvo 
příznivě vyřešiti, přihlíží-li se k tomu skutkovému podkladu, ze kterého 
vychází samo družstvo. Předpisu § 26 stanov a citovaným usnesením 
valné hromady a společných schltzí lze totiž podle §§ 863, 859, 914 a 
915 obč. zák. přikládati zásadně jen ten smysl, že člen družstva za kaž
dých upsaných 75 podilú po 200 Kč a složením příslušného drahotního 
příspěvku stavebního měl bezpodmínečný nárok na jednu bytovou míst
nost a při tom právo - nebo-Ii, jak praví prvý soudce, oprávnění, -
nabídnouti tuto místnost společnému bytovému úřadu jako náhradní 
mí-stnost, a nelze obsahu stanov a oněm usnesením družstevních orgánů 
rozuměti tak, že žalobcův nárok na místnost platí výhradně jen pro na
Ilídku společnému bytovému úřadu a že tento nárok bude vyčerpán tím, 
nabidne-li družstvo náhradní místnost v zamýšlené novostavbě byto
vému úřadu. Poukázati jest na předpis § 1 stanov, že není výhradným 
účelem družstva, zři2>lvati náhradní byty ve smyslu § 9 zákona čís. 
592/,1919, nýbrž že účelem družstva a to na prvém místě jmenovaným 
též jest opatřovati členúDl levné a zdravé byty způsobem tamže blíže 
uvedeným, jest tedy patrno, že složení drahotního příspěvku stavebního 
má býti úplatou za určitý prospěch, který se členu za toto jeho plnění 
jasně a bezvýhradně zaručuje již předem, a že mezi složením drahot-
11ího příspěvku stavebního a nárokem na bytovou místnost jest poměr 
co nejužší. Tím líší se tento příspěvek od jinakých příspěvků, které druž
stva kromě závodních podílů (majicich zvláštní povahu, viz cit. rozhod
nutí ČÍ's. 5825 sb. n. s.) často od členú vybírají, na př. pod titulem zá
pisného, příspěvku na režii a pod. Takovéto příspěvky musí člen z,apra
viti, aniž mu jich zapravením vzejde určitý konkrétní prospěch. Dusled
kem zvláštní povahy drahotního stavebniho příspěvku jest však, že může 
nastati družstvu povinnost, by vrátilo tento příspěvek, když se členu za 
určitých konkrétních okolností nedostane zaručeného prospěchu. Zá'
sada loyality, platící i v poměru družstva k jeho členu pndle § 863 obč. 
zák., by toho vyžadovala, by družstvo, kdyby chtělo za určitých oknl
ností, na př. při početí stavby činžovního domu považovati drahotní sta
vební příspěvek za plnění, k jehnž vrácení není povinno, i když sečlel;u 
nedostane zaručeného protiplnění, dalo tomu výraz na př. podobným zpu
sobem, jak v § 23 stanov jest vysloveno, kdy se t. zv. úsporné vklady 
na běžný účet stávají nevypověditelnou zálohou stavební. Jest se proto 
obírati otázkou, zda nastal případ, kdy žalované družstvo jest povinno 
vrátiti žalobci drahotn'í stavební příspěvek. Za tím účelem přihlédnoult 
dlužno k tomu, co v tomto případě bylo zjištěno, při čemž předem jest 
podotknollti, že k vývodům dovnlacím, jimiž družstvo brojí proti zjištění 
nižších stolic nelze podle § 503 c. ř. s. přihližeti, ježto jde o pouhé bro
jení proti tOl;,U, jak byly hodnoceny výsledky provede~ých dŮk,azú. Jak 
zjištěno žalobce byl ujištěn agentem žalovaného druzstva o uČJ11noslt 
členstvi v družstvu proti záborům bytů, ale přes to, že se stal členem 
družstva, nepodařilo se žalobci odvrátiti nebezpečí dalšího záboru ani 
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tím, že dal i svým právním zástupcem intervenovati II společného 
vého úřadu a že předložil důkaz o tom, že družstvo dává 
úřadu k použiti po rozumu § 9 zákona čís. 592/1919 dvě 
nosti. Odvolaci soud správně dovodil, že za stavu věci, jak byl v 
případě, nelze žalobci podle § 1297 obč. zák. příčítati k vině, že 
zábor bytů odvrátil dobrovolným pronájmem jedné místnosti ze 
bytu švýcarskému konsulovi. Nezadal tudiž žalobce tímto činem 
podle § 26 stanov mu přislušejicímu, a ježto nebylo na účet La,vc'LUV, 

nároku použito dvou náhradních místností v novostavbě 

družstva bytovým úřadem, byl zásadně žalobce i na dále oprávněn 
družstva žádati, by 111'U dvě místnosti dalo k použití. Také skutečně 
hradil si žalobce dopisem ze dne 4. ledna 1922 nárok na vrácení 
ných peněz a na tento dopis odpovědělo žalované družstvo dopisem 
dne 23. února 1922, že mu nemůže dáti žádané dvě místnosti k I'VUL''''i 

ježto nemá v novostavbách ,samostatné dvě mistnosti. Když pak 
vané družstvo je již v likvidaci a nemůže vyvinovatI další činnost l1e',OLI_ 
hlasící s účelem likvidace, a když tedy nelze počítati s tím, že snad v 
ších novostavbách budou dv'ě samostatné místnosti, jež by mohly 
dány žalobci k použití, odpadl právní důvod, pro který družstvo snad 
ště by mohlo zadržovati drahotní stavební příspěvek žalobcem >'l'zenv 
a žalobce jest podle § 1435 obč. zák. oprávněn žádati jej zpět. 
tento nárok žalobou byl již uplatněn, bylo by nezávažno, že ž 
družstvo prý za sporu - jak v dovolání přes zákaz novot podle § 
c. ř. s. uvádí, -- projevilo ochotu závazek svůj splniti. Vzhledem k uve
denému jest nezávažno, zda a jaké byly II žalobce prováděny zábory 
bytů před upsáním členských podílů, dále že jednotlivým členům ne
byly v novo,stavbě vyhraženy zvláštní místnosti, že družstvo si osobuje 
právo volně nakládati s místnostmi, jimiž bytový úřad nedisponoval, že 
počet a rozdělení bytů v družstevních domech nebyl v přímé souvislosti 
s počtem členli a jimi upsaných místností a že všechny pronájmy děly 
~e za stejnou činži. Totéž plati i o t0111, že příspěvků a závodních podílů 
použito bylo k stejnému účelu, t. j. k investování do domu, na němž ža
lobce má stejnou účast jako ostatni členové. Konečně nezávažny jsou 
i rozpory se spi'sy, které žalované družstvo podle § 503 čís. 3 c. ř. s. 
vytýká. Vzhledem k dalším vývodům dovolacím jest ještě žalované 
družstvo odkázati na dirvody napadených rozsudků, v nichž správně 
dovozeno, že pro tento spm nemá významu, jak rozhodnoto bylo o ná
roku na náhradu 100.000 Kč, žalobcem k započtení proti nároku dovo
lávajícího se družstva svého času uplatňovaný. 

čís. 8084. 

Syndikátní ručení. 
Vyplatil-Ii soudce zbytek rozvrhovaných peněz, složených k soudu, 

dlužmku. ač měl v rukou oznámeni skladatele, došlé po rozvrhovém roku, 
že na rózvrhovaných penězích jsou zaznamenány (naň vedeny) exe-

- čis. 8084 -
781 

též pro pohledávky, na něž nebyl vzat ~~.ři ,:ozvr.!;u. z~etel, n~ěl 
b ,tek vydati dlužníku bez souhlasu techto ventelu. UCll1ll-h tak prece, 
z}. ovd' 'ost přestoUptl svou ure nt povll1n . 

(Rozll. ze dne 25. května 1928, Co I 3/28.) 

Ředitelství pošt a telegrafl! složilo k soudu ve smyslu § 1425 obč. 
zák. a § 307 ex. ř. odbytné pro Ja,na ~-a. So~d~e vydal část odbytn~ho 
10.000 Kč a ustanovil rok k rozdele111 zbyvaJ1Clho depo'slta na 23. cer~ 
ence 1925, k němuž obeslal kromě dlužníka věřitely, kteří mu byl2 

~nál11i z exekučních spisů. V přípisu české finanční prokuratury, Jenz 
došel exekučnímu soudu dne 8. srpna 1925, byla uvedena Jmena vsecll 
zástavních věřitelů, mezi nimi i záložny ve V. Usnesen.ím v:.e dne 2~: 
srpna 1925 rozvrhl exekuční soudce P?dstatu pO,uze m~ezl ~en!e:y, klen 
nabyli zástavního práva podle exeku,clllch SpiSU, takze zalozne v~ V. 
nepřikázal ničeho. Žalobě, jíž se domáhala záložna ve V. na exekucllln; 
soudci a československém eráru zapiacení své pohledávky, pro ~ es n I 
S o u d II r v é s t o I i c e (vrchni zemský soud v Praze) vyhovel. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl odvolání. 

Dúvody: 

Jelikož skutkový základ o(:vol~cího rozsud~u ~e~í nap~den, sluší při 
rozbom otázky správnostI pravmho posouzem~ vecI ,vychaze!I, ze skut
kového, děje zjištěného prvým soudem. Podle neho pnpadl '!: castky~ r?z
vrhované usnesením okresního soudu ze dne 25. srpna 1920 na dluzlllka 
Jana K-a zbytek 4.325 Kč, jejž ~1U žalov,aný ~o'Udce Fr~12tišek L. usne
sením ze dne 1. září 1925 poukazal k vyplate, a bylo liZ toho dne, od 
24. srpna 1925, v rukou žalovaného Františka l.-a podání české finanč,ní 
prokuratury ze dne 8. srpna 1925, jímž soudu oznámila, že, na penlZl 
19,,719 ~č, jež poštovní správa složila k soudu, ISOU zaznamenany ?okud 
se týče vedeny exekuce mimo jiné též pro pohledávku 1.349 Kč zalob
kyně, záložny ve V. Obeznámiv se podle zá~0.nné povlllnostI (§ 47 ~oud. 
instr.) s obsahem a smyslem tohoto podam, nemohl soudce mltI po
chybnosti, že žalobkyně nabyla na složené částCe, byť i yodle st~vu 
soudních spisů snad nikoli exekučního, ale přece alespon smlu,vmho 
zástavního práva musil si uvědomiti I'ednak, že zástavní právo váz-, I ~ 
noucí na pohledávce složením její částky k soudu přechází na s oze~n0u. 
částku, jednak dosah předpisů o záni~u zástavního~ práv~ a ne,smel Jl 
proto Janu K-ovi bez svolení ž~lob~yne ~yd~t\ I:emel-h ~ytI zvracen n~ 
újmu žalobkyně účel, pro ktery postovm erar cast~u sloz21 k s~~du,,, b) 
totiž byla odejmuta dosahu dl~žníkovu a zabe.zyecena vsem ventelu~" 
pro něž na ní byly poznamenany, pokud se tyce vedeny exekuce. ",e
sejde na tom, zda šlo o řízení exekučn~ či ~~sporné. I kdyby bylo slo 
o exekuční řízení a soud by byl podle predplsu §§ 285/287 a 210 ex. ř. 
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snad nesměl míti ohled k přihláškám došlým až po rozvrhovém 
nebyl by soud býval prost povinnosti, přihlíželi k obsahu POZd"JŠího 
podání, v kterém osoba, jež rozvrhovanou částku složila, erár, ULlildrTIl 
nového, původně nejmenovaného věřitele, jehož domnělé nebo 
zástavní právo se prí' k složenéčáslce vztahuje. Vždyť pouhým, ttplh'~oi 
snad i pravoplatným výrokem rozvrhového usnesení, že jistá 
má jako zbytek (hyperocha) býti vydána dlužníkovi, nezanikla pro 
věřitele možnost zástavní právo - ať smluvní ať soudcovské 
částce té uplatniti, pokud tato částka není skutečně vyplacena. LallJ\/'I,,,, 

František L. měl tudíž i jako exekuční soudce přihlížeti k uU'''''Lecllernu i 

podání poštovní správy a mčl proto, i kdyby se jinak, pokud šlo o o 
při rozvrhovém roku známé věřitele, byl - ať právem či neprávem 
pokládai Z2 vázaného svým rozvrhov5rlTI usnesením, zadržeti 
domnělou l1yperochu, totiž ;částku, jež jako věřiteli nevyčerpaný 
měla připadnouti dlužníkovi, neboť ten nemohl z rozvrhového usne;;enL 
nabýti práva, by domnělá hyperocha byla vyňata ze všeho dosahu 
věřitelů a zejména oněch, jež měli na složené částce - třebaže 

výslovn'ě neuplatňované - zástavní právo. K témuž výsledku se 
cházÍ, má-li se za to, že šlo o nesporné řízení. I tu bylo samozřeJmou, r 
povahou věci uloženou povinností soudcovou, by právě naznačen}'. do
mnělý zbytek připadnuvší dužníkovi nepoukázal, nýbrž zadržel, jakmile 
seznal, že tu je nový, pftvodně neznámý a proto v rozvrhovém u",e'IClll 

ani nezmíněný věřitel, jehož pohledávka podle oznámení finanční 
kuratury byla zajištěna na složené částce a byla též . 
niž rozvržená částka byla složena k soudu. žalovaný ,orrrl,·p 
L. neosvědčil tudíž ani tak ani onak rozvahu a opatrnost, t. j. snaživost, 
již mu § 47 soud. instr. ukládej, nýbrž jednal nedbale. Přestoupil tudíž 
ve výkonu svého úřadu svou úřední povinnost za všech okolností. Toto 
přestoupení jeho úředních povinností mělo za následek porušeni práva 
žalobkyně, neboť ta měla i bez ohledu na tvrzené pořadí alespoň nárok, 
aby z ,částky i pro ni k soudu složené došla k zaplacení, pokud částka 
ta stačí, nedošla však k zaplacení, ačkoli dlužníkovi byl vydán zbytek, 
dokonce větší než její pohledávka. Ze žalobkyně škodu skutečně utrpěla, 
odvolání samO' výslovně uznává. Příčinná souvislost mezi touto. její 
škodou a přestoupením úřední povinnosti soudcem Františkem L-em je 
beze všeho jasna, neboť kdyby byl, přihlížeje k nároku žalobkyně, částku 
Janu K-oví připadlou zadržel a s ní naložil, jak odpovídalo stavu věci 
a ještě včas - před výplatou - mu oznámenému nároku žalobkyně, 
byla by žalobkyně došla úplného zaplacení. škodě své nemohla žalob
kyně zabrániti ani přípustnymi opravnými prostředky, neboť zvěděla 
o rozvrhu složené částky teprve, když tato byla již vyčerpána a zejména 
i domnělá hyperocha byla dlužníkovi K-ovi vydána. Jsou tu proto: 
všechny předpoklady syndikátního měení, i když se věc posuzuje jen 
co do tohoto obmezeného výseku činnosti soudce Františka L-a, a ne
třeba proto jíž zkoumati, zda a pokud se dopustil porušení své úřední 
povinnosti i v ostatních směrech, v nichž odvolání napadá kladnou od
pověď odvolacího soudu na tuto otázku jako právně mylnou. 
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čís. 8085. 

Soud příslušný pro povolení exekuce, by byl uskutečněn nárok na 
čiti jest vždy příslušným i k povolení exekuce pvo náklady, jež vzejdou 
vy~láhajícímu věřiteli v exekučním řízení. 

(Rozh. ze cine 25. května 1928, R II 94/;28.) 

Soud prvé stolice (okresní soud v Lipníku nad Bečvou) po
volil exekucí podle § 354 ex. ř. jakož i exekucí k vydobytí exekučnícr 
nákladů vnuceným zřízením zástavního práva. Rek u r sní s o u a 
napadené usnesení co do povolení exekuce podle § 354 ex. ř. potvrdil, 
zrušil je však, pokud jím byla povolena exekuce k vydobytí exekučních 
nákladů vnllceným zřízením zástavního práva a uložil soudu prvé sto_o 
lice, by návrhu na povolení exekuce vnucen)rm zřízením zástavního 
práva postoupil příslušnému okresnímu soudu v Povážské Bystřici, a 
uvedl v tomto směru v d ů vod ech: Dále napadají stěžovatelé usne
sení soudu prvé stolice proto, že soud prvé stolice povolil k vydobytí 
exekučních nákladů exekuci vnuceným zřízením práva zástavního, ač 
k tomu nebyl ani příslušným. V tomto směru jest stížnost oprávněna. 
Povolení exekuce, by byly uskutečněny nároky na vydání nebo na pře
nechání věci, na činy nebo na opomenutí, zavírá v sobě také povnlellÍ 
exekuce pro náklady, které vymáhajícímu věřiteli v řízení exekučním 
vzniknou. Vymáhající věřitel má ve smyslu § 54 ex. ř. již při prvním 
návrhu na povolení exekuce označiti dlužníkovo jmění, kterého má býtL 
upotřebeno k úhradě nákladů, jakož i exekuční prostředky, jichž k tomu 
má býtí užito (§ 369 ex. ř.). Ustanovením tím vyjádřeno jest však jen 
to, že zároveň s exekucí na vynucení činů a opomenutí mLiže býti ve,
dena také exekuce pro náklady vymáhajícímu věřiteli zpúsobené, že 
není zapotřebí v tomto směru zvláštního návrhu, že stačí udání nákladů, 
označenÍ' částí majetku, na které exekuce má býti vedena,' a exekučních 
prostředků, jichž má býti použito. Avšak nejsou citovaným ustanovením 
nijak dotčeny předpisy o příslušnosti soudu k p'Ov0'lení exekuce a může 
proto soud, u nějž se žádá o povolení exekučního prostředku, návrhu 
vyhověti, jest-li založena ve smyslu § 4 ex. ř. jeho příslušnost. V tomto 
případě byla navržena k vydobytí exekučních nákladů exekuce vnu
ceným zřízením práva zástavního na neÍnovitosti (soudní okres Po
vážská Bystřice) povinné straně patřící a tvořil exekuční títul nález roz
hodčího soudu plodinové bursy v Olomouci ze dne 3. května 1927. K po
volení této navržené exekuce nebyl příslušným okresní soud v Lipníku 
u. B., nýbrž příslušným byl ve smyslu §§ 4 čís. 6 a 18 ex,. ř. o·l<resnÍ 
soucl v Povážské Bystřici. Odporuje tudíž napadené usnesení v tomto 
směru zákonu a bylo je zrušiti a zároveň soudu prvé stolice naříditi, 
by postupoval, jak shora uvedeno (§ 44 j. n.). 

N e j vy Š š í s o u d k dovolacímu rekursu změnil usnesení rekurs-
ního soudu v jeho zrušovací části a obnovil usnesení prvého soudu. 
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D ů vod y: 

Poklid dovolací rekUl"ssměřuje proti zrUŠUj'ící ča'st' d'l 
sem neI V't" v 1 napa ene 10 , . ze mu upn I opravnení. Podle § 369 ex ř ' , I' 
kuce by b I k t ' , . . zavlra povo enl 

" y us II eCllen nárok na 'čin, v sobě také povolen' e k naklady kte ' 'h ., , ,,' I xe uce 
" , fe :,yma aJI-CllTIU v'enteli vzniknou v exekučním řízen' Z 

ustanovem zřejmě VYP!ý~á, ž,e soud, který jest příslušný pro I. nn,,,,lo_ 

. exeku,ce, by byl uskutecnen namk na čin, jest také vždy příslušn' k 
volem exekuce pro ony náklady. Nelze tudíž přísve'dČ·t· , .y 

o . k 'h d' . I I pravmmu 
z"ru I"e mS,nt o ,sou 'U; ze k povolení exekuce pro náklady vnuc,en\im 
znzemm pr,:va :~st~v~lho na nemovitosti povinných jest po'dle § 4 
a § 1 ~ e~. r. prtslr:sny~ okresní soud v Povážské Bystřici. Tato 
110vem zakona nepnchazejl zde v úvahu, poněvadž jde v § 369 
o u~tano'Vení zvláštn"í. V tomto směru bylo proto usnesení soudu ex. 
stohce obnovItI. 

čís. 8086. 

. Každá dědická přihláš~ vyhovující předepsané lormě musí býti 
Jata. na soud a vzata ~ poz~stal~stnÍ1n spisům, aniž přísluší soudu zkou_ 
~a!t,. zda v tom kterem pnpade bude přihlásivši se dědic snad 1 
cen, Ježto jest tu bližší linie. vy ou-

(,Rozh. ze dne 31. května 1928, R I 387/28.) 

Po!- ů s, t a I os t n í 's, o u d nepřijal na soud dědickou přihlášku 
M~ne S-ove, r e,k u r s n I ,s.o u d, dědickou pI-ihlášku na soud při·al. 
Do u vod y. Prvm S01.1d neprlJal dedlckou přihlášku Marie Š-ové k j 
zustalosti ,Ma6e lvI-ové ,~e z!:kona s Výhradou inventáře proto, že po~~; 
§ 736 obc. zak. jl nepnslusl dědické právo uváží 1"1 se' 'd . o s" , - ,ze nej e anI 
n' oUI,ozene;,:: .am o potomka ,sourozence zůstavitelky. Jest sice správ-

Y?l, ze stezovat;lka ,Mane S-ová není ani sourozencem zůstavitelk" 
ant 'poto,mke~l ~:ekt:reho sourozence zůstavitelky, neboť podlc skuL 
kovych udaju pnh!ásky. a předloženého křestního listu jest potomkem 
sourozence otce zustavltelky Matěje P-a totiž Františka P_ 'I " 
t~dy do, třetí třídy dédiců ze zákona po ~llstavitelce Mar" M

a
_ a ,naNez; 

hm nem v v v •• d'" ." k' II ove. cz 
, re:~n~~ ze).1 edIC e právo po zákonu vůbec nepřísluší nao ak 

toto praV'o ]1 pnslusl podle § 536 obč. zák. j'akmile zůs'avI'lelk ' PI a ona -. v v'l v v J l a zemre a 
730 jl 'pre;1 a, c:,muz nasvědč~je i n~dpis zákonní dědicové v čele 

§ ., obc. zak., ,ov~,em jest podmlnko'll, ze tu nebude zákonných dědiců 
pr~m ne~o d,ruhe tr;dy (§ 737 obč. zák.). Jelikož nikdo nesnlí dědictví 
f;set"',~c~e VZ~Í! \ drzem (§ 7?7 obč. zák.), jest především věcí pozůsta-

. n,l o, sou u, . y vzal pozustalost ve svou péči, by uplatňované dě
dlck,e, naroky zkoumal,a po ,splruění zákonných předpokladů právní držbu 
pozu,talostt onomu narok clmclmu odevzdal J'ehož uzná ,'_ 

-Aby se tak II t 't· . , za oplavnena. , . . ':".0 u ~ s ~ ~, jest ,nutným ve smyslu § 799 obč. zák., b ten 
kdo chce dedlctvl VZIÍ! v drzbu, soudu prokázal právní důvod, zda lm: 
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dt,dictví připadá podle posledního pořízení podle platné smlouvy dě
dické či podle zákona, a výslovně se vyjádřil, že dědictVÍ přijímá, což 
se děje dědickou přihláškou, jejíž fOľ1llu ustanovuje § 800 a ná:sl. obč. 
zák. a § 121 a 122 nesp. říz. Jak se má soud zachovati k dědícký'm při
hláškám, které svou formou vyhovují předpisu zákona, ustanovuje § 122 
nesr. říz. Podle tohoto ustanovení má každá dědická přihláška vyhoto
vená v předepsaná formě od soudu býti přijata a ku pozůstalostním 

. spisům vzata, soudu nepřísluší zkoumati, zda v konkretním případě bude 
snad přihlásivší se dědic vyloučen, poněvadž jest tu linie bližší, vždyť 
tento dědic může dědické právo bližšího dědke bráti ve smyslu § 125 
a 126 nesp, říz. v odpor ať již pro dědickou nezpůsobilost, ať již pro 
vzdání se dědictví a pod. a právo to by odmítnutím přihlášky bylo dě
dici odňato; pozůstalostní soud musí dědickou přihlášku přijati, vždyť 
domnělý dědic může svůj nárok za projednání pozůstalosti jenom při
hláškou dědickou uplatnítí, žalovati může teprve, když jej.soud pOZů
stalostní na pořad práva poukázal; pozůstalostní soud může odmítnouti 
přijetí přihlášky dědické jenom pro formální vady, nikoliv však pro ma
terielni vady na př. přihlásívší se není pravým dědicem. K odmítnutí 
přihlášky stěžovatelky nebylo důvodu, ježto bližší zákonný dědic Josef 
P., jenž jest zároveň testamentárním dědicem nemůže proti ustanovení 
§ 806 obč. zák. přihlásiti se k pozůstalosti ze zákona a tím zmařiti pro
jev p.oslední vůle. Když tedy stěžovatelka v dědické přihlášce uvedla, ze 
kterého důvo·du se k pozůstalosti přihlašuje, uvedla také, zda vými
nečně či bezvýminečně, předložila na doklad, svého poměru příbuzen
ského křestn'í list, dědickou přihlášku vlastnoručně podepsala, takže tato 
měla všechny náležitosti formální zákonem předepsané, neměl soud po
zůstalo,stní přihlášku odmítnouti a, učinil-Ii tak, odporuje toto usnesení 
zákonu, takže stížnost do něho jest odůvodněnou, bylo jí proto vyhověno 
a usnesení soudu první stolice změněno tim, že vyhláška Marie š-ové 
byla na soud přijata, 

N e j v y Š š í s o u cl nevyhOVěl dovolacímu rekursu, poukázav k dů
vodům rekursního soudu. 

Čis. 8087. 

K žalobě prvé manželky na druhou manželku zůstavitelovu o určeni, 
že rozluka mezi žalobkyni a zůstavitetejn byla neplatnlOu, ~ druhá 
manželka pasivně oprávněna. 

(Rozh. ze dne 31. května 1928, Rv 11291;'27,) 

Prvá manželka z(lstavitele domáhala se na druhé jeho manželce ža-' 
lobou, by bylo určeno, že svolení žalobkyně k rozluce se zllstavitelem 
jest neplatné a že jest neplatnou i rozluka manželství žalobkyně se zů
stavitelem, Žaloba byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s t o I i c, 
N e j v y Š š í Ul s o u cl e ol z těchto 

Civiln! rozhodnuU X. 
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clův,odů: 

~oZllstalost jest souborem ma' k . 
zemrelé, vyloučeny jsou ted všeck

et 
ovycI: práv a závazků po' 

v TI!ch zemřelý byl účasten y. ako y pravm ~oměry ryze osobní 
Jako majitel moci otcovské debo stra~a trp,na nebo čínná, na Ú 
P?drobená. To vše plyne zcela . m~nzelske nebo jako osoba této' 
pnhIíželo k předpisům §~ 53 I h;s;e z povahy věci, i kdyby se a . 
797, násl. obč. zák a J' " ' ,,53~, 538, 547, 548 549 7?7TI!' . " • . 0' Jez vesmes výslo vb' ,-
»jm;'nt<<. Ovšem ani všecko jmění ne a ,~ne, ne o mlčky předpokl 
toltz ne, když pozůstává z t . p tn vzdy do pozůstalosti t 
práv' . zv. prav neJosobně'" h ' e 
, ' e omezení vyslovené v § 53 I ob' 'k _ ' )S'c , a ten význam 
bra~~ neJsou předmětem dědictví a c~:; i-~~ ~sak rodinná a manželská r ylt tak jasné, že by o tom nemělo b ~ rl e, y do pozůstalosti, mělo 
vsak J~n, m~jetková práva předmětem ylt 'p0trebl teprv mluviti. Jsou-ii 
stavovam zustavitele dědic . PO~lI,stalosÍl, vztahuje se i 'd 

§ 
547 b '. 'k' em a zastupovaTI! po . tl' ., pre _ 

, o c. za , Jen na majetková r' .. z~s a oSÍl dedicem podle 
n,: pro t,edy na moc otcovskou neb~ l~:a, ,nt~o!J v~ak na rodinné poměr 
k zalobe oprávněna když jde ,I manzelslvl, I není proto žaiova ~ 
nebožtíkem mužem 'a žalobkY:í j:1: atn~st rozJ~ky manželství mezi jej:~ 
la,cl s?ud ,v tom směru na om lu ~eJer o prvm m~nželkou, a jest odvo
neJ3'ka ,rrava na pozůstalost :a ." //e kdyby, zaJobkyně uplatňovala 
o~~. zak,):,právo předního 'Odkt:~ (§Y7~~ko~r:y d~dický podíl (§ 757 
s.usnou vyzlvu (§ 796 obč 'k) b ? C. zak.) nebo právo slvně ke sporu oprávněna ~ :ua b' yla bY,,~alovaná jako dědička P:~ 
rozluky na řadu, ale jen 'ako otl.. ovsem. prlsla nutně i otázka platnosti 
nost rozluky jest přímo p~edmět k~ r~J~dlclelní, kdežto" když neplat
lezen,o přímo výrokem rozsudeč~~ ~a o mh? nároku a má o ní býti na
pr? zalobkyni, nemůže o oprávně~í d'2~h!ede k mal,etkovým následkům 
recI. Ostatně, jak z obsahu žalob ,.e lcky k roh, zalované strany býti 
božtíku, v té otázce však prav' ol ~Jn;Jmo, jde žalobkyni o pensi po ne-

k
by byl povinen případnou P!nSi, t!~rc~m I mlohl by ,býti j~dině ten, kdo 

em, stat, a nelze by se s pom' t' y, Y - I nebozÍlK statním úr'ednl' 
"k' ' 111'UI1I1 pr 'h 'I -ne]'" e pro něj nepříznivé prejud' ., ave o za ovaného vytvořovalo 

opr~v!,ění žalované strany ke spo:~I~;:i S !ohoto ~Iediska nedostatku 
volam naprosto' bezpřed:mětn" J , se vsecky duvody a vývody do-yml a netreba se jimi vůbec zabývati. ' 

čís. 8088. 
Obecní zaměstnanci, 
Obcím zůstalo zachováno r ' prosince 1921 čÍs. 495 sb z p a v o, by v mezích zákonů ze dne 21 

sb ' '. • a n. a ze dne 20' ' , ,z. a n, upravily samostatft,' I' b • . prosmce 1922 čís 3,94 s'h ,. "esuzemplaty .. , Vo' . 
vyc, zaměstllancu po p,řípadě i 'Vol ' Vo a Jme pOZltky a práva 
zamestnanců nižší než u státnic~vysl y, POZltky, pokud byly u obecních 
těmi neb~lo však 'uloženo obclm z~ý~~~tn~n~ téže ~ategorie. Zákony 
z a Jl. o ~ I n n o s t a proto nemohou i pa, ob:c~lm zaměstnancům 
konny narok na takové zvýšenÍ; t to ze zákonu tech dovowvati zá-

_ čís, 8088 -- 787 

Byly-Ii usnesením obecniho zastnpitelstva přiznány zásadně všem 
obecním zaměstnancům stejné požitky, práva a nároky, jako mají státní 
zaměstnanci stejné nebo rovnocenné kategorie, vztahovalo se toto usne
sení i na obecní strážníky, aniž by záleželo na tom, zda služba obecních 
strážníků byla rovnocennou se službou státní stráže bezpečnosti a jaké 

!inančni zatížení vzešlo obci touto úpravou. 

(Rozh. ze dne 31. května 1928, Rv I 1500/27.) 

žalobce, městský~ policejní nadstrážník v L. v čechách, domáhal se 
na mě.stské obci L., by byla uznána povinnou vydati mu podle § 8 zá~ 
kona ze dne 17. prosince 1919, čís, 16 sb. z, a n, na rok 1920 jmenovací 
dekret, jenž měl zvláště obsahovati ustanovení, že žalobce má nárok 
a) na vyplacení do pense započítatelného strážního přídavku ve výši 
1800 Kč po dobu činné služby, jenž je splatný předem v měsí<čních 
splátkách, b) dále na vyplacení přibytečného po dobu činné služby ve 
výši ročních 600 Kč, splatného předem v měsíčnich splátkách, c) na za
počtení každého roku, který ztrávil ve službě jako bezpečnostní orgán, 
do výslužby šestnácti měsíci po·čítaje ode dne nastoupení služby a že 
to, co uvedeno pod a) až c), žalobci tak dlouho náleží, pokud státní 
stráž bezpečnosti má na tyto požitky nárok proH eráru. Pro c e sní 
s o II d P r v é s t o I i c e uznal podle žaloby, O d vol a c í s o u d ne
vyhověl odvolání do oné části roz·sudku prvého soudu, jímž byla ža
lovaná uznána povinnou vydati žalobci jmenovací listinu podle § 8 zá
ko'na ze dne 17. prosince 1919, čís. 16 sb. z. a n. na rok 1920, jinak 
odvolání vyhověl a zamítl žalobní žádost, pokud se domáhala toho, by 
jmenovací listina obsahovala zvláště ustanovení uvedená v žalobě, D ll
vod y: Ohledné nároku na strážní přídavek 1800 Kč, na příbytečné 
600 Kč a na výhodné. započtení služební doby v ten způsob, že za 12 mě
síců skutečné služby se má pod tati 16 měsÍCll pro pensi, nelze odvo
lání upříti oprávněnost. Jest uvážiti toto: a) § 3 zákona ze dne 21, pro
since 1921, čís, 495 sb. z. a n. stanoví, že služebním řádem neb usne
sením obce určené služební platy a právní nároky, pokud přesahují mí'Tu 
jednotlivých druhů platů, práv a nároků státních zaměstnanců stejné 
neb stejnocenné kategorie a stejných rodinných poměrů, musí býti uve
deny obcí nejdéle do konce roku 1922 na míru platů, práv a nároků 
státnÍCh zaměstnanců; b) § 19 zákona ze dne 20, prosince 1922, čís. 394 
sb. Z. a n. stanoví, že sJužebnímřádem neb usnesením obce určené slu
žební požitky, práva a nároky obecních zaměstnancu, pokud přesahují 
míru z tohoto zákona čís. 394/,1922 státním zaměstnancům přináleže
jících jednotlivých druhů služebních platů, práva nároků téže stejno
cenné kategorie a týchž rodinných poměrů, musí býti uvedeny obcí od 
1. ledna 1923 počínaje na míru plaHl, práva nároků státních zaměst
nanců. Tim byla zároveň rozšířena působnost § 3 zák. ze dne 21. pro
since 1921, čís. 495 sb, Z. a n, Z těchto zákonných ustanovení, na něž 
se strany odvolávají, jasn.ě a zřetelně vyplývá, že v oněch případech, 
ve kterých jednotlivým obecním zaměstn"ncům platy, práva a nároky 50' 
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v širší míře, buď na základě řádu služebního nebo na základě uSlneslen,í> 
obecního zastupitelství byly povoleny, jak patřily státním zaměstnan_ . 
CŮI11 stejné a stejnocenné kategorie a stejných rodinných poměrů podle 
z<ikonů ze dne 7. října 1919,Čís. 541 sb. z. a n., ze dne 4. března 1920 
čís. 154 sb. z. a n., zákona ze dne 9. dubna 1920, čís. 222 sb. z. a n.: 
ze dne 22. prosince 1920, čís. 666 sb. z. a 11., zákona ze dne 20. pro
sínce 1922, čís. 394 sb. z. a n., ze dne 15. února 1923, čís. 34 sb. z. a n., 
na míru platů) práv a nároků státních zaměstnancl! téže l1eb stejno_ 
cenné kategorie a stejných rodínných poměrů musely býtí sníženy. Ze 
zákonných ustanovení § 3 zákona ze dne 21. prosince 1921, čís. 495 
sb. z. a n. a § 19 zákona ze dne 20. prosínce 1922 čís. 394 sb. z. a n. 
vyplývá, že tato ustanoven'í nařizují snížení velmí často se vyskytujícího 
lepšího honorování obecních zaměstnanců, nikterak však zlepšení, hod_ 
nocení obecních zaměstnanců proti zaměstnancům státním. Z těchto zá
konných ustanovení nemohou tedy obecní zaměstnanci odvoditi nárok 
na stejné postavení se státními zaměstnanci. Tato ustanovení obsahují 
rozkaz obcím, by v každém případě, ve kterém obecní zaměstnanci vy
kazují nadparitu proti státním zaměstnancům, tuto nadparítu odstranily, 
omezily, tedy pravý opak toho, co myslí žalobce, že lze odvoditi z těchto 
zákonných ustanovení. Podobné ustanovení jest též § 212 zák. ze dne 
24. června 1926, čís. 103 sb. z. a n. Výměra práv, nároků a požitků 
státních zaměstnanců (podúředníků a zřízenců) tvoří podle toho hořejší 
hranici, nejvyšší výmérUl práv, nároků a pOžitků obecních zaměstnanců 
(podúředníků a zřízenců) stejné neb stejnocenné kategorie a stejných 
rodinných poměrů, která nesmí býti obcí překročena, pokud se týče tam, 
kde tato hranice byla překročena, jest op "tříti odbourání, ,snížení práv, 
nároků a požítků obecních zřízenců. Odporovalo by to také tendenci, 
ratio legis, tohoto zákonného ustanovení, které směřuje k tomu, by se 
zabránilo, by obzvláště dobře kvalifíkované síly přestupovaly z méně 
placené státní služby do lépe placené služby obecní, okresní a zemské. 
Těmíto zákonnými ustanovenímí bylo dále pozměněno ustanovení § 25 
(4) zák. ze dne 17. prosince 1919, čís. 16 sb. z. a n. na rok 1920, podle 
něhož obecním zaměstnancům v jejich služebních smlouvách přiznané 
zvláštní výhody při úpravě služebního poměru obecních zaměstnanců 
na dále byly ponechány v platnosti. Není všeobecného zákonného usta
novení, předpísujícího, že práva, nároky a požitky obecních zřízenců, 
pokud ,se pohybují v jednotlivých případech pod výměrou práv, nárokťt 
a požitků státních zaměstnanců, se mají na tu míru zlepšiti. Shora zmí
něné horní hranící, nejvyšší výměře, odpovídá s druhé strany dolní hra
nice, nejnižší výměra práv, nároků a požitků obecních zřízenců, která 
vyplývá ze zákona ze dne 17. prosince 1919, čís. 16 sb. z. a 11. na rok 
1920. Podle § 11 tohoto zálmna jest věcí obecního zastupitelství určiti 
služební požitky u ní definitivně ustanovených a plně zaměstnaných 
zřízencťt. Nevyhoví-li obecní zastupitelství těmto zákonným předpisům, 
zákon nařizuje, že měsiční po'čáteční základní plat skutečně stále jme
novaných a plně zaměstnaných zřízenců činí v obcích nad 10.000 oby
vatel 2.000 Kč, v obcích s 6000 až 10.000 obyvatel 1.700 Kč, v obcích 
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. 500 K- v malých obcích 1.200 Kč. Obcc-
s 2000 až 6,000 obtvatel: . e ~e:ušcnou' služební dobu, náleží nárok 
ním zřízencUl~', kten vyk~~ou l:.p í počátečního základního platu (be~ 
na praVldel!1[e, la~t~matr~n: pZ~~~~ky) ve lhůtách tříročních, které činI 
ohledu na ClalO 111 aJ. - k ne'v šší výměře 100% 
12 5% počátečního základmho platu, lazt "eJ dYOS'ICI' nej'vy' še dvoJ'

. -' 'kl d'h I tu to jest p a muz . . 
počátec;lho.~: _ a'hl~l zOák1a~n;ho platl:. Tato třiročni lhůta k postoupenI 
násob:.poca ecm . '. od nastau ení služby, nebylo-Ii obecním 
do vysslho platu se p~člta.. p. hodnějšiho smluveno (ob
zastupitelstvím s ob:cmr;' .. zrl,zencem nI~ vY

kh Mimo to náleží obec-
z~láště .?hlednč z~po§teti \~~~~~ ~~tk~~u:e~r:ho{~í přídavek 50% platu, 
/11!nU z,nzencl poc e '1 ' b t nebO' není-li dán zřízenci k diispOSlCl, narok 
dale narok n~ natur~ my... ' % zřízencova platu. Při snad se vy
na příbytečne, kt.er~ se v~me.n 20 _ .. ,užívání polí, trávy, otopu, 
skytujících naturalmch ~OZltCICh, na PL P{l/,o určiti peněžní cenu těchto 
osvětlení a po(~ob~ě, ma obe5nI ;zastuplt~:c~:m zastupiteJstvim podléhá 
naturálních pozltku (t.oto

k 
urC~hlL cen~uopl'tel'ske'ho autonomního úřadu). 

. , dV

' ého o 'reS11l o zas l ( ,v' 

schvalem na r.':e~ --t' d celkových požitků obeclllho zn-
Vyšetřená. pen.ezm cen: v s~ zap~~~r ~e ~\1lenší o tuto peněžní cenu. Mim~ 
zence, to Jest jeh,o pen;zm_po\6 z r 1920 sb. z. a n. také ustanovenI 
to má .§ 12 a .. na~l. zak. c:s'sta'noveni následuje, že práva, náto~y, 
o penslJmm pnspevk~; Z techt~ \, h na Moravě a ve Slezsku nesmeJI 
a požitky obecmho znzence v cec ae., [Očež za všech okolností obec 
klesnouti pod shora uv~den?u h{~n:c;, \r těchto případech mají obecní 
je musí na tuto neJ.mensl mIru.~ e~s~:~r' roti obci mohou uplatňovati 
zřízenci zákonný na!o~, na Zlep~eť~ásleJuťe dále, že obecní zastupitei
cestou práva. Z hOrejSICh vyvo. árok a ožitky svých obecních 
stva mají úplně volnou ruku~lG~ěa::~ ~0Iellneb~1;ření hranicí. V těchto 
zaméstnancu upravIlI mImo z,' '. k' a poz'l'tkůr1 vyply'vaJ'ícím ze , . v'hl"'" k právum nalO um I) , 

me:lcn ,a P!~ IzeJlc I' b íCll smluv neb z jiných obecních u~nesenr, 
sluzebnrho radu a. ze s uze n. becní zastu itelství oprávneno, by 
které se drží v teto hranrcI, J~st o. nárok! a požitky připadající 
Podle volného uvážem stanoVl 'O p,rav~, .... ~ neb nl'koll'V v 'plné vy 'měře 

. -- "k j' . eště v te vymere 
obecl;tnlll zn~encl 11: o IV 1 . , h Jomčrů. Jinými slovy: obecní zastu
státmch zamestnancu za steJ~Yc P " a'no poskytnouti obec-, , .... , d' 'konnym usta-nove111m vaz, -, 
pitelstvl nell! za nym z~ . . k" požitků které náležejí stat-.... , . vymeru pTav nara u a, _ v 

nímu znzenc? onu .- . .... 'o MO .... e tylo nároky odmítnouti. Ovsem 
nímu zřízencI za steJnych p,omeru. __ <uz. požitky a nároky, které již 
obecní zastupit~lst:o nesm~ ~mellSll; p~~1~1a'řádem neb usnesením obec
přiznalo v llveoenych hran:clch sluzeb. mi 'ednotlivvm obecním za
ního zastupitelstva ne!" sl~zebm:nl:l11~O~VOaŽjtk~ nedosahují nejnižší zá
městnancům. Jen kdyz pr~va, nalo y a.. nároky a požitky obecních 
konné výměry, Jest zavaza?o, by tato pr~~,a, 'měfll S druhé strany jest 
zaměstnanců zlepšilo na zakonnou ~e~~l~~,í~~nou ~ejvyšší výměru stát
obecní zastupitel:tvo .po.v~"no,. by s ~ok a požitky snížilo na výměru 
ních poplat~lr prevysu!,cI f'rav~~'í~ích ~tátním zaměstnancům za stej-
Práv naroku a pozltku, pnpa j . t' f·lna.llc-nl· komise ve smyslu 

, - o • b I"te' bude povmnos 1 ných pomeru, 'coz o zvas 
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§§ 14 a násl. zák. ze dne 7. února 1919, čís. 76 sb. z. a n. Použito 
souzený případ, mohla Se žalovaná obec usnésti, že poskytne 
který patří k uniformovanému městskému policejnímu mužstvu, 
přídavek 1800 Kč, nikterak se však nesměla usnésti, že mu 
vyšší přídavek strážní, po případě, když žalobce byl zařazen do 
formované policejní stráže, směla povoliti příd"vek 1440 Kč, ale n 
přes to. Mohla se usnésti, že žalobci bude poskytnuto i méně než 1800 
(,1440 Kč), mohla se však také usnésti, že žalobci takový přídavek 
bec nebude povolen. Zcela totéž platí také ohledně přídavku Dři:hvt~I'_' 
ného a stejně se to má také ohledně započtení služebních 
měření pensijních a zaopatřovacích požitků podle ustanovení 
pro státní p'olicejní strážní mužstvo. Ze shora uvedených úvah 
že žalobce nemá podle zákonných ustanovení zásadně vůbec 
pritvní cestou neb jinak vynutitelný nárok na poskytnutí této 
a na určitou její výměru. 

N e j vy Š š i s o u d obnovil k dovolání žalobce rozsudek 
soudu. 

D ů vod y: 

Dovolání, opřenému o dovolací dúvody podle čís. 2, " a 4 § 503 
c. ř. s., nelze upříti oprávnění. Ze zápisu o schůzi obecního zastupi
telstva v L. ze dne 13. září 1923 lze zcela zřetelně seznati, že předmětem 
jednání a usnášení mimo jiné věci byla hlavně nová úprava požitkú 
obecních zaměstnanců ve smyslu ustanovení § 3 zákona ze dlle 21. pro
since 1921, čís. 495 sb. z. a n., doplněného předpisem § 19 zákona 
ze dne 20. prosince 1922, čís. 394 sb. z. a n. a že při převedení zaměst
nanců do noví'ch služebních skupín bylo dbáno í předpísů o propočítání 
služební doby podle zákona ze dne 9. dubna 1920, čís. 222 sb. z. a n. 
a jeho prováděcích nařízenÍ. Ačkoliv předpisy §'3 zákona čís. 495/Q1 
a § 19 zák. čís. 394/1922 měly za účel snížení (redukci) služebních 
požitků, práv a nároků obecních zaměstnanců, pokud převyšovaly po
žitky, práva a nároky státních zaměstnanců stejné nebo rovnocenné 
kategorie, přece i pak zústalo obdm zachováno práva, by v mezích 
těchto zákonů upravily samostatně, vlastním rozhodnutím služební platy 
a jiné požilky a práva svých zaměstnanců, po případě i požitky zvýšily, 
pokud byly u obecních zaměstnanců nižší, by přiznaly jim plnou paritu 
se státními zaměstnancí stejné nebo rovnocenné kategorie. Ovšem ne
bylo dotčenými zákony uloženo obcím zvýšení plalů obecním zaměst
nancům za povinnost a proto nemohou zamělstnanci ze zákonů čÍs. 
495/21 a čís. 394/.1922 odvozovali zákonný nárok na takové zvýšenÍ. 
Žalobce však neodvozuje žalobní nároky z těchto zákonů, nýbrž opírá 
je o usnesení zastupitelstva žalované obce ze dne 13. září 1923, tvrdě, 
že ve scMzi obecního zastupítelstva z tohoto dne bylo jednáno a roz
hodnuto také o služebních požitcích, právech a nárocích obecních stráž
níků v ten zpúsob, že každý rok ztrávený v exekutivní policejní službě 
má se počítati do výslužného 16 měsíci, že členové uniformované stráže 
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obdržeti clo výslužného započítatelný strá.žni přídavek L~OO K:č 
dále mimořádný přídavek bytovy 600 Kc r.oČ1l1ch, a dO!lcuJe, ze 

~éto nové úpravy požitků stráže bezpečnosti byl ve. schuzl obe~
tupitelstva zpravodajem přečten a členům zastupItelstva. ozna

~a~ysvět1en podle zvláštní tabulky, takže jim před hlasová~l,m byl 
Ze zápisu o schůzi obecního zastupItelstva ze .~ne 13. !an ,1923 

zjevno, že předmětem jednání a porady. byly te.z dmll:nor,a~n~ fO
tráže bezpečnosti, jak byly seznamenany v pre 'o~ene . a u c~, 

s soud, založÍv svá skutková zjištění hlavně na svedeckych .vy: 
zpravodaje o této platové úpravě a člena zastuplt?lstva,.!lmz 

no\reu'''''řil zJ'istil že mimořádné požitky stráže bezpečnostI, o nez ve 
ve, , ,. d'l' 'h d . jde, byly ve schůzí projednány, a spr~vne USOU.I; :e vy, fa y 

o řezkoumání a doplňky týkaly se jen čí·sel~eho p~opo:ltal1l platu, J~cI-
~lVY' ch zaměstnanců. Nelze nechatI nepavslmnutym, ze podle zaplsu 

no ~t schu' zi obecního zastupitelstva bylo o mimořádných požitcích o te o , , . .. h' 
t" bezpečnosti jednáno ve spojitosti s požitky cleputatJ1Jml, JI; z 

s .raz,
e
e. vylllěření u J' ednotlivcú a také jejich ocenění bylo ponechano 

Presl . bl'" h'" IlI)Zclěj'; ;Ílrlu propočítání, avšak také o. l1lch yo ucmeu? ve s~ .. U!I .za-
usnese.nÍ. Z výroku starosty žalovan.é. ob,:e, v Z.~~ISU zJ;steneh?, 

• poz'l'tcích stráže bezpečnosti musí byli Jeste bhzsl, opatreno, m-
ze o , d '" . b 'h kterak neplyne, že tím byly tyto požitky z pOf.a y a z .u~n.asem o, ecm o 
zastupitelstva vyloučeny, j~k s~aží s:. l1;ylne ~?vocllli z~lovana obec; 
B lo-Ii zjištěno, že o mimoradnych pozl:::~ch straze b;zpecnostJ, o ktere 
v~ sporu jde, bylo ve schůzi dne 13. zan 1923J;dna~0 podl~. ta,bulky, 
ve které byly seznamenány, a ~e po proJedn~l1l cele pl~to\ e uprav~ 

• ech zaměstnanců obecních doslo ku konečnemu zasadmmu usnesen~ 
~~ecního zastupitelstva, a to všem! hlasy, Jímž ;zastupitelstvo ~becn,1 
přiznalo všem obecním zaměstnancum sleJne pozltky; prava a naroky, 
'ako mají státní zaměstnanci stejné nebo r~vnocenne. kat~~oTle, plyn~ 
~ toho jediné správný logický závěr, že tato zasad,a plalila tez pro obecl1l 
policejní stráž, jejiž zvláštní požitky byly, obecJ1lmu za'~t~pltelst~u spe: 
cielni tabulkou oznámeny a toto Je ze sV,eho rozhodo,::al1l a~.1 vysl?v~: 
ani jinak poznatelně nevyloučilo, a nel1l-1I sp~:no, z,;" v.fe dobe, JIz 
státní ,stráži bezpečnosti stejné mimoř~dné P?zl!ky prI~lusely. P:ylo-I~ 
dále zjištěno, že žalovaná obec toto sve .formal~.e platne .usne~em tak~ 
později realisovala v ten způ·sob, že č.lenum str~~e bezpecnostJ. po ,cely 
rok 1924 vyplácela strážní přídavek, !rebas .l~n. c.asteč~e, pr?Jevda tm;t? 
konkludentním činem i proti obecJ1lm strazmkum zretelne svou vulI, 
že své dřívější usnesení míní provésti, čímž ~ito nab,Yli práv, ~Sl1eSel1lm 

. jim přiznanvch a nemohli pozdějším usnesenrm noveho obecmho. zastu
pitelstva z.{ dne 29. října 1924 býti jich zbavel1l, prostym :amltnutlln 
jejich již nabytých práva nároků. Jest proto Iho~teJno, pkeho se do
stalo žalobci dekretu na základě usnesení obecmh? ,zastu.plt~l·stva ze 
dne 29. října 1924, o který tento své nároky am neopua, a nema am pro 
spor významu, přezkollmávati formální p,latnost toh?t? dekretu. P,ro 
spor jest rozhodným projev vůle ,žal.ova~e ob.ce, vypdr;ne usn.e~semm 
ze dne 13. září 1923, jímž zásadne pnznany vsem obecnlll1 zame"tnan-

,ji-! 
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cůrn stejné požitky, práva a náToky, jako mají státn-í zaměstnanci 
ne~o ro;nocenné kategorie, při čemž - jak bylo již dolíčeno _ 
z teto zasady vyloučem ani obecní strážníci. Nesejde na tom zda 
strážníků žalované obce byla rovnocennou se sluŽbou státní' stráže 
pečnosti, ani na tom, jaké finanční zatí-ženÍ obci touto úpravou 
když ,obecní, zastupit~lstvo po~žilo svého práva a zlepšilo svým 
nancum sluzeb111 pozltky v pnpustných mezích § 19 zákona čís. 
1922, kterážto vůle byla výslovně zdůrazněna i v zápise o schůzi ze 
13. září 1923, že totiž tímto zlepšením požitků koná obec jen svou 
ciální povinnost k zaměstnancům dosud. málo placeným. Žalobci 
může býti ani na úkor, že žalnvaná obec své usnesení hned a úplně 
provedla, neboť tím právě jest odůvodněn jen jeho nárok, ...... '"J''' 

se ve své podstatě toho, by u~nesení obecního zastupitelstva 
13. září 1923 bylo ohledně něho řádně provedeno. 

čís. 8089. 

Ručení dráhy (zákon ze dne 5. března 1869, čís. 27 ř. zák.). 
Jde o přihodu v dopravě, byl-Ii prázdný vlak s otevřenými dVE,řmii 

u vozu posunován na peron hustě obsazený tlačícím se obecenstvem • 
čímž se stalo, že byl dveřmi zachycen cestující a přímáčkuut na nosič' 
držíci dvoranu. ' 

(Rozll. ze dne 31. května 1928, Rv I 1967/27.) 

Žalobkyně chtěla nastoupíti clo vlaku, jenž byl posunován clo ná
dražní dvorany. Za velkého návalu cestujících, deroucích se do vlaku, 
clostala se žalobkyně v bezprostřední blízkost posunovaného vlaku, byla 
zachycena otevřenými dveřmi vagonu a přimáčknuta k sloupu, nesouc 

dmu střechu dvorany, čímž utrpěla zrančnÍ. Žalobní nárok na náhradu 
škody uznal pro c e sní s o udp r v é s tol i c e důvodem z polovice 
po právu, o d vola c í s o II cl nevyhověl odvolání ani té ani oné strany. 

N e j v y Š š í S o u cl nevyhověl dovolání žalovaného, k dovoláni ža
lobkyně uznal žalobní nárok důvodem zcela po právu. 

D ů vod y: 

Dovolání žalujíci strany je důvodné. Bylo-li příhodou v dopravě že
leznice způsobeno tělesné poškození 11eb usmrcení člověka, má se za 
to, že příhoda nastala zavíněním podniku nebo liclí, jíchž v provozu 
užívá. Za zavinění těchto osob ručí po-dnik jako za své vlastní zavinění, 
podle §§ 1325 až 1327 obč. zák. (§ 1 zák. ze dne 5. března 1869. čís. 27 
ř. zák). Železniční podník ručí tedy zásadně za škodu z tělesného po
škození nebo usmrcení člověka, bylo-li zpu.sobeno příhodou v dopravě 
a nedokáže-li podnik některý z vyviňovacích důvodů § 2 cít. zák. Správně 
uznaly nižší soudy, že jde v souzené věci o příhodu v dopravě, zjistivše, 
že žalobkyně byla zachycena otevřenými dvířky jedouciho vlaku, kterí' 
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hyl. prázdni' a ze zadu tlačen do dV,orany n~draží pO"koleji:. u k,teré stálo 
mnoho obecenstva, a že žalobkyne byla temlto dVl rky pnmacknuta l1a 
železný nosič, který drží střechu dvorany: Příhodu v dopravě, to jest 
odchylku od normální dopravy, jest shledávati v tom, že prázdný vlak 
s otevřen)rmi dveřmi jednoho vozu vjížděl na peron hustě obsazený 
tlačícím se obecenstvem. Ježto dále bylo zjištěno, že žalobkyně tímto 
způsobem b~la zraněna, ručí. ž~lov~~á strana za šk?du t,ím vzešlou. ~e 
by žalobky~e ~ama by}a za~l:l1~a pnhodu v do~rav'.', ,te~y okol?ost, ze 
vlak s otevrenyml dvenm vpzdel do dvorany nadrazm, zalovana strana 
ani netvrdila. Namítá jen, že žalobkyn~ sama zavinila úraz. Leč tím 
neuplatňuje vyvíňovací důvod § 2 cít. zák., který patrně má na mysli. 
Tím, že tvrdí, že úraz přivoděn byl vinou žalobkyně, popírá předpo
klady § 1 cit. zák., totiž, že poranění žalo?kyně (úra~) zpu~~b~no,~!lo 
příhodou v dopravě; napadá tedy touto namltkou tohko z]lstem U1zslch 
soudů, což jest v dovolacím řízení nepřípustno. Leč žalovaná strana 
neuplatnila ani žádný jíný z vyviňovacích důvodů § 2 cit. zák., neboť 
okolnost, o. které se prvý soud zmiňuje, aniž by ji ovšem výslovně, byl 
zjistíl, že dvéře vozu, kterými byla žalobkyně zachycena, byla otevrena 
cestujícími. naskakujícímí do prázdného a ještě jedoucího vlaku,. ne
opodstatňuje vyviřlOvací dúvod, poněvadž naskakování a otvírání dvířek 
vozu mohlo býti zabráněno při dostatečném a důkladném dozoru, a ne
bylo proto neoclvratitelným jednáním těchto osob. Jsou tu tedy vsechny 
předpoklady § 1 cit. zák a proto r~či dráha za š~(?du, jež ~al~bky11l 
vznikla, a to za plnou škodu. Mylny Jest nazor mzslch soudu, ze za
lebkyni stíhá částečná vina, poněvadž měla ustoupití z nebezpečné blíz
kosti blížícího se vlaku a tlačících se lidí do peronu a postaVIlI se mImo 
největší tlačeníci. Neboť dráha může se .sprostit! P?~innosti k náhradě 
škody podle výslovného ustanovem § 2 ~"k. o rucem zelezmc Jen, pokt~d 
dokáže, že příhoda v dopravě byla zpusobena neodvra~ltelnyn: ]edna
nílll třetí osoby, za jejíž zavinění neručí, nebo V1110ll' poskozeneho. 

čis. 8090. 
~----- ----- ./ , 

Nelze vésti exekuci na penize, jež dlužnik složil u Státního pozem-
kov.ého úřadu jako kupní cenu za přislíbené pozemky. ~, " 

Pro zabaveni nároku ua přiděl neplatí (nejde-Ii o nedí!) § 36 prlnel. 
zák., nýbrž § 23 přiděl. zák. Nárok na příděl nelze zabaviti. 

(Ro~h. ze dne 31. května 1928, R II 183/28.) 

Vymáhající věřitel navrhl povolení exekuce zabavením dlužníkova 
nároku proti Státnímu pozemkovému úřadu z dLlvodu složení kupní ceny 
za přislíbené pozemky. S o udp r v é s t o II c e exekUCI povohl, r e-
k li r s 11 i s o II d exekuční návrh zamítl. -

Ne j v y š ší so u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 
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Dúvody: 

. Dvorní dekret ze dne 21. srpna 1838, čís. 291 sb. z. s., na nějž se se 
Statnl1TI pozemk?vý.m úřadem odvolává i rekurs ni soud, by sice naprosto 
nevadlI ~ab~:,e111 narok~.,na výplatu peněžité čá,stky dlužné Státním po
z~mkovym uradem, jak jlZ ~ rozh~dnutí ze dne 2. března 1928, R I 136/28 
č~s. 78,32 sb. n, s, podrobne vylozeno, avšak překážka je jiná. V exekuč_ 
ni':' navrhu vymáhající věřitelé uvádějí, že dlužnice má pohledávku za 
Stat?ím pozemkovým úřadem z důvodu složené kupni ceny za přislí
b~?e pozemky. Avšak když kupitel - zde přídělee - složí kupní _ zde 
pnděl~vou --:: cen~, nemá, žádné ,pohle;Jávky, neboť zaplatil jen svůj 
?luh. Ze by vsak vec se mela tak, ze slazení bylo jen podmínečné a slo- . 
zena suma měla býti v jisté případnosti vrácena, takže by šlo o nárok 
na, vrácení aspoň podmínečný, návrh netvrdí, teprve dovolací stížno'st 
uvadí, že p~hl,:dávka jest vázána na výminku, že ku slíbenému přídělu 
nedoJde, coz vsak jest novota, ku které přihlížeti nelze zde tín; méně 
protože se o ,ní Státní pozemkový úřad nemohl ve smy~lu § 295 druh~ 
odstavec a § 39 druhy odstavec ex. ř. vyjádřiti ani v rekursu ani v ozniÍ
mení, jež by byl proti zabavení mohl učiniti. Zabavovati však u Státního 
pozemkového úřadu peníz, o němž ani exekuční návrh sám netvrdí že 
ho má S,tátní pozemkový úřad dlužníku vrátiti, který tedy dluhem n'ení 
net,e, navrh nevyhovuje předpisu S 54 čís. 3 ex. ř., jemuž se musí roz~ 
umetr ve S~TIy,slu § 63 ~ís. 4 ,:x', ř" t., j. návrh n,ení vybaven tak, by bylo 
z Jeho U?a~", patrno, ze dluzr:,k ma. za Státlllm pozemkovým úřadem 
k pohledava~~ majetek. Ostatne, l~k, jak,návrh zní, nejsou Státnímu po
zen;kovemu um~l1, I kdyby dluznrk za mm něco k pohledávání měl, vy
~raze~a )eho prava ~a předmet toho pohledávání, ač jest přece zřejmo, 
ze Statr:' poz,emkovy urad ,s,e svyml nároky by vymáhajícímu věřiteli 
musil pred~hazet1. Co se tyce zabavení nároku na příclěl, tu, nejde-li 
o ~edrl, jenz nebyl ,~nr tvrzen, neplatí ovšem § 36 příd'. z,rk., na nějž Se 
S!atnr, poze~kovy urad a rekursnr soud odvolávají, avšak platí § 23 pří~ 
deloveho zakona, t. j. nelze zabavením předbíhati přídělu a mařiti tak 
P?dmí~ky.' zejména zákaz zatížení neb zdzení, jimiž Státní pozemkový 
~r~l~ pndel ~111e~lt: za d?br~ ~::!lá, a tím mařiti účele pozemkové reformy, 
jez Je:,t ~kCI verejllOpravni" jlz soukromé zájmy musí ustoupiti, účele, 
jlC~'; setren: CIt. §,23 druhy od~!~vec důrazně vytýká. To jest od prvo
pocatku neuchylna praxe nejvysslho soudu. Není možno zabaviti nárok 
na příděl a zpeněžiti jej, jak návrh žádá, protože by se tak příděl dostal 
do r?ko,u osoby, jíž by byl nárok v cestě exekuce zadán (§ 328 ex. ř.) 
a jez naroku na příděl nemá, avšak přídělu může Se dostati jen osobám 
v zákoně povolaným, o čemž rozhoduje Státní pozemkový úřad a nikoli 
náhoda, kdo nárok v exekuční dražbě vydraží. 

čis. 8091. 

Knihovni zápisy s právními účinky § 119 hom. zák. nejsou vzhledem 
k § 2 zákona ze dne 5. prosince 1874, čís. 92 zémského zákona pro 
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čechy, již přípustné. Věnování nemovitostí zapsaných v pozemkové 
knize k báňským účelům lze knihovně provésti jen podle předpisů zá· 
kona ze dne 6. února 1869, čís. 18 ř. zák. 

(Rozh. ze dne l. června 1928, R I 253/28.) 

s o u cl p r v é s t o I i c e zamítl návrh vydražitele horní nemovi
tosti, by na základě usnesení o udělení příklepu bylo povoleno, by se 
ve vl. čís. 104 horní knihy poznamenalo věnování nemovitostí, hornímu 
provozu určených a to vlečné dráhy, těžního zařízení, vodojemu, důl
ního zařízení, budovy obytné a pro materiál sloužící, zařízení separač
ního s budovou a sousedními pozemky ve výměře 6971 čtverečních 
sáhlI, příjezdní silnice a dílenské kanceláře, jakožto součástek horního 
tělesa, vložky čis. 104. Rek u r.s n í s o u d návrhu vyhověL D ů
vod y: Podle § 117 horního zákona všechny stavby na povrchu, dílny 
a zařízení, jichž jest k výkonu propůjčeného horního oprávnění zapo
třebí nebo které majitelem dolu k účelu tomu byly věnovány, mají s doly 
tvořiti jeden celek a má býti věnování těchto nemovitostí za součást 
dolu zapsáno v knize horní. Nemovitosti, o něž jde, jsou příslušenstvím 
dolu stěžovatelem vydraženého a ve vložce čís, 104 horní knihy zapsa
ného, byly v protokole odhadním ze dne 4. listopadu 1924 jako příslu
šenství dolu seznamenány a podle protokolu dražebního ze dne 24, září 
1925 stěžovatelem spolu s dolem vydraženy a odůvodněna jest proto 
jeho žádost, by tyto nemovitosti jako součástka horního tělesa v horní 
vložce čís, 104 ve smyslu § 117 druhý od5tavec všeobecn, horního 
zákona ze dne 23. května 1854, čís. 146 ř. zák. byly vyznačeny po
známkou jich věnování za součást dolu. 

N e j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu, 

Důvody: 

Dovolacímu rekursu nelze upříti oprávnění. Soud prvé stolice návrh 
vydražitele právem zamítl, jelikož z něho není zřejmo, že nemovitosti 
tam uvedené jsou zapsány ve vložce čís. 104 horní knihy. Vydražitel 
připouští možnost, že aspoň část těchto nemovitostí jest zapsána v po
zemkové knize. Tyto pochybnosti měl odstraniti navrhovatel a nebylo 
věcí soudu, by v tomto směru konal šetření z úřadu, Domněnka, že 
sporné nemovitosti celkem anebo částečně patří k vložce 238 pozem
kové knihy obce O., má oporu v tom, že, jak zřejmo z návrhu súčtova
cího Oddělení berní správy na sloučení exekuCÍ E 175/24 a E 663/25 
a dotyčného usnesení vrchního zemského soudu v Praze ze dne 31. 
března 1925, horní a pozemková vložka tvořily jeden hospodářský ce
lek. Za řečeného předpokladu nebylo lze hleděti k ustanovení § 117 
horního zákona již proto, že tento § předpokládá, že nemovitostí vě
nované báňskému podniku patří témuž vlastníku. V případě, o nějž 
jde, nabyla však stěžovatelka podle § 237 ex. ř. vlastnictví k vložce 
čís. 238 obce O. již příklepem ze dne 24. září 1925, kdežto vydražitel 



- Čís. 8092 -
796 

horní vložky čís. 104 podal žádost za povolení sporné poznámky teprve 
28. dubna 1927. Ustanovení, §§ 117 a násl. horního zákona nejsou již 
v neomezene platnosÍl, nebot podle § 2 zakona ze dne 5. prosince 1874 
či?. 9~ zen;ského zá~onníka pr? čechy nesmí nemovitosti, které majl 
by!! p;edmetem honll kmhy, ~yÍl zapsany do pozemkové knihy, z níž 
bánske nem?v!to~Í1 JSou v'ylouc~~y. ~Kmhov?í z~pisy s právními účinky 
§ 119 hormho zakona neJsou Jlz pnpustne. Venování nemovitostí za
psaných v pozemkové knize k báňským účelům lze tedy, jak správné 
naznačuje soud prvé stolice, knihovně provésti jen podle předpisů zá
kona ze dne 6. února 1869, čís. 18 ř. zák. Na tomto nic nemění okolnost 
že sporné báňské příslušenství nebylo přesně určeno ani v odhadnín{ 

. protokolu ani v dražebních podmínkách a že vydražitel příklepem se 
stal také vlastníkem tohoto příslušenstvi. 

čís. 8092. 

Žalobu podle § 37 ex. ř. lze podati toliko za exekučníbo řízení při 
e~e~ci ~a movito~t~_do pra~oplatnos~i rozvrhového usnesení (do' vy
dam drazebnlho výtezku), pn exekucI na nemovitosti i po exekučním 
prodeji, dokud rozvrhové usnesení nenabylo právní moci. Po přiklepu 
nelze vylučovati věc samu, nýbrž toliko výtěžek za ni. . 

Zmeškal-Ii vlastník lhůtu k podáni vylučovací žaloby, může i potom 
podati u soudu příslušného podle jurisdikční normy žalobu na věřitele 
jenž došel z výtěžku uspokojení pro bezdůvodné obohacení. ' 

Vlastník věci, kter,é byly jako domnělé příslušenství nemovitosti ne
právem podrobeny exekuci na nemovitost, jest oprávněn domáhati se 
žalobou jich vyloučení z exekuce. 

(Rozh. ze dne 1. června 1928, R I 333/28.) 

V exekuční dražbě hotelu oyly vydraženy také svršky jako jeho pří
slušenství. K některým z těchto svršků uplatňovala vlastnické právo 
žalobkyně, tvrdíc, že je prodala dlužníku s výhradou vlastnického práva 
až do úplného zaplacení kupní ceny, na niž v době dražby dluh oval 
dlužník 65.000 Kč. Žalobou, o niž tu jde, domáhala se žalobkyně na 
vymáhajících věřitelích zaplacení těchto 65.000 Kč. Pro c e sní s o u d 
p r v ě s t o I i c e žalobu zamítl. () 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. 

Ne j v y Š š í s O u d nevyhověl rekursům žalovaných. 

Důvody: 

~ Je ?esp?r~o, a o~sa~em spisů exekučn!ho soudu zjištěno, že byl ve 
vereJl!e drazbe dne JO. cervna 1926 vyurazen hotel i s hotelovým are·· 
stauračním příslušenstvím, sepsaným podle zájemního protokolu ze clI,e 
29. listopadu 1924 za 1,960.000 Kč. Žalobkyně uplatňuje k tomuto pří-
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slušel1ství vlastnické nároky, tvrdíc, že tyto předměty byly jejím vlast
nictvím až do úplného zaplacení a exekuce ohledně nich byla nepří
pustnou, a domáhá se toho, by její pohledávka na nedoplatku trhové 
ceny 65.000 Kč brla uhrazena z dražebního výtěžku, docíleného za 
nemovitosti, když už nemůže žádati za vyloučení z exekuce prodaných 
včci jako takových, Ježto příklepem nabyl k nim vydražitel vlastnického. 
práva. Jde tu zřejmě, jak žalobkyně výslovně praví v odvolání a sho· 
dují se také názory nižších soudů, o žalobu, která jest svou povahou 
žalobou podle § 37 ex. ř. Žalobu takovou lze po rozumu zákona podati 
to liko po dobu exekučního řízení, dokud exekuce není ukončena. Pří 
exekuci na movitosti lze tudíž podati vylučující žalobu podle § 37 ex. ř . 
do pravoplatnosti rozvrhového usneseni a tam, kde rozvrhu netřeba, 
až do vydání dražebního výtěžku (§ 283 ex. ř.). Při exekuci na nemo
vitosti dlužno sice [lodle § 170 čís, 5 ex. ř. práva na nemovitost, jež 
by činila exekuci nepřípustnou, přihlásiti před početím dražby, nej
později v dražebním termínu, jinak nelze je později ohledně nemovi
tosti samé proti bezelstnému vydražiteli uplatniti, avšak i když platnost 
příklepu nem!Ue býti již dotčena uplatňovánim takového práva třetí 
osoby, jest nictnéně přípustnou žaloba dle § 37 ex ř. i po exekučním 
prodeji nemovitosti, dokud se rozvrhové usnesení nestalo pravoplatným. 
I pot0111 lze uplatniti nepřípustnost exekuce, ovšem nemůže již po při
klepu býti vylučovana věc sama, nýbrž dle zásady »pretium succedit 
in locum rei«, loliko výtěžek za ni docílený. Rozhodnuti nejvyššího 
soudu čís. 3702, 3703, 5367 a 7612, jež opwoně stanoví, že exekuční 
řízení končí udělením přiklepu, týká se pouze otázky útrat v řízení exe
kučním a žalob podle § 35 ex. ř., nedotýkají se však žaloby vylučovací 
podle § 37 ex. ř. Zmeškal-li vlastník lhůtu k podání žaloby vylučovací, 
může í potom u soudu příslušného podle jurisdikční normy podati ža
lobu na věřitele, jenž z výtěžku došel uspokojení, z důvodu, že se bez 
právního důvodu obohatil,dosáhnuv uspokojení ze jmění, které dluž
níku nepatřilo. Pokud tedy rekurs jednoho z vymáhajících věřitelů 
pokládá vylučovací žalobu podle § 37 ex. ř. za nepřípustnou z důvodu, 
že byla podána po udělení pr·íklepu, nelze s jeho právním názorem sou
hlasíti. Nelze sdíleti též právni názor druhého vymáhajícího věřitele, 
že prý movitosti žalobkyní vylučované nejsou jejím vlastnictvím i když 
si k nim při jich prodeji právo vlastnické vyhradila, prý proto, že S2 

staly příslušenstvím hotelu, tedy nemovité věci. V tom směru nutno 
uvésti, že příslušenstvím se í'ozumějí vedlejší samostatné věci, které 
slouží k trvalému užívání jistého hospodářského celku (§§ 294, 297, 
457 a 1047 obč. zák.). Právní význam příslušenství jeví se v tom, že 
podle domnělého úmyslu stran zcizení, zastavení a odkaz hlavní věci 
vztahuje se také k vecem, které byly příslušenstvím v době zcizení, za
stavení neb odkazu (§§ 1047, 457, 677 a 679 obč. zák.). Ve všech ostat
ních směrech zachovává příslušenství svou samostatnou povahu. Pravi
~elně bu~e Ovšem vlastníku hospodářského celku patřiti i jeho příslu
senství. Ze tomu však nemusí býti vždy, že mohou nastati i případy, 
kdy věci užívané k trvalému užívání hospodářského celku nepatři vlast-
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nicky majiteli celku, vyplývá zřejmě z ustanovení § 297 písm. a) 
zák. Může proto vlastník věcí, které jako domnělé příslušenství nemo_ 
vitosti byly neprávem podrobeny exekuci na nemovitost, je z exekuce 
vyloučiti a § 37 ex. ř. zdůrazňuje v tom směru, že, kdo tvrdí vlastnictví 
neb jiné právo k věcem, které byly podrobeny exekuci jako příslušenství 
nemovitosti, jest oprávněn podati žalobu vylučovací podle § 37 ex. ř. 
Tomuto zákonnému ustanovení není nikterak na závadu, že soud exe
kuční rozhoduje, stane-li s·e pochybným, zda věc je příslušenstvím ne
movitosti, čili: nic, řízením nesporným z moci úřední o její povaze v tomto 
směru (§§ 140 třetí odstavec, 145 druhý odstavec a 252 ex. ř.) a že toto 
zjištění exekučního soudu jest platným pro všecky účastníky i proti nim, 
neboť účastníky rozuměti sluši pouze účastníky exekučního řízení, vy
máhající věřítele a dlužníky, kteří o rozhodnutí v tomto směru jsou vYc 
rozuměni, nikoli však třetí osoby, kterým usnesení se nedoručí a kterým 
podle § 37 ex. ř. výslovně jest vyhraženo právo podati žalobu vylučo
vací. I kdyby tedy bylo lze za to míti, že exekuční soud, schváliv dra
žební podmínky, v nichž vylučované věci byly uvedeny jako příslušen
ství prodávaného hotelu a označiv věci ty jako příslušenství i v dražeb
ním ediktu, prohlásil věci ty za příslušenství hotelu, ačkoliv soud v tomto 
případě otázku tu výslovně neřešil, jelikož nikdo z účastníků o to nežá
dal, nemohlo by to býti na újmu žalobcova práva podati žalobu vylučo
vací, poněvadž mu ji § 37 ex. ř .. výslovně přiznává a výrok exekučního 
soudu na žalobce se nevztahoval, neboť mu ani nepříslušelo právo si 
proti němu stěžovati. 

čís. 8093. 

Prozatimní opatření podle § 382 čís. 8 ex. ř. 
V řízení o povolení prozatímního opatření podle § 382 čís. 8 ex. ř. 

place11JÍl11 výživného manželce nelze se mimo osvědčení, že manž(llka jest 
nucena žíti mímo společnou domácnost, jsouc opuštěna nebo důvodně 
opustivši manžela následkem ohrožení, zabývati rozvodovými důvody 
(hysterií manželky). 

(Rozh. ze dne 1. června 1928, R I 396/;28.) 

Podavši proti manželi žalobu o rozvod manželství od stolu a lože 
navrhla manželka, by jí bylo povoleno prozatímní opatření odděleného 
bydliště a placení výživného manželem. S o u cl p r v é s t o I i c e návrh 
zamítl, rek u r sní s o u d prozatímní opatření povolil. 

N e j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolacimu rekursu. 

Důvody: 

Stěžovatel míní neprávem, že jest sproštěn povinnosti živiti manželku, 
ana trpí hysterií, což ostatně ještě ani neprokázal. Při mzhodování o pro
za tímním opatřeni povolením prozatímní výživy podle § 382 čís. 8 ex. ř. 
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sejde na tom, je-li osvědčen nárok na výživu manželky mimo společnou 
domácnost a ohrožení tohoto nároku, ale nelze rozhodovati o důvodech 
rozvo.~u. Manž,:1 jes~ ~ovinen. ž!viti sv?u m~nželku a příslušný nárok 
Je.st J1Z v ::asade os,,:ed~~n trval1Jm manzelstvl. Nárok na placení výživ
neho manzelce, zdrzllJlcl se mImo společnou domácnost "musí ovšem 
býti osvědčen bud' ohrožením manželky ve společné do~ácnosti nebo 

. d?vodným
v 
opuštěn,ím d~mácn~sti manželkou nebo sVémOCll)/111 'zruše- . 

111m spolecne domacnoslJ manzelem. Nebezpečí pro ukojení nároku na 
výživu je osvědčeno tím, že manželka je nucena žíti mimo společnou 
domácnost, jsouc opuštěna nebo důvodně opus ti vši manžela. Proto ne
lze se v řízení o povolení prozatímního opatření podle § 382 čís. 8 ex. ř. 
obírati mimo osvědčení uvedených okolností ještě dále rozvodovými dů
vody. Prave111 se. proto rekursní soud neobíral hysterií žalobkyně, o které 
bude rozhodovalJ teprve v rozvodovém sporu. Řízení není neúplné proto, 
že o hysterii žalobkyně nebyly provedeny důkazy. Nezáleží na tom že 
svědci, slyšení za účelem osvědčení nároku žalobkyně a jeho ohroicní 
zejména o tom, že žalovaný své manželce neposkytoval výživy, nadával 
jí a týral ji, tedy ji ohrožoVal, nevypovídali z vlastní zkušenosti. Záleži 
na tom, zda jejich výpověď jest přesvědčující a svým obsahem stačí 
k osvědčení tvrzených okolností. Tomu je tak a rekursnímu soudu prá
vem stačily výpovědi i svčókú nepřímých k tomu, by pokládal za osvěd
čeno ohrožení žalobkyně. 

čís. 8094. 

Jde na vrub příjemce dodávky, že, ač mu hrozil průpad podle § 933 
obč. zák., neuplatnil v zákonné lhůtě nároky ze správy, a důvěřuje sli
bům dodavatele, trpěl průtahy v provedeni oprav. Propadnou lhůtu § 933 
obč. zák. lze úmluvou stran prodloužiti. ' 

(Rozh. ze dne 1. června 1928, Rv 11241/27.) 

Žalovaná Erma provedla pro žalující firmu opravu šnekového lisu a 
dodala lis žalobkyni dne 13. listopadu 1925. Žalobou zadanou dne 13. 
října 1926 domáhala.se žalobkyně na žalované jednak vrácení přeplatku, 
Jednak n!hrady .z duv?d~ správy. Žalobu o b a niž š i s o u d y za-· 
mltly, Jezto byl zalobm narok uplatňován po uplynutí šestiměsíční Ihlrty 
§ 933 obč. zák. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovoláni. 

Důvody: 

• Do~olatelka brojila v odvolání pouze proh tomu, že nenastal prúpad 
zalobmho naroku podle § 933 obč. zák., ježto hlásila žalované straně 
vady stroje jednak hned, jednak po té vícekráte po celou propadnou 
lhůtu ~ ježto ~alovaná ji ujišťovala, že stroj bude správně fungovati, až 
se zabehne; pn tom dovolatelka Jen dovozovala, že, kdyby se měla v ta-
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kovém případě počí!atí propadni! lhůta ode dn.e pÚV?dního dodání stroje, 
mohl by pry se kazdy dodavatel vyhnoutI zavazkum ze správy, dodá
vaje nepotřebné stroje a prováděje zdlouhavě opravy. V odvolání se 
však dovolatelka neobírala tím, že prý část žalobního nároku jest samo
statným nárokem na náhradu škody, od nároků ze správy odlišným a 
ze zvláštního činu žalované strany vzešlým, ani tím, že špatné provedení 
oprav v červnu a v červenci 1926 jest samostatnou zvláštní okolností, 
zavazující k náhradě škody podle XXX. hlavy občanského zákona. Do
volatelka neuplatnila v odvoláni, že při opravách z června a z července 
1926 šlo o dodatečně ujednanou samostatnou smlouvu o dílo, při níž by 
bylo lhůtu § 933 obč. zák. samostatně počítati ode dne 29. června nebo 
8. července 1926. Tím jest již tento podklad žalobního nároku, -- i kdyby 
se mělo za to, že žaloba byla on vskutku opřena, -- pro vyšší stolice 
Odbyt a nemůže se dovolací soud, který podle § 502 c. ř. s. povolán jest 
jen k přezkumu rozhodnutí odvolacího soudu, s obejitím soudu druhé 
stolice obírati těmito otázkami. Dovolací řízení není totiž k tomu, by 
bylo při něm doháněno, co mělo býti uplatněno v odvolání. Proto nelze 
přihlížeti k dovolacím vývodLUTI, pokud se obírají tím, že žalobní nárok 
jest částečně opřen o důvod náhrady škody anebo že v červnu a v čer
vencí 1926 došlo k nové samostatné smlouvě o dílo. Zbývá pOllze otázka, 
zda by bylo žalobě vyhověti, pokud ji lze opříti o § 932 obč. zák. Tu 
správně dovodily soudy nižších stolic, že dílo bylo dodáno v listopadu 
1925 a že nároky ze správy podle § 933 obč. zák. uhasly, ana žaloba 
byla podána teprve v říjnu 1926. Žalobkyně musí si nésti důsledky toho, 
že, ač jí hrozil průpad podle § 933 obč. zák., neuplatnila v zákonné lhůtě 
nároky ze správy, a že, důvěřujíc slibům žalovaného, trpěla průtahy 
v provedení oprav, kterých se domáhala. K vůli úplnosti se podotýká, 
že propadnou lhůtu § 933 obt. zák. lze úmluvou stran prodloužiti, ale 
že ze Zjištěných okolností, že žalovaná uznala svou povinnost odstra
nili vadu a že ji také odstraúovala, neplyne po rozumu § 863 obč. zák. 
závěr, že jím mlčky souhlasila s prodloužením lhůty § 933 obč. zák. 

Čís. 8095. 

Představenstvu okresní nemocet1ské pojišťovny př!sluší správa a za
stupování nemocenské pojišťovny až na věci, jež jsou zákonem nebo sta
novami výslovně vyhrazeny usnesením valné hromady nebo společné 
schůze představenstva s dozorčím výborem. Vedoucí úředník okresní ne
mocenské pojišťovny není oprávněn za ni jednati. 

(Rozh. ze dne 1. června 1928, Rv I 1408/27.) 

Žalovaná okresní nemocenská pojišťovna vedla proti žalující fírmě 
exekuci k vydobytí dlužných pojišťovacích příspěvků. Žalobu o zrušení 
exekuce opírala žalující firma o to, že vedoucí úředník žalované poji
šťovny s ní ujednal, že příspěvky jest platití ve lhůtách a že se vzdává 
práva vésti exekuci, budou-ll splátky dodržovány a že splátky skutečně 
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dodržovala. O b a niž š í s o u cl y žalobu zamítly, o cl vol a c í s o u d 
z těchto d ů v o cl ů: I kdyby se za to l11ělo, že skutečně bylo mezi ve
doucím úředníkem žalované Františkem S-em a veřejným spole'čníkem 
žalující firmy ujednáno, že žalující bude dlužnou pohledávku spláceti a 

,žalovaná pojíšťovna pro ni exekuci nepovede, dokud žalující bude splátky 
platití, netýkalo se to pohledávky 16.534 Kč, nýbrž pohledávky 28.478 Kč, 
ujednáním tím nemohla žalovaná býti zavázána, poněvadž výpovědí 
svědka Frantíška S-a jest zjíštěno, že se představenstvo pojišťovny na 
něčem takovém neusneslo a nemohlo proto k závazné smlouvě mezi ža
lující a žalovanou dojíti, jelikož ku zastupování žalované jest po zákonu 
oprávněno její představenstvo, nikoliv vedoucí úředník, jehož působnost 
jest v zákoně přesně vymezena, a že tento byl žalovanou zmocněn k jed
nání, žalující netvrdí. Že by pro styk jednotlívců s pojišťovnou nebylo 
rozhodným, jaký hlas má vedoucí úředník na schůzi představenstva d 

v dozorčím výboru nemocenské pokladny, nýorž že každý .jest oprávněn 
viděti v něm osobu oprávněnou jednati za pojišťovnu, odporuje vůbec' 
útvaru právnických osob, kterým schází způsobilost, by samy jako ta
kové jednaly, musí proto tento nedostatek jednání nahrazen býti uměle 
tím, že zřizují se jim zástupci; kdo jest oprávněn zastupovati právnickou 
osobu, stanoví zákon po případě stanovy dotyčné právnické osoby; a 
pouze tito zástupci mohou za právnickou osobu platně jednati a pro ni 
práv nabývati a závazky zakládati. Ustanovuje-Ii zákon, že okresní ne
mocenskou pojišťovnu na venek zastupuje představenstvo, jest lhostej
ným, jakou představu o zastupování této má strana, jež jedná s jejím 
vedoucím úředníkem. Jestliže tedy František S. jako vedouCÍ úředník ne
byl oprávněn žalovanou zastupovati ,a nestalo se usnesení představen
stva, že nebude vedena exekuce pro dlužné příspěvky, první soud prá
vem zamítl žalobu domáhající se toho, že exekuce pro tuto pohledávku 
jest nepřípustnou, poněvadž se jí žalovaná vzdala. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

D ů v o cl y: 

Nesprávné právní posouzeni věci spatřuje dovolatelka v názoru od
volacího soudu, že vedoucí úředník nemá práva s účinkem jednati za po
jišťovnu o poshovění placení příspěvků. Vývody dovolání nevycházejí 
však ze zákonných ustanovení k věci se vztahujících, jež se vesměs, jak 
zákon ze dne 30. března 1888, čís. 33 ř. zák., tak zákon ze dne 22. pro
since 1920, čís. 689 sb. z. a n., tak ze dne 29. října 1924, čís. 221 sb. z. 
a n. shodují v tom, že představenstvu přísluší správa a zastupování ne
mocenské pokladny vyjímajíc věcí, které zákonem nebo stanovami jsou 
výslovně vyhrazeny usnesením valné hromady nebo. společné schůze 
představenstva s dozorčím výborem. Plyne tudíž z tohoto ustanovení, 
že veškerá správa a zastupování nemocenské pokladny přísluší jedině 
představenstvu jako výkonnému orgánu valné hromady, nikoliv jedno
tlivé osobě. Z těchto předpisů dlužno vycházeti při posuzování otázky, 
byl-Ii vedoucí úředník oprávněn za pojíšťovnu jednati. Že tento není ta-
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kovým orgáne!"" správ~ě odů,vodnily již nižší soudy a plyne to i z cito
vanych zakonu a zeJmena z S 17 c. zak. ze dne 22. prosince 1920 čís 
?89 sb. z. a ~. (jednající o představenstvu) a § 70 zákona ze d~e 9: 
:Ilna 1924, ČIS. 221 sb., z., ~ n. (jednající o správci nemocenské poj i
stovn~ Jako v:doucml ur,e~mkovl). Bylo prot,o na žalující straně, jež má 
ostatne tyto predplsy znatr, by SI, nebyly-Ir JI známy, zjednala vědomost 
o tom,. kdo jest oprávněn závazně jménem nemocenské pojišťovny s ní 
jednatr, a by se nespokojila domněním, že touto osobou jest vedoucí 
úředník nemocenské pojišťovny. 

čís. 8096. 

. Předpokladem závazku k náhradě škody podle § 1309 obč. zák. jest 
VlOa opomenutím povinného opatrováni. Pokud nezanedbali rodiče po
vinné opatrováni d.ěti (ve stáří 8 a 9 let). 

(Rozh, ze dne 1. června 1928, Rv I 1412/27.) 

žalobce byl povalen sáňkujícími dětmi a těžce poraněn. Žalobní ná
r~k proti otcům, dětí neuznal pro c e sní s o udp r v é S t o I i c e 
duvodem po pravu, o d vol a c í S o u d napadený rozsudek potvrdil. 

N e j v y Š š í S o u d nevyhověl dovoláni. 

D ů vod y: 

Nesprávné právní posouzení věci vidí dovolání v tom, že odvolací 
soud nedospěl k závěru, že žalovaní Edvard K. a Josef K. zanedbali zá
konnou povmnost k dozoru na své nedospělé děti. V § 1309 obl'. zák. 
předepsáno, že mímo případ § 1308 obl'. zák. přísluší poškozenému ná
?ra?a .. od osob, jimž jest přičísti škodu proto, že zanedbaly dozor svě
reny JIm na osoby uvedené v § 1308 obl'. zák. Předpokladem závazku 
k náhradě škody je~t vina kotvicí v opomenutí povinného opatrování a 
nutno proto uvažovati, zda se žalovaní v souzeném případě takového za
vin,ěni dopustili. Nižšími soudy bylo zjištěno, že oba žalovaní svým ho
chum, C~e stáří 8 a ~ let) výslo~né zakázali sáňkovati, poněvadž bylo 
naledl, ze Josef K. svemu hochovI RIchardovi přikázal, by přinesl mléko 
a yak zůstal doma a že jeho čtrnáctiletý bratr měl přikázáno, by dal na 
neho pozor. Nelze pochybovati, že u hochů staršich sedmi let není třeba 
stálého a bezprostředního dozoru, jehož u dětí (do sedmi let) jest ne
zbytně třeba, any chodí již do skoly, tudiž jsou alespoň tak vyspěli, by 
mohh poznatI, zda Jim hrozi nebezpeci nebo zda z jich chování hrozí 
jinému škoda, to tím spíše, ano není žalobcem ani tvrzeno, že byli du
ševně zaostalí tak, ze by byli na stejném stupni zodpovědnosti za své
činy jako d,ěti. Pouh~ z~kaz hochům" že nes!",í sáňkovati, bylo za
Jlste dostatecnym opatrentm se strany zalovanych, ani otcové liči své 
hoc.~y jako hoc,hy posluš~é, ,což se žalobcovu tvrzeni nepříčí, a jest 
tuchz tuto skulecnost pokladatr za doznanou, ježto nebyly uvedeny okol-
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nosti prokazující opak tohoto přednesu. Nelze opomenuti dohledu spa
třovati v tom, že otec Edvarda K-a byl doma a ne,staral se o to, c? h~ch 
na ulici dělá, vždyť tento žalovaný dle svého, zalobcem nepo:pr:neho 
a jeho tvrzení se neprotivicího přednesu v den úrazu ~usII oset~o~alt 
nemocného koně svého zaměstnavatele, tedy byl ve svem povolam a, 
kdyby i bylo třeba přisného ~ stálého, dozoru, nebylo by možno tomuto 
žalovanému proto opomenult povmneho dohledu vytykatl. Pokud do
volatel tvrdí že si hoch Edvarda K. vzal sáňky s půdy, jest to novotou, 
jež se mimo' to i přednesům stran a tudíž i spis~m příčí a na ~iž nelze 
vzíti zřetel. Co se týče žalovaného Josefa K-a, Jest nesporno, ze v den 
úrazu odešel po práci do H. se svou manželkou, jež měla tam obstarali 
nákupy. Leč ani v tom nelze shledati zanedbá~í povinné péč~ v dozor~ 
na Richarda K-a, vždyť měl na něho dozlratr Jeho starsl,ctrnactllety 
bratr a nemůže se žádati, aby rodičové své soukromé záležltostr za
nedb~li jen proto, by svého 91etého hocha ne~pu~t~i s oči přes to, ~c 
podle výše uvedeného nebylo k tomu neJme~Sl. pncmr· Am v tom" ze 
žalovaný před svým odchodem z domu neucI!,,1 opa~re~l, ~y zabraTIlI 
provedení hochova úmyslu s,;ňkovatr, nelze pn poslusnem J1'l1~k h~chu 
spatřovati zavinění, vždyť ani on ani žalovaný Edvard K nemelt vu~:c 
přičiny předpokládati, tím méně předvídati, že jejich ,hoši budou sa,;
kovati a tím jiné ohrožovati. Dovolávatr se ustanovenr § ~~13 a) obc. 
zák. není na místě, jelikož tohoto ustanovem nel~e, pOU~ltl , na, :en to 
případ, kde by šlo v nejhoršim případě ? zan,edbanr ,P?VI,nne pec~ ze 
zákona plynoucí a nikoliv plnění, k němuz se zalov~m )'nemu z~~azalt, 
_ a totéž platí o dovolávaném §§ 130 I a 1315 obc. zak. Rovnez neTIl 
na místě dovoláváni se rozhodnuti čís. sb. 5656 založeného na zcela 

jiném skutkovém a práv nim základě. 

Čís. 8097. 

Souhlas matky k žalobě dítěte o oduznání manželskébo původu ne
musí býti prokázán již v žalobě, stačí, byl-Ii v žalobě tvrzen a ve sporu 

prokázán. 
(Rozh. ze dne 1. června 1928, Rv 11582/,27.) 

Žalobě ditěte proti opatrovníku nezvěstného otce,? oduznání man
želského původu bylo vyhověno s o u d Y vše c h trl s t o II C, N e J

v y Š š i m s o ude m z těch to 

důvodů: 

Podle § 159 obč. zák. jest sice oprávněni dítěte popirati ln~nželský 
původ vázáno mimo jiné, žije-Ii matka, také na ~odmtnku )epho S?u
hlasu, souhlas ten není však podminkou procesmho, ny~rz hmotn,eho 
práva. Není třeba, by byl vykázán již v žal?bě, a mr.lnyu; Jest nazor 
dovolatelův že žaloba měla býti z tohoto duvodu z uredm povrnnostr 
odmitnuta. Stačilo, že souhlas matky s podáním žaloby byl žalUjící stra

nou tvrzen a ve sporu prokázán. 
51* 
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čís. 8098. 

Odmítl-li soud prvé stolice skutkový přednes stran (§ 179 druh' 
odstavec a § 275 druhý odstavec c. ř. s.) a odvolací soud jeho postu~ 
schválíl, není proti tomu opravného prostředku. 

Smlouva sprostředkovatelská. 
. Dal-Ii e!ikazatel sprost~edk~vateli nemovitost do výhradného 'pro

deJe na urcltou dobu, nesml v teto době odvolati příkaz bez důležitého 
důvo?u ~ j:~t povinen použíti při prod<:ji sp!,ostředkovatelových služeb. 
Odm1t!-1t pnkazatel bez podstatnych duvodu uchazeče přivedeného mu 
s~ros~~d.kovatelem a)>ak ve .Ihůtě vyhrazené sprostředkovateli prodal 
dum ]memu uchazecl za stejných nebo dokonce ještě nepříznivějších 
podmínek, jest povínen zaplatiti sprostředkovateli smluvenou provisi po 
srážce případných výloh, jež snad sprostředkovatel ušetříl tím že ne
mohl pokračovati ve sprostředkovatelské činnosti, - leč že by přika
zatel prokázal, že tu byly zvláštní okolnosti pro které při rozumném 
uvažování stavu věci nebylo lze od něho žádnti by· svolil ku smlouvě 
s uchazečem, jehož mu přivedl sprostředkovatel: 

(Rozh. ze dne 1. června 1928, Rv I 1742/27.) 

Žalobě spmstřeákovatele o zaplacení provise za sprostředkování 
prodeje vily, bylo vyhověno s o u d Y vše c h tří s t o I i c, Ne j_ 
v y Š š í!TI S o U cl e ln z těch to 

důvodů: 

Soud prvé stolice přijal při ústním jednáni ze dne 24. března 1927 
k protokolu, zápisek žalovaného, obsahující nový důkazní a z části i nový 
skutkovy prednes. V protokolu o ústním jednání není sice uvedeno že 
soud tent~ přednes odmítl podle § 179 druhý odstavec, 275 druhý 'od
stav~c c .. r. S., ale podle stavu věci není pochyby, že tu jde o přednes 
odmltnuty soudem podle zmíněných zákonných ustanovenÍ. Na odvo
lá~í žalovaného sch~álil odvolací soud postup soudu plvého, odvolá
~ale Se na ustanoven! § 278 druhý odstavec c. ř. s. a poukazuje k tomu. 
ze sk~tková tvrzení a nabídnutí důkazů, v zápisku obsažená, stala se až 
P? vysl~chu st~~n, ač okol nosy ty i pmstředky průvodní byly hlova
nemu JIZ na pocatku sporu znamy. Z tohoto odůvodnění jest zřejmo že 
také_ odvol~d _ soud odm}tá ~míněný přednes žalovaného proto, p~ně
vadz byl ucmen v patrnem umyslu, spor protáhnonti. Jde tudíž o sou
hlasná .usn~sení obou ~ižších soudů, ji:niž přednes stran prohlášen byl 
za nenllstny, prol! nanz podle § 528 c. r. s. není dalšího opravného pro
středku (sb. n. s. čís. 4570). 

. Ani jinak není dovolání opodstatněno. Dá-li přikazatel sprostřed
kovateli dům do výhradného prodeje na určitou dobu, nesmí v tét.) 
době rříka~ bez dúl~žitého důvodu odvolati a jest povinen, použíti při' 
prodejI sluzeb sprostredkovatelových. Nesmí tedy v této lhlltě dům pro-
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dati ani sám ani pomoci jiného sprostředkovatele. To plyne ze slov 
»do výhradného prodeje«. Obejde-li sprostředkovatele při prodeji, po
rušuje iím smlouvu a, ušla-Ii sprostředkovateli následkem toho provise, 
jest podle § 1294 a 1295 obč. zá. povinen mu ji nahradlii. Ustanovení 
§ 1168 obč. zák., jehož se dovolává soud druhé stolice, zde použíti nelze, 
poněvadž smlouva sprostředkovatelská není smlouvou o dílo. Sprostřed
kovatel má nárok na provisi jen tehdy, kdy' dojde jeho přičiněním ke 
smlouvě, přikazatelem zamýšlené. Náleží tedy jemu, .žádá-li náhradu 
provise, by především prokázal, že ve stanovené lhútě přivedl nebo by 
byl přivedl uchazeče, ke koupi ochotného a schopného. Při kazatel ovšem 
úmluvou se sprostředkovatelem neztratil právo volně se o tom rozhod
nouti, zda a komu z navržených uchazeč'ů a zač chce dům prodati. Avšak 
odmítne-li bez podstatných důvodů uchazeče, přivedeného mu spro
středkovatelem, a pak ve lhůtě sprostředkovateli vyhrazené dům prodá 
jinému uchazeči za stejných nebo dokonce nepříznivějších podmínek, 
než mu byl ochoten poskytnouti uchazeč, sprostřectkovatelem přivedený, 
nelze si vyložiti jeho jednání jinak, než že tak učinil proto, by připravil 
sprostředkovatele o provisi. Přikazatel musel by tedy na svou obranu 
prokázati, že tu byly zvláštní okolnosti, pro které při rozumném uvažo
vání stavu věci nebylo lze od něho žádati, by svolil ke smlouvě s ucha
zečem, jehož mu sprostředkovatel přivedl. Neprokáže-Ii to, jest povinen, 
sprostředkovateli zaplatiti smluvenou provisi, ovšem po srážce případ
ných výloh, které snad tento ušetřil tím, že nemohl. pokračovati ve své 
činnosti sprostředkovatelské. V souzeném případě žalobce prokázal, že 
našel v osobě Dr. O-a uchazeče, který se vážně o dům ucházel a byl 
schopen smlouvu splniti. žalovaný se s Dr. O-cm nedohodl, požádav 
od něho kupní cenu 900.000·- Kč, na kterou Dr. O. nepřistoupil, ale 
pak prodal, ještě ve lhůtě žalobci vyhrazené, dům jinému kupci, Emilu 
Sch-ovi, za 800.000·_· Kč. Pwč' tomu to uchazeči snížil cenu o 100.000 
Kč a Dr. O-ovi ne, žalovaný ve sporu nijak nevysvětlil a ani netvrdil, 
že Dr. O. nechtěl přistoupiti ani na tuto sníženou cenu. Jako sprostřed
kovatel byl ovšem žalobce povinen hájiti zájmy svého při kazatele. Avšak 
žalobce by se nebyl prohřešil proti svým povinnostem, ani kdyby byl 
Sch-a od kupu zrazoval. Neboť prodej Sch-ovi byl proti smluvní a nelze 
na žalobci žádati, by žalovaného ještě podporoval při jeho protismluv
ním jednání k vlastní škodě. Neobstojí tedy ani námitka, že žalobce 
se stal nehodným odměny. 

čís. 8099. 

Sprostředkilvatelská smlouva. 

Sprostředkovateli nepřísluší nárok na provisi, pojmenoval-li sice 
zjedttateli kupce, j·ednání se však napotom rozbilo a ku koupi došlo te
prve přičiněním třetí osoby. 

(Rozh. ze dne 1. června 1928, Rv í 1779/27.) 
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žalující banka domáhala se na žalovaném zaplacení sprostředkova_ 
telské provise. Pro c e sní s o udp r v é s t o líc e uznal podle ža
loby, o d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil. 

N e j v y Š š i s O u d žalobu zamítl. 

Důvody: 

Dovolání, uplatňující d?volaci důvod čís. 4 § 503 c. ř. s., jest opod.
statnéno. Odvolací soud správně uvádí, že sprostředkovateli přísluší 
odměna umluvená nebo přiměřená jen v tom případě, když jeho přiči
něním skutečně dojde k prodeji, a že, nestane-li se tak, nemá nároku 
na odměnu, leč že bylo něco jiného umluveno. Avšak s touto zásadou 
že sprostředkovate1 má nárok na odměnu jen, když jeho přičiněnín; 
dojde ke smlouvě, když tedy je příčinná souvislost mezi jeho činností 
a ujednáním smlouvy, ocitá se odvolaCÍ soud v rozporu, míně, že jest 
nerozhodno, že jerlnání o koupI, zahájené na podnět žalobkyně; bylo 
přerušeno a že pak zasáhl do jednání jiný sprostředkovatel. Bylo nižšími 
soudy zjištěno, že žalobkyně sice oznámila kupiteli inž. j-ovi, že statek 
ža:ovaného jest na prodei, že mu sdělila i popis statku a jeho cenu, že 
mz. J. se na to dal du korespondence se žalovaným, že mu však cena ne
vyhovovala a proto napsal žalobkyni, že na statek nereflektuje a také 
žalovaný mezi tím sdělil, že statek neprodá, že inž. J. byl pak Karlem 
V-Em, o němž není ani tvrzeno, že jeho činnost byla ve spoiitosti s čin
ností žalující banky, znovu na statek upozorněn, že V. v té věci interve
noval, o urovnání diferencí se přičinil a že takto došlo ke koupi statku. 
Třebaže odměna příslušela jíž za pouhý průkaz příležitosti k prodeji a 
žalobkyně žalovanému pojmenovala jako kupitele inž. j-a, přece tll 
schází příčinná souvislost mezi její činností a pozdějšim prodejem statku, 
ana, pk z uvedených zjištění vyplývá, její činnost skončila bezvýsledn,' 
tim, že kupitel J. prohlásil, že na statek nereflektuje, a žalovaný pro
hlásil, že statek neprodá. Aby přerušené vyjednávání bylo znovu navá
záno, bylo třeba nové činnosti třetí osoby, která pak svým přičiněním 
dosáhla toho, že se smluvní strany o kupu shodly. je tedy jen činnost 
této osoby v příčinné souvislosti s konečným dojednáním smlouvy. Od
volaci soud je na omylu, maje za to, že bylo na žalovaném, by žalob
kyni žádalo další intervenci a poskytl ji možnost, by se přiónila o od
straněni vyskytnuvších se překážek. žalovaný byl povinen zaplatiti ža
lobkyni provisi jen, když došlo jejím přičiněním ku prodeji. Na dosa
ženi tohoto výsledku byl její nárok závislý a bylo tudíž na ní, by se sta
rala o to, by ho dosáhla. 

čís. 8100. 

Pokud vzal věřitel škodu z dlužníkova prodlení tím, že byl nucen 
opatřiti si švýcarské franky, v nichž mělo by ti podle úmluvy placeno za 
francouzské franky. ' 

(Rozh. ze dne 1. června 1928, Rv I 251/28.) 
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žalující francouzská firma prodala žalovanému zboží za švýcarské 
franky. ježto byl žalovaný v prodlení se zaplacenim kupní ceny, domá
hala se na něm žalobkyně rozdílu v kursu švýcarských franků k fran
couzským frankům v době mezi splatností kupní ceny a jejím skLltečnýn; 
zaplacením. O b a niž š í s o u d y uznaly podle žaloby, o d vol a c I 
s o u d z těchto d ů vod ů: Jde jen o to, zda věřitel může od liknavého 

. dlužníka, který byl v prodlení s placenim peněžního dluhu, žádati jen 
zákDnné úroky z prodlení, či zda může žádati náhradu také jiné ještě 
škody vzniklé mu z prodlení dlužníka, zejména škody z poklesu kursovnr 
hodnoty peněz, které si mohl věřitel opatřiti za peníze, ve kterých byla 
kupní cena splatná. Podle čl. 283 obch. zák. má věřitel proti liknavému 
dlužníku nárok na náhradu veškeré, jeho prodlením věřiteli způsobené 
škody a § 1333 obč. zák. nebrání tomu, by se věřitel nedomáhal podle 
zásad o náhradě škody dalšího odškodnění byla-li mu zaviněným pro
dlením dlužníkovým způsobena škoda i v jiných směrech, zejména tím, 
že poklesem měny jistina sama byla znehodnocena. O takový případ zde 
jde. Není o tom sporu, že žalovaný nezaplatil částky fakturované ve švý
carských francích, úhrnem 2.167'88 švýc. franků, do 14 dnů, jak se k to
mu podle smíru ze dne 20. listopadu 1926 zavázal, nýbrž zaplatil šek~,:, 
30. prosince 1926 švýc. franků 2.093,88 a.dn,; 20. dubna 1.927 ~ kan.c:lan 
Dr. Ottona P-a švýc. franků 64,03, tak ze uhrnem obdrzela zaluJlcl na 
franc. francích 10.520'90. lelikož Dr. Otto P. uzavíraje za žalobkyni dne 
20. listopadu 1926 se žalo'vaným smír, vyhradil výslovně své mandantce 
rozhodnutí o tom, zda se bude domáhati zvláštní žalobou náhrady valu
tové škody, a nešlo tudíž při tomto sl11íru o novaci, nýbrž o částečné 
uznáni zažalovaného nároku domáhá se právem žalující této náhrady, 
tedy rozdílu mezi penízem, 'který za švýcarské franky mohla obdržeti, 
kdýby byly v den splatnosti toho kterého účtu bývaly zaplaceny, a pe
nízem, který za ně skutečně obdrží, až jí bude žalovaným zaplaceno. 
Hledíc ke dnům splatnosti byla by žalujíc I úhrnoem ob~ržela na fra~c: 
francích za švýc. lranky 14.7 j 7·7S, tranc. tranku tak, ze u porovnam 
s tím co skutečně obdržela, 10.520'90 franc. franků, čini rozdíl 4.196,85 
franc. franků, který žalující vymáhá žalobou a jehož výše není sporna. 
Tato suma představuje konkrétni škodu žalujici a byla žalujicí opráv
něna, hledíc k jejimu bydlišti Paříži, počítati s takovou sumou francouz
ských franků, které švýcarské franky v době splatno~ti představo~aly a 
které si podle tehdejšího kursu francouzských lranku mohla opoatntl z~ 
švýcarské franky. Rozdíl v kursovní hodnotě francouzských franku v dobe 
skutečného placení proti době splatnosti jest tu nejnižší škodou, kterou 
žalobkyně utrpěla. Tím _padají ~ývo~y odvol~tele, že neprokáza.la ~alob
kyně utrpěnou škodu. Zalovany zpusobll svym prodlemm t?, ze zalob
kyně neobdržela to, co by při včasném placení byla obdrzela, zavlml 
tak kursovní ztrátu, kterou žalujicí utrpěla a musítudiž za škodu z toho 
žalobkyni vzešlou zodpovídati. 

N e j v y Š š í s O' u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc 
prvél)1U soudu, by ji znovu projednal a rozhodl. . . 
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Důvody: 

Dovolací soud) nesou hlase s právním posouzením věci nižšími soucly 
odkazuje p,ředevší;" na s~é rozhodnutí čís. 4114 a 7040 sb. 11. s. Nelz~ 
dovodllJ zavazek zalova?eho k zaplacení sporné částky jen ze skuteč_ 
nosti, na kterou kladoe vah,u dovola,cl soud, t. j. kolik dostala žalobkyn". 
francouzskych tranku za svycarske tranky 3 kolik jich mohla dostati 
kdybY,byl žaloval;ý pl~iIv~as, Naorak je třeba doplniti řízení probráníl~ 
a zJ1~tel1lm skutcc,nos}l, Jez byly preoneseny stranami, aniž byJo o niCh 
Jednano, Zalovany prednesl podle své žalobní odpovědi, že sjednaným 
plat:dlem, byla franková měna švýcarská, která nepodléhá kolísání 
vl11trm sve hodnoty a byla stálou a rovnocennou, stejně hodnotnou v době 
splatr~ostí jako ':,době sku~e?ného placení, popřel, že žalobkyně zapla
tIla ucty z,a zb~zl ode?rane zalovanym svýn: komitentům, t. j. švýcar
skym fIrmam dnve, nez onzaplalJl. Zalobkyne přednesla, že pracuje pro 
ned?~tatek vlastního kapitálu s bankovnim úvěrem, a že musíla zaplatiti 
zbozl dodané žalovanému za švýcarské franky ve skutečnosti těmito 
lran~y)iž v dO,bě od 28; záři ?O 18. října 1926, nedostavši pak v této 
dobe s."ycarskych lranku od zalovaneho musila Je zakoupiti za fran
:o~zske franky p~dle v~ššího kursu švýcarských franků, než byl kurs 
s~ycarskych franku dne 3. ledna až 20. dubna 1927. Teprve po zjištění 
tec~to s~utečností: žaiova~ým, porřených a žalobkyní tvrzených, bude 
mozno vec posoudilI po pravm strance, tak jak učinil odvolací soud, ne
boť v tOom to př!p~dě b~la ~a~obkyně nucena. platiti svým švýcarským 
komltentum ve svycarske mene, kterou SI mUSIla opatřiti koupí za lran
c~uzské f~anky od francouz:~~ch bank; težto nedostala ji podle smlouvy 
vC,as od zalo,vaneho, pozdeJsl placem zalovallého švýcarskými franky 
melo pro ni jen hodnotu francouzských franku, jež dostala za ně jako 
k,upní cen~. Měly proto pro žalobkyni švýcarské franky, jež měl žalovaní' 
JI zaplalItr, pozdeJ! jen hodnotu francouzských frankú, nikoli hodnotu 
represen~ovanou j!ch vnitřní ,cenou, t.J mn?žstvím životních potřeb, jež 
bylo mozno za ne kOUpltr, zalobkyne utrpela skutečnou škodu prodle
ním žalovaného, nedoslavši za švýcarské lranky jím pozdě zaplacené 
poč:t francouzských lrankú, za které musila je sama zakoupiti, by vy
hovela své smluvní povinnosti proti třetímu, Škoda ta nebyla žalobkyni 
hrazena úroky z prodlení. O těchto skutečnostech budiž jednáno dále, 
přednes stran budiž s nimi probrán, nabídnuté důkazy buďtež prove
deny a buďtež učiněna zjištění podle nich. Nebudou-Ii prokázány tyto 
skutečnostI, bude nutno míti za to, že měna švýcarská byla smluvena 
mezi stranami jen proto, jak vyHč'i! žalovaný, a bude věc posouditi po
dle zmíněných rozhodnutí, 1. j, bude žalobu zamítnouti, ježto žalobkyně 
netvrdila, že vznikla jí škoda znehodnocenim švýcarských franků. 

čís, 8101. 

Vyhláška ze dne 23. března 1921, čís. 125 sb. z. a n. neustan{)vuje 
sice, že placeni h{)tovými penězi jest neplatné. Použil-Ii však plátce 
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k splacení jiného způsobu než předepsaného vyhláškou, jde t{) na jeho 
vrub a jest mu zůstaveno, domáhati se náhrady na tom, komu přičítá za 
vinu, že jeho splátka nedošla určeného dle. 

(Rozh, ze dne L června 1928, RII 169/28.) 

V opatrovnické věci nezL Zdenka O-a vydal o pat r o v nic k Ý 
s o u d usnesení, by bylo na nemovitosti. vloženo zástavní právo pro 
zbytek 10,000 Kč dědického podílu opatrovancova, D ů vod y: Částku 
10.000 Kč složil otcovský opatrovník do rukou úředníka soudní kan
celáře, jenž ji zpronevěřil, proti výslovnému zákazu placení hotovými na 
úředníky soudní, tudíž na vlastni zodpovědnost. Nelze však za toho stavu 
věci uznati, že 10,000 Kč převzal soud poručenský jako takový, neboť 
podle spisů a podle Konaného šetření částka ta pro nezletilého nikde ne
byla zaúčtována. Rek u r sní s o u d napadené usnesení potvrdiL 

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

D ů vod y: 

Stěžovateli lze dáti za pravdu, že vyhláška ze dne 23, března 1921, 
čís, 125 sb, z, a n, neustanovuje, že placení hotovými penězi jest ne
platné, Avšak předpokladem zániku spláceného dluhu jest, by zaplacená 
částka přišla do rukou osoby neb orgánu zákonem k tomu určených, 
v souzeném případě do sirotčí pokladny, a to se nestalo, Nestalo-li se 
tak proto, ·že stěžovatel použil k složení dlužné částky jiného způsobu, 
než onou vyhláškou jest předepsáno, jdocl následky toho na jeho vrub 
a jest mu jen zůstaveno, domáhati se náhrady na tom, komu přičítá za 
vinu, že jeho splátka nedošla určeného cíle. Mylný je stěžovatelův ná
zor, že bude sproštěn povinnosti, zaplatiti složenou částku po druhé, 
bude-li zjištěno, že za přijetí hotovostí odpovídá ta neb ona osoba třetí, 
neboť zjištěním tím vznikne mu snad nárok proti této třetí osobě na ná
hradu škody, ale nezaniká tím nárok věřitelův - nezL Zdeňka O-a -
na zaplacení částky do té doby do sirotčí pokladny nesložené. 

čís. 8102. 

o nároku manželky proti manželi, by ji příjal do společné domác- ' 
n{)sti, jest jednati pořadem práva. 

(Rozh. ze dne 1. června 1928, R II 172/28.) 

Manželka navrhla na soudě, by její manžel byl přidržen přijati ji do 
společné domácnosti. S o II d P r v é s t o I i c e rozhodl, že návrh patří 
na pořad práva. Rek u r sní s o u d napadené usnesení potvrdiL 

N e j v y Š š i s O u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

í-, 
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Důvody: 

Proti souhlasným usnesením nižších soudů ve věcech nesp-orných 
jest přípustný dovolací rekurs jen z důvodů zmatečností, zřejmé protí
spisovosti nebo zřejmé nezákonnosti. Stěžovatelka hájí proti názoru niž
ších soudů stanovisko, že v nesporném řízení může býti rozhodováno 
o návrhu opuštěné nebo vypuzené manželky, by ji manžel přijal do spo
lečné domácnosti, a uplatňuje tedy nezákonnost rozhodnutí nižších 
soudů. Avšak nezákonnost není nijak zřejmá a judikatura nejvyššího 
soudu ustálila se už na tom, že pro rozhodování o takovém nároku je 
přípustný jen pořad práva (srov. na př. rozhodnutí čís. 1546, 3449 a 
3695 sb. n. s.). V nesporném hzení pojednává soud jenom potud z po
vinnosti úřední nebo k návrhu stran, pokud to nařizují zákony (§ 1 nesp. 
říz.), mŮže tedy soud v tomto řízení rozhodovati jen o těch nárocích 
soukromoprávních,při nichž ho zákon k rozhodování takto zmocňuje. 
Ale žádní' zákon nedává soudu zmocnění, by v nesporném řízení jednal 
o nároku manželky na přijetí do společné domácnosti. Nejde tu o ochranu 
práv osoby, která podle § 21 obč. zák. požívá zvláštní záštity zákona 
a jejíž zájmy tedy soud jest povolán hájiti v nesporném řízení z moci 
úřední (§ 181 nesp. říz.). Třebaže manželé svémocně .nesmějí zrušiti 
společenství manželské, není opuštěný nebo zapuzený manžel pod 
zvláštní ochranou úřadu, jako osoby v § 21 obč. zák. jmenované, a zá
leží jen na něm, chce-li svého práva na přijetí do společné domácnosti 
použíti. V manželském právu jen některé nároky mají ráz nároků, ne
podléhajících disposici stran, na příklad uplatněni veřejnoprávní pře
kážky neplatnosti manželství, vyšetření viny na rozvodu a rozluce, ale 
nepatří k nim vedení společné domácnosti. Proto ani z tohoto důvouu 
nemůže se stěžovatelka dovolávati přípustnosti nesporného řízení. Ani 
rozlukový zákon (§ 13 c) a prováděcí nařízení k .němu ze dne 17. června 
1919, čís. 352 čl. 1.) nemluví pro názor stěžovatelky a nestanoví ne
sporný pořad pro vyřízení nároku na přijetí do společné domácnosti. 
Soudní výzva k návratu do společné domácnosti ve smyslu § 13 c) rozl. 
zákona ovšem není předmětem řízení sporného a děje se jen usnesením. 
Ale touto výzvou nezřizuje soud exekuční titul, na základě něhož by bylo 
lze vymoci přivedení do spoleóné domácnosti. Nejde .při něm o konečné 
rozhodnutí o nároku opuštěného manžela na přijetí, ný'brž výzva má ráz 
jenom prozatímního opatření, které se vydává na pouhé osvědčení pří
'činy opuštění. Teprve ve sporu rozlukovém jedná se o skuteč.né pod
statnosti příčiny a zlomyslnosti opuštění. Proto ustanovení rozlukového 
zákona a jeho prováděcího nařízení čl. 1., jež upravují možnost pouhé 
výzvy k návratu do společné domácnosti, ale .nikoliv konečné rozhodo
vání o povinnosti k návratu do společné domácnosti nebo k přijetí do ní, 
nelze se dovolávati pro přípustnost nesporného pořadu o této povin
nosti. Ani § 382 čís. 8 ex. ř. nesvědčí opaku, ba spíše názoru zde há·· 
jenému. Prozatímní opatření příkazem přijetí do spoletné domácnosti 
má za účel, by opuštěný nebo zapuzený manžel zatím nepostrádal vý
živy nebo vzájemné p01110ci (§ 91 a 92 obč. zák.), než bude sporem roz-
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hoclnuto o rozvodu, rozluce atd. Prozatímní opatření předpokládá, že 
buď byla už žaloba podána, nebo že bude ·podána, ježto jinak by proza
timní opatření bylo zrušeno (§ 391 druhý odstavec ex. ř.). Proto § 382 
čís. 8 a 391 ex. ř. svědčí tomu, že nárok na přijetí do společné domác
nosti, pokud nejde o pouhé prozatímní opatření, nutno vyříditi pořadem 
práva. Jde o nárok, který vzniká ze vzájemného poměru manželů, není 
ryze majetkoprávní, jak to má na mysli § 50 čís. 3 j. n., rozhodnutí o něm 
není přikázáno nespornému soudnictví a proto náleží na pořad práva. 
Starší kolísající prakse nejvyššího soudu vídeňského připouštěla sice 
i nespornou cestu k vyřízení takových nároků na přijetí do společné do
mácnosti proto, že před zahájením rozvodového sporu měl soud podle 
ustanovení občanskeho zákoníka zatímně upraviti poměry rodinné, ze
jména co do výživy a odděleného bydliště cestou nespornou, ale usta
noveními exekučního řádu a jurisdikční normy byla cestě nesporné po· 
nechána tato úprava jenom tehdy, jde-li o prozatímní opatření na dobu 
trvání sporu. Jinak nutno ji řešiti pořadem práva. 

čís. 8103. 

Pro nárok odesílatele proti zasílateli na odvedení dobírky nep,latí 
lhůta čl. 386 obch. zák. 

Jest zaviněním při volbě mezizasílatele, pověřil-Ii zasílatel vybráním 
vysoké dobírky mezizasílatele, o němž vědel, že jeho jmění neposkytuje 
dostatečnou jistotu za odvedení dobírky. 

(Rozh. ze dne 1. června 1928, Rv II 643/27.) 

Žalující firma předala žalované zasílatelské firmě dopravu zboží d? 
Londýna proti dobírce. žalovaná firma předala provedení dopravy hr?," 
R. v Hamburku, jež z účtovaných 328 liber zpronevěřila 233 hber. Za
lobu proti žalované firmě o zaplacení těchto 233 liber pro c e sní 
s o udp r v é s tol i c e zamítl. V otázce promlčení zažalovaného ná
roku uvedl v d ů vod ech: Žalobní nárok není promlčen ve smyslu 
čl. 386 obch. zák., neboť v souzeném případě nejde o to, že se zboží buď 
úplně ztratilo, nebo že ho bylo méně, že bylo poškozeno neb~ po,:dě 
dodáno, nýbrž žalobkyně opírá žalobu o mandát, takže o promlcení za
lobního nároku platí všeobecné ustanovení, tudíž tříletá lhůta. O d v o
l a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil. 

N e j v y Š š í s o u d uznal podle žaloby. 

D Ů vod y: 

Námitku promlčení, s níž se vzhledem k obsahu dovolací odpovědi 
dlužno především zabývati, vyvrátil správně již první soud, poukázav 
na to, že se podle cl. 386 ob ch. zák. v jednom roce promlčují toliko .ná
roky pro ztrátu, úbytek, poškození neb opozděné dodání zboží, kdežto 
pro všechny jiné nároky proti zasílateli, k nimž n"áleží také zažalovaný 

li 
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nárok na odvedení mezizasílatelem vybrané dobírky, platí pravidelná 
tříletá proml'čecí lhůta občanského práva. Otázku, zda má býti zasi
latelská smlouva, jež zavdala podnět k žalobě, posouzena podle práva 
německého, či československého, nutno sice podle § 37 obč. zák. roz_ 
řešiti ve prospěch práva německého, poněvadž byla ujednána se zasí
latelskou firmou usidlenou a činnou v Německu, avšak pro rozhodnuti. 
rozepře nemá tato otázka významu. Obojí právo má v bodech podstat_ 
ných pro souzený případ stejná ustanovení, jmenovitě kryje se obsah 
§§ 408 a 413 německého obchodního zákonníka se čl. 380 a 384 obchod
ního zákona československého. Podle obojího práva ručí zasnatel za 
bedlivost řádného obchodníka při volbě mezizasílatele a jest povinen, 
by zachování této bedlivosti sám dokázal, jestliže však ujednal se stra
nou určité dopravní sazby, !Učí za mezízasílatele jako svého pomocníka. 
Nelze souhlasiti s nižšimi sou cly, že žalovaná strana dokázala zachování 
povinné bedlivosti při pověření firmy R, dopravni společnosti s obnie
zeným moením v Hamburku, další přepravou jednotlivých zásilek do 
Anglie a vybráním dobírek. Příznivé informace a zkušenosti o technické 
zdatnosti a solidnosti této firmy, jimiž se žalovaná firma vykázala, 
opravňovaly k použití jejích služeb pro obstarání přepravy, nikoliv však 
také ku zmocnění vybrati na účet žalující firmy dobírky v celkové výši 
328 angl. liber. Byloť jí oznámeno, že firma R. byla založena teprve 
v roce 1923 s kmenovými vklady 'Pouhých 500.000 papírových marek, 
tedy s kapitálem v poměru ku svěřeným jí dobírkám mnohonásobně 
menším a neposkytujícím pro ně potřebné jistoty, a bylo jí v informačním 
dopise firmy C. ze dne 2. června 1924 přímo doporučeno, aby s ní ob
chodovala jenom proti hotovému placení. Náleželo k bedlivosti řádného 
obchodníka míti na paměti, že- bezpečnost prováděných obchodů' ne
závisi jenom na technické zdatnosti a solidnosti, nýbrž i na kapitálové 
mohoucnosti mezizasílatele, a že i poctivý obchodník, má-li jen nepatrné 
vlastní jmění, může se bez vlastního zavinění státi placení neschopným. 
Jestliže zpronevěrou u firmy R., jejiž bližší okolnosti nebyly vysvětleny, 
se stalo, že část dobírek ve výši 233 liber nebyla odvedena a u této 
firmy jest nedobytnou, byla takto vzniklá škoda zaviněna nedostatkem 
bedlivosti řádného obchodnika žalované firmy pří volbě mezizasílatele, 
jenž měl býti pověřen vybráním vysokých dobírek, a jest již z tohoto 
důvodu žalobní nárok odůvodněn. 

čís. 8104. 

Odstraniteloosti vad nemíní se v § 932 obč. zák. odstranitelnost tech
nická; vyžaduje se, by vady byly odklizeny úplně, nikoliv jen dočasně 
a by se tak stalo v přiměřené době. Přiměřenou dobou není však doba 
několika měsíců, nýbrž jen doba stanovená pro uplatnění nároků ze 
správy. 

(Rozh. ze dne 1. června 1928, Rv \1 221/28.) 
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žalobce koupil od žalovaných krávu na chov, byv jimi ujištěn, že 
kráva jest stelná, naprosto zdravá a k chovu způsobilá. Tvrdě, že kráva 
neni ani zdravá ani březí, domáhal se žalobce na žalovaných zrušení 
kupní smlouvy a vrácen! kupní ceny. O b a niž š í s o u d y uznaly 
podle žaloby, o d vol a c i s o u d z těchto d ů vod ů: Odvolatelé při
pouštějí, že podle zákona ručí za to, že kráva v čase prodeje byla zdravá. 
tvrdí však, že se druhé straně nepodařil důkaz, že kráva v rozhodné 
době byla nemocná, při čemž se odvolávají na posudek znalců. Avšak 
právě posudky znalců jest tvrzení odvolatelů vyvráceno. Znalec Dr. S. 
podal posudek v ten smysl, že, předpokládajíc, že kráva byla u býka 
tři dní před prohlídkou zvěrolékařem M-em, která se stala dne 7. března 
1927, a že u žalobce, t. j. od 2. února 1927 u býka nebyla, nutno uznati, 
že již v době prodeje byla stížena nakažlivou nemo-cí chronického po
ševního katan-hu. Odvolatelé poukazují ovšem k tomu, že podle po
sudku znalců nejde o nemoc neodstranitelnou a že proto není neodů
vodněna žádost o zrušení kupní smlouvy. První soud rozeznává mezi 
faktickou a právnickou neodstranitelností a proti tomu brojí odvolatelé 
s tím, že zákon takového rozdílu nezná. Avšak první soudce označuje 
jako nemoc právnicky neodstranitelnou nemoc, o které nelze nade vši 
pochybnost tvrditi,že skutečně bude úplně vyléčena, že zejména bude 
vyléčena v době k uplatněni nároků ze správy zákonem ustanovené, 
takže by kupítel mohl sečkáním pozbýti nároků ze správy, poukazuje 
dále na to, že kupitel není povinen k léčení, jedná-li se o nemoc, kterou 
jest ohrožen ostatní dobytek, a nutno mu při svědčiti v tom směru, Že 
taková nemoc musí býti na roveň postavena nemoci neodstranitelné, ba, . 
že pojem neodstraníielnosti podle § 932 obi':. zák. obsahuje nemoc tako
vého druhu, jak byla zjištěna u sporné krávy. Jiný výklad zákona byl 
by v praksi vůbec nemožným a vedl by při nakažlivých nemocech k dů
sledkům, ochranu kupitele, předpisy o správě zamýšlenou, přímo ohro
žujícím. 

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

D ů vod y: 

Po stránce právní (§ 503 čís. 4 c. ř. s.) byla věc posouzena správně. 
Jde o nárok ze správy. Podle § 932 obč. zák. může ku pi tel žádati zru
šení smlouvy, jde-li o vadu hlavní, t. j. takovou, která je neodstrani
telná a brání řádnému užívání věci. Dovolací soud schvaluje názor niž
ších soudů, že u sporné krávy jde o neodstranitelnou vadu. Nerozhodno 
jest, že posudek znalců vyzněl v ten rozum, že vada krávy je odstrani
telná, a to podle Dr. S-a, slyšeného dne 19. dubna 1927, do osmi neděl, 
kdežto podle Dr. B-a, podavšího posudek dne 9. května 1927, je již od
straněna, ježto řešiti pojem odstranitelnosti vad náleží výhradně soudu. 
Zákon v § 932 obč. zák. nemá na mysli technickou odstranitelnost, 
neboť pak by snad nebylo vady, jež by se při nynějším technickém 
pokroku nedala odstraniti, .nýbrž má na mysli odstranitelnost, při níž 
by byly vady vymýceny úplně, nikoli jen dočasně, při čemž ovšem je 
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nutno, by se tak stalo v přiměřené době, Přiměřenou dobou 
však býti doba několika měsíců, nýbrž jen doba stanovená pro 
ňování nárokú ze správy; jestiť účelem určení lhůty ro 
správy dobytka, by smluvní strany byly po určitou dobu bezp()d(llírlečně 
chráněny. Kupitel má právo na řádné a obvyklé užívání ihned po 
vzetí dobytčete a nelze po něm žádati, by léčil nemocné dobytče 
řadu měsíců. 

čis. 8105. 

Přislušnost podle § 75 j. n. 
Sidlem akciové společnosti není jen misto, v němž jest střed obch,orulí 

činností, ani jen misto, kde se vede správa, nýbrž sídlo společnosti 
býti zvoleno i libovo,lně. Akciová společnost mUže míti jen jedno 
Jim jest sídlo, kter.é určují stanovy a jež jest zapsáno v obchodním 
stříku. Pouhé skutečné přeložení sídla společnosti hez zápisu do ob<~hod_> 
nlho rejstříku jest právně bezvýznamným a bezúčinným. 

(Rozh. ze dne 2. června 1928, R I 300/28.) 

Žalovaná akciová společnost byla zapsána v obchodním rejstříku 
sídlem v Praze, ač vskutku její sídlo bylo v Brně. žalobu proti ní zadal 
žalobce na ob ch ° dní m s o u děv P r a z e, jenž ji k námitce 
mistní nepříslušnosti odmítl, rek u r sní s o u d námitku zamítl. 

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

D ů vod y: 

Jde o otázku, který soucl jest místně příslušným k rozhodnutí o ža
lobě proti akciové společnosti. Podle §§ 29 a 54 j. n. jest posouditi pří
slušnost podle stavu, který tu byl v době podáni žaloby, a zůstává soud, 
u něhož byl spor řádně zahájen, příslušným až do ukončení sporu, 
třebaže se za řízení změnily okolnosti rozhodné pro určeni příslušnosti. 
Zkoumání příslušnosti děje se na základě údajů žalobcových, leč že 
by soudu bylo známo, že jsou nesprávné (§ 41 j. n.). Nebyla-li žaloba 
odmítnuta pro nepříslušnost soudu a limine, avšak při prvém roku vzne
sena námitka nepříslušnosti soudu a o ní pak jednáno, jest přihlížeti 
ke všem výsledkům ústního jednání a dokazov~ní, získan)rm za říze.ní 
o této námitce (§ 43 j. n. a § 261 e. ř. s.). V souzeném případě vznesla 
žalovaná akciová společnost při prvém roku námitku věcné a místní ne
přísluš.nosti, soud prvé stolice obmezil jednání na tuto námitku a roz
hodl, že dovolaný soud není místně přislušným, v podstatě z důvo~ů, 
že žalovaná dle souhlasného udání obou stran přeložila před podálllm 
žaloby své sídlo fakticky z Prahy do Brna a že tedy ve smyslu § 75 j. n .. 
jest pro určeni místní příslušnosti rozhodným jen toto skutečné Sídl?, 
třebaže změna tato nebyla dosud v obchodním rejstříku zapsána a v rej
stříku jako sídlo žalované společnosti jest dosud vyznačena Praha. 
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podle názoru procesního soudu nelze přihlížetí k čl. 213 druhý odstavec 
obcll. zák., poněvadž norma tato byla podle zásady lex posterior derogat 
priori nahr,:žena předpis:m § 75 j. n. ~aproti tomu rekursní soud, .při~ 
blížele k predplsu druheho odstavce cl. 213 obch. zak., podle nehoz 
řádným sudištěm pro akciovou společnost jest soud, v němž má spo
lečnost své sídlo, dovozuje, že sídlem tím jest rozuměti sídlo právní, 
sídlo uvedené ve stanovách a zapsané do obchodního rejstříku (čl. 210 
čís. 2 obch. zák.), takže faktická změna sídla, pokud nebyla zapsána 
do rejstříku, jest právně bezvýznamnou (čl. 214 obch. zák). Při tom 
vyslovuje rekursní soud právní názor, že předpis čl. 213 obch. zák. 
nebyl změněn § 75 j. n., ježto procesním právem nemohou býti změ
něny předpisy práva hmotného, a že ostatně mezi ustanovením § 75 
j. n. a 'čl. 213 druhý odstavec obch. zák. v otázce příslušnosti není 
rozporu. Při svědčiti jest v podstatě správnému názoru rekursního soudu. 
jak čl. 213 druhý odstavec obch. zák., tak i § 75 j. n. prohlašují za řádn.é 
sudiště akcíové společnosti soud, v jehož obvodu má společnost své 
sídlo. O tomto »sídle« nemohou vzejíti pochybnosti, s nimiž počítá § 75 
j. n., poněvadž zákon zcela jasně předpisuje, že sídlo musí býti určeno 
společenskou smlouvou (čl. 209 čís. 1 obeh. zák.) a že toto sídlo jest 
zapsati do obchodního rejstříku (čl. 210 >ČÍs. 2 obch. ·zák.). Tímto sídlem 
není jen ono místo, v němž jest střed obchodní činnosti aneb jen ono 
místo, kde se vede správa. Sídlo múže býti zvoleno libovolně. To jest 
patrno ze srovnání předpisů zákona o' společnosti veřej.né a koman
ditní s předpisy o společností akciové. Kdežto při oněch jest sídlo spo
lečnosti opověděti k zápisu do obchodního rejstříku (čl. 86 a 15·1 obch.· 
zák.) a to ne sidlo volně zvolené, nýbrž mís t o, kde s p o leč n o s t 
<ll á ves k ut e č n o s t i s v é s í d 10, jest při akciové společnosti, 
jak již svrchu dovoděno, výslovně vyhraženo společenské smlouvě, by 
si sídlo sjednala (srv. Staub-Pisko § 2 k čl. 86; § 1 k čl. 151; § 2 
k čl. 299 obch. zák). Akciová společnost múže míti tedy jen jedno sídlo 
a tím jest ono, které určují stanovy a jež jest zapsáno v obchodním 
rejstříku. Poněvadž pak akciová společnost vzniká teprve státním schvá
lením stanov a zápisem do obchodního rejstříku (čl. 208 a 211, prvý 
odstavec obeh. zák.), může bí'ti o jejím sídle řeč teprve, když státem 
schválené stanovy určující sídlo byly zapsány do rejstříku. Proto také 
při změně sídla třeba státního schválení a zápisu do rejstříku, poněvadž 
jde o změnu stanov (čl. 214 obch. zák.). To zdůrazňuje také § 22 
akciového regulativu, jehož konečná věta má jen ten význam, že státní 
správa schválí jen takové stanovy, kde bude vyznačeno jako sidlo spo-

. leanosti místo, v němž jest obchodní závod (čl. 19 obch. zák) a nelze 
z předpisu toho dovozovatí, jak číní dovolatelka, že sídlem akciové spo
lečnosti jest vždy jen ono místo, kde je závod neb správa podniku bez 
ohledu na rejstříkový zápis. Jest sice pravda, .že zápisy v obchodním 
rejstříku zpravidla nezakládají ještě právo, majíce jen význam dekla
ratorní, listínného osvědčení, avšak výjimečně a to právě také co do 
vzniku akciové společnosti (čl. 211 obch. zák.) a co do změn jejích 
'tanov (čl. 214 obch. zák.) jest účinek zápisu konstitutivnÍ. Dle toho, 



816 
- čís. 8105-

co bylo uvedeno, jest zcela nerozhodno přiznala-Ii žalobk ď 
že žl' • I "I • d " yne v a ovana pre OZl a pre sesti nedělemi své sídlo f k t· k 
Brna - nehledíc ani k tomu, že v přípravném spise ze

a 
dne' ~5 y 

padu 1927 vysvětllla své stanovisko v ten smysl že tu lnohlo "t· . 
, I' . hl 'h . 'jl I O pre oze~, • ~vn; o. zav?du, který nemusí býti totožným se sídlem 

lecnosh, l"nz j~s: vzdy jen sídlo ve smyslu právním, totiž sídlo 
s!anovaml ~ zapls:m do rejstříku - neboť pouhé faktické 
sldla akclOve spolecllosh bez zapisu do obchodního rejstříku jest 
bez~ýznal."~ým ~. bezúčil;ným. Vzhledem k zmíněné již povaze 
kove ho zaplsu pn akclOve společnosti jest také lhostejno zda zalobl(vn: 
o fakt i c k é m př:loženf sídla, pokud se týče správy 
z Prahy do Brna vedela, č1l1 nIC. Poněvadž podle stanov žalovan' 
lečno,sti v době podání žaloby byla jejím sídlem Praha a toto Sídle 
z~psano v obchodnim ~ejstřík~, ~ož .,ostatně není sporným, je,~ 
sldlo lOzhodnym pro urcem mlstm pnsluŠl10sti dovolaného soudu 

čís. 8106. 

U~ta:nov!,1-I! zůstavitel, že ~ěti, svobodné v den nápadu, budou 
s~olecny vymenek, stal se narok na výměnek (veškeré "Ý:měnk:ářs'ké 
~avky) dnem nápadu n~d!lným vlas:nictvfm odkazovníků. Zbyl-Ii v ' 
náyadu o~ka?Jl Jen jedmy svobodny ndkazovník, má nárok na cel' 

,menek, nlkoltv pouze na jeho poměrnou část. y 

(Rozh. ze dne 2. června 1928, Rv I 1630/27.) 

Podle poslední vůle ze dne 14. ledna 1921 zřídila matka stran 
D-?vá pro své děti Ondřeje, Jana, Annu a Marii po sv. Jakubu 1926 
sv.e usedlos"ti, !,ok~~ tyto Siěti budou svobodny, služebnost bytu a 
menek pozustava]1cl z kazdomčních dávek v závěti blíže 
P?slednl vůle ustanovila dále, že výměnek tento budou míti 
deh spol.ečný a že bude odváděn vždy na sv. Havla toho kterého roku 
c:,ly napred. Podle odevzdací listiny ze dne 3. listopadu 1922 byla pO" 
z~stalo~tpo M.arii D-ové ve smyslu poslední vůle odevzdána a pro 
nené ddl Ondreje, )ana:.A.nnu a Marii byla na nemovitostech v závěti 
uve?cnych kl11hovn~ ~al'st~n~ ona služebnost bytu a výměnek. Z osob 
opravnenych k poblral1J vymenku a majících nárok na služebnost 
zbyl po sv)ak~bu dne 26. ~ervence 1926 toliko Jan D., neboť 
osoby se pred hmt? dnem ~zel1JI~ a, vdaly. Dne 25. července 1926 pře
vzal usedlost, ?a n~z byl ,vl~zen vJ:.menek, žalovaný, na němž se domáhal 
Jan D. pl~cem celeho .vymenku. zalovaný namítl, že žalobce má nárok 
pouze. na ctv:t1l1U vý:nenku: O,b a niž š ís o u d y přiklonily se k 
zoru zal ovane ho a pnsoudlly zalobci pouze čtvrtinu výměnku. 

Ne j v y Š š í s o u cl přisoudil žalobci celý výměnek. 
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Důvody: 

Ve sporu jde jen o otázku, zda má žalobce právo na celý výměnek. 
jak tvrdí, domáhaje se bo žalobou, či zda mu přísluší toliko Y4 z něho, 
jak namítá žalovaný. Nižší soudy, zaujavše ve sporu právní stanovisko 
žalovanébo, neposoudily věc správně po stránce právní. Zůstavitelka, 
zřídivši poslední vůlí pro své děti po dobu jejicb svobodnébo stavu 
služebnost bytu a výměnek, učinila odkaz ve prospěch svých dětí 
(§ 653 obč. zák.). Pokud se týče výměnku samého, jde o odkaz opě
tujících se dávek, spadajícícb pod pojem zaopatřeni (§ 572 obč. zák.), 
které, jak jest poslední vůli podle § 655 ohě. zák. rozuměti, chtěla zů
stavitelka svým dětem zajistiti po dobu, pokud budou svobodny, v roz
sahu v poslední vůii blíže uvedeném. Ustanovila-Ii zůstavitelka, že vý
měnek budou míti svobodné děti společný, lze tomu podle § 655 obč. 
zák. rozuměti jen tak, že jak sám nárok na výměnek, tak i veškeré dávky 
tvořící výměnek byly a staly se dnem splatnosti po sv. Havlu nedílným 
vlastnictvím obdařených odkazovníků (§ 825 obč. zák), třebas každý 
z nich byl jinak úplným vlastníkem svého podílu. Jest nyní otázkou, 
jak se utvářil právní poměr založený poslední vMí ohledně tohoto vý
měnku mezi odkazovníky a žalovaným jako osobou, k jejíž tíži odkaz 
připadl (§ 649 obč. zák) v den 26. července 1926, kdy odkaz teprve 
napadl, byv zřízen pro dobu po sv. Jakubu roku 1926. V tento den zbyl 
totiž z obdařených odkazovníkťt toliko žalobce, ježto ostatní obdaření 
odkazovníci oženivše nebo provdavše se, nenabyli práva na odkaz a 
jejich podíly se uvolnily. Odpověď na otázku, co se stalo s uprázdně
nými podíly ostatních odkazovníků, dává ustanovení § 689 obč. zák. 
Podle tohoto ustanovení zákona připadne odkaz, jehož odkazovník při
jmouti nemůže nebo nechce, náhradníku. Není-li nábradníka, jak jest 
tomu v souzeném případě, a je-Ii s celým odkazem pamatováno na ně
kolik osob nedílně nebo výslovně rovnými díly, přibude podíl, jehož 
některý z nich nenabude, ostatním odkazovníkům. Příslušel-li, jak sbora 
řečeno, nárok na výměnek podle obsahu poslední vůle všem obdařeným 
dětem nedílně, nelze vzhledem k řečenému ustanovení zákona pochy
bovati o tom, že žalobci přísluší výměnek celý, nikoli jen Y4 z něho, 
uvolnily-li se podíly ostatních odkazovníků. Pro žalobce vzníklo tím 
právo na přírLlstek (rozh. víd. nejv. S. OL U. čís. 4681, Stubenrauch L 
880, Krainz-Ehrenzweig, Dědické právo str. 504 a Krasnopolski str. 147). 
Že tento výklad shoduje se i s vůlí zůstavitelky, lze dovodíti z obsahu 
poslední vůle. Tato neobsahuje sice zvláštního ustanovení o tom, že 
v případě, kdyby některý z odkazovníků nenabyl nároku na výměnek, 
jebo podíl připadá ostatním odkazovníkúm. Avšak právě z toho, že zů
stavitelka neučinila výslovně opačné ustanovení v poslední vůli, naopak 
zvláště zdúraznila, že výměnek měl býti vůbec společný ohledně všech 
dávek, dlužno usoudíti na to, že bylo vůlí zůstavitelky, nezkracovati 
rozsah výměnku, pokud aspoň jeden z obdařených měl naň nárok Této 
její vůli nasvědčuje ostatně i to, že podle prvého odstavce poslední vůle 

Clvllnl rozhodnuti X. .2 

I'> 
, 

I' , 
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vyloučila zůstavitelka svého syna Jiřího (žalovaného) výslovně z 
vání usedlosti. 

čís. 8107. 

Tím, že byla právoplatně zamítnuta manželova žaloba o rozvod 
želství od stolu a lože z viny manželky, nebyla ještě rozhodnuta ohízk. 
zda jest po zákonu důvodným odpor manželky, vrátiti se do sp,)le,~6 
domácnosti. 

Vyživovací povinnost manželova trvá bez ohledu, zda manželka 
vlastni jmění čili nic, a zavazuje k tomu, by byla výživa posk,vto'ván" 
podle manželových sil a byla přiměřená manželovu stavu. Toto m~lnžel_ 
číno právo předpokládá zpravidla, by manželé žili ve SPOle,"čn;~élle~::'i 
nosti, dlužno je však přiznati i tehdy, bylo-li manželské s ' 
zrušeno manželem svémocně. 

(Rozh. ze dne 2. června 1928, Rv I 1926/>27.) 

žalobě manželky proti manželi o placení výživného pro c e sní 
s o udp r v é s to I i c e vyhověl. D ů vod y: Manželka domáhá se 
svém manželi placeni výživného, manželstvi stran není dosud soudně 
ani rozvedeno, ani rozloučeno, strany žijí od ledna 1924 fakticky oddě
leně. Podle § 91 obč. zák. jest manžel povinen poskytQvati manželce 
slušnou výživu podle svého majetku, pokud nebyl soudním rozhodnutím 
povinnosti té spraštěn. Jsou-li tu zákonné dť1vody pro oddělené bydliště' 
manželky, má tato proti svému manželi zákonný nárok, by jí po dobu 
Jejího odděleného bydleni platil na její výživu přiměřeně svému ma
jetku. V souzeném případě byla mezi stranami v jich sporu o rozvod 
manželství dne 9. prosince 1926 pravoplatně skončeném, již rozhod
nuta právní otázka, zda odpor žalobkyně, vrátiti se do společné domác
nosti žalovaného, jest po zákonu dť1vodným, ježto bylo uznáno, že nelze 
za zjištěných poměrť1 tentO' návrat žalobkyně do společné domácnosti 
žalovaného požadovati. Jest proto nárok žalobkyně, by ji žalovaný platil 
výživné, co do právniho důvodu plně oprávněným. O d vol a c í s o u d 
napadený rozsudek potvrdil. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Dovolací soud nemúže sice schváliti právní názor soudu prvé sto
lice, že v souzeném případě byla mezi stranami v jejich sporu O' rozvod 
manželství od stolu a lože již rozhodnuta právni otázka, zda odpor ža
lobkyně, vrátiti se do společné domácnosti žalovaného, je po zákonu 
důvodným, neboť v onom sporu byla jen dovolatelem podaná žaloba 
o rozvod od stolu a lože z viny žalované pravoplatně zamítnuta a pouze 
tento výrok stal se mezi stranami podle § 411 c. ř. s. pravoplatným. 
Ale to není na újmu správnosti právního názoru napadeného rozsudku, 
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'ištěné okolnosti; zejména dovolatelem ~apsaný, dod,atek k dopisu, 
Z] b tečno aby žalobkyně jezdila za 111m, ponevadz dovolatel nI

]e : '~jí roďiny nepustí do svého majetk~, a dále okol~ost, že dOv?
koho,..l, ve společné domácnosti s Marií s-ov ou a s ]e]1 dcerou a Z! 
latel ZIJeš_ovou sdílí spoleólOu ložnici, ospravedlňují odpor žalobkyne, 
s M~;l1 k dovolateli do společné domácnosti. Nemůže tedy dQvolatol 
vrat I , s~anoveni § 91 obč. zák. ani z ustanovení § 92 obč. zák. mc vy
a!'!i~ u~o své tvrzení, že jest prost vyživovací povinnosti podl':, ~ 91 ob~. 
te,zk ~rotože žalobkyně odpírá následoval! ho. do Jeho bydhste, pom~
z~ti' mu v domácnosti a výdělku podle svých srl, a pokud to~o vyzaduJ: 
h .' ořádek sama plniti a postaratr se o to, by bylo plneno, ,co I~1UZ 
dO~(~i~I ~eboť, neplní-Ii dovolatel sám svých povinn~stí (§ 9~ ob~. zak.) 
na, ~ hlavy rodiny nemůže se dožadovati, by se zalobkyne vratrla do 
r,~~e domácnosti a s'dílela s ním manželské společenství. !,~i oko!n?s:, 
te , lobk ně je sama výdělku schQpna a že sama skutecne vydelava, 

. z~sz~ošťure dovolatele v § 91 obč. zák. uveden~ vy.ži:ovací )'ovmnostI. 
~aFo trvá bez ohledu, zdali manželka má vlast111 lmem, 6h mc, tedy liI
koli toliko podpůrně, a spočivá v tom, by byla poskJto~,ana, podle man
'elových sil a byla slušná, to jest manželovu stavu p;ln;er,~na. Toto m~n: 
~elóno právo sice předpokládá zpravidla, by man:ele zIII ve, spolecne 

d 
'cllosti ale dlužno J'e uznati i tam, kde spolecenstvl zruseno bylo 

Qma J ' '" d" 
manželem svémocně, jak je tomu v souzenem pnpa e. 

čís. 8108. 

Daně, které má platiti pachtýř kromě pachtoy'ného, nejso~, není-li 
jiné úmluvy, součás,u ~achtovného a nelze pro Jich neplacem ponžití 
předpisu § 1118 obc. zak. 

(Rozh. ze dne 2. června 1928, Rv I 461/28.) 

žalovaný spachioval od žalobců usedlost s, tín;,. ~: po dob~ trvání 
pachtovního poměru bude pachtýř platiti da~e, pnra~ky a ]I~e platl~ 
vyplývající z držby a z užívání budov, pozemku, skhzne a,td. ]ezto pac , 
t' ř d!uhoval daně, domáhali se propach!ovatele ,z,rusem pachtov~l 
s~nlouvy. Žaloba byla zamítnuta s o u d Y v sec h trl s t o II C, N e J
v y Š š í m s o ude m z těchto 

d II vod ů: -; ~'1~~-~1 

Názor odvolacíhO soudu, že daně, které má platiti, pacht~ř podle 
smlouvy kromě pachtovného, nejsou součástí pachto:n:ho a ,ze ,nel~: 
pro neplacení těchto daní použíti předpISU § 1118 p~VI11 vety ob~: ~ak., J~ 
v tomto případě správný. Není ovšem vyloučeno, ze ,~trany. UClm ?Iaty 
na daně součástkou pachtovného. Má-li však pachtyr plat~~I d,an;, ,ať 
Už podle zákona (,§ 1099 obč. zák.) nebo podle sn;louvy ~nmD vyber
čímu úřadu nelze J'e beze všeho považovati za součast sameho pachtov-

. , . 
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ného, to již proto, že doba splatnosti daní podle zákona může se lišiti 
také se pravidelně liši od splatnosti pachtovného, a propachtovatel v 
kovém případě není oprávněn domáhati se na pachtýři, by zaplatil 
na dlužné daně vypadající přímo jemu, nýbrž podle §§ 1404 nebo 
obč. zák. jen toho, by je zaplatil výběrčímu úřadu. V takovém pttpa'lě 
nelze tedy dlužné daně považovati za součástku pachtovného 
§ 1118 obč. zák., a pro jejich neplacení domáhati se zrušení pa,chtovnb 
smlouvy. Dovolatelé se neprávem odvolávají na §§ 1099, 1092 
obě. zák., soudíce, že, ujedná-li se úchylka od § 1099 obč. zák. o tJ,acenr. 
daní, považují se daně za součást pachtovného. Vždyť se podle sml]ocw\, 
úchylka od § 1099 obě. zák. neujednala. Smluven byl pacht ... h •• _,._ ... • 

za celou usedlost bez zvláštního rozpočtu daní a břemen a tu Už I'00IE'" 
zákona nese břemeno daňové pachtýř. Dovolatelé míní neprávem, 
názor odvolacího soudu vedl k úplné bezmocnosti propachtovatele 
pachtýři, kdyby pachtýř po léta neplatil vysoké daně, za něž propach- . 
tovatel mčí nemovitostí. Propachtovatel má právo vymáhatí žalobou,' 
by pachtýř zaplatil daně, které se staly splatnými, a chce-li mítí dále 
sahající práva, je na něm, by si je smluvně vymínil. Ale zákon bez 
smlouvy nedává mu právo, by k vůli neplacení převzatých břemen, které 
výslovně rozlišuje od pachtovného (§ 1099 a 1100 obě. zák.) mohl žá
dati za zrušení smlouvy. Tomu svědčí Už doslov § 1118 obč. zák. Podle 
něho lze žádatí za zrušení smlouvy, když nájemce je po upomínce s pla
cením nájemného tak dalece v prodlení, že při uplynutí doby splatnosti 
ještě zcela nezaplatil dlužného nájemného, totiž nájemného za předešlé 
období. Zákon počítá tedy se splatností nájemného, ať podle zákona, 
zvyklosti nebo smlouvy, nikoliv s lhůtami splatnosti daní, které ná
Jemce snad nese, ale které se s lhůtami nájemného pravidelně neshodují. 
Nelze sice souhlasiti s názorem žalovaných v dovolací odpovědi, že ža
loba je pochybena proto, že je v ní žádáno vrácení věci spachtované a 
ne zrušení smlouvy, ježto odevzdání je pouhým následkem zrušení a zru
šení se může státi i bez žaloby dřívějším prohlášením propachtovatele. 
Ale žaloba je neodůvodněna, ježto v ní není tvrzeno a prokázáno pro
dlení s placením samého pachtovného. 

čís. 8109. 

Pojišťovací smlouva. 
Povinnost pojistníka, předložiti pří požárním pojištění úřední doklad 

o bezvinnosti není absolutní do té míry, že by její nesplněním sám 
o sobě zanikl nárok na náhradu nastalé a pOj,ištěnlm kryté škody. Důkaz 
o bezvinnosti může býti nahražen i jiným přípustným důkazním pro
středkem soudním. 

'. 

(Rozh. ze dne 2. června 1928, Rv II 725/,27.) 

Žalobce byl u žalované pojišťovny pojištěn proti škodě požárem. 
Vyhořev domáhal se na pojišťovně zaplacení pojistného peníze. Poji-
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šfovna namítla proti žalobnímu ná.r~~u, najmě, že žalobce nepř"edložil 
Iní vysvědčení neviny. O ba n I z s I S o u d y uznaly podle zaloby, 

sO~( o I a c í s o u d z těchto d ú vod ú: Nesprávně prý po~u:oval 
o v sní soud smluvní závazek podle něhož musí žalobce strane zalo-
Proce '. 'd d "'1 Jest . předložiti soudní vysvědčení nevmy, coz osu neuc111~. . 
vane da že porušení této povinnosti má v zápětí ztrátu pojístne~o na~ 
'.~~~~ (Čl. 18 a 19 poj. podm.). Než, nehledk k t01;lU,. že ta.to prupadna 

d ložka nemůže zabrániti žalobci, by neprokazal I ]1nym z~usobem. svou 
o. (§ 39 (4) poj. ř.), nemá tato ztráta .nároku nastah podle c,l. 19 
~~~~: věta poj. podm., neph~ítá-li se pojistníkovi .. ~n:y~1 ~~bo hrub~ ne~ 
dbalost aneb nemělo-li porušení to vlIv am na zj1stem pr.lhody pO]1stne 

ni na' zjíštění neb objem plnění pojišťovatelova. A tu Jest posu~~en; 
alce prokáza'no že J'ím předpokládané jednání žalobcovo není v zadne zna, •• č .' d ' .• 
říčinné souvislosti s požárem. Tím jest zároven re eno, ze Je nam z~-

fobCOVO den před poHrem není, i kdyby žalobce byl tak Jednal, Jedna
ním úmyslným a že také nejednal žalobce z hru~é nedbalos';!. Kdy~y se 
však mělo za to, že ztráta nároku nastane. tenkrate, .kdy.by zalovany ne~ 
ředložil úmyslně vysvědčení neviny aneb ze by to UC1111h nemohl z h~ube 

~edbalosti, pak i v tomto případě nemá ?rúpad~á do~ožka zde mlsta. 
Jest totiž usnesením okresního sO,udu pro~a:an?, ze se z:lob.ce d~akr~~~ 
ucházel u trestního soudu o vyda111 vysvedcelll ne~111y, ze vsak teto za 
dosti nebylo pokud se týče n,:bylo zúpln: vyhove.n? Za to~oto ~tavu 
věci nelze říci, že žalobce, snazlv se opatnh SI zm111ene vysvedčem po
rušil svúj závazek k dodání tohoto dokladu úmyslně neb z hru?e nedba
losti. Ostatně bylo by porušení této závaznosh b,:zvy~namne, odvola
telka mohla í bez vysvědčení zjistiti trestnímI spIsy Jednak. pO]1stnou 
přihodu, jednak svou povinnost k placení. pojis~ného;. objem teto POVI~~ 
nosti byl mezi stranami nesporným. Prupad111 dolozka nem zde tudlz 

účinnou. 
Ne j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

Po právní stránce byla posouzena sporná věc od;rolacírh SOUd:'111 
zcela správně. Nelze schváliti pr~vnínáz?: ,dovolatele, ze t. zv. vysved
čení neviny (IČI. 18 všeob. podm1l1ek P?JlstOV~CICh a §.3? odst. 3 po: 
jišť. řádu) nelze považovati za d,ůk:z~1 prostredek. o vme neb? ~evme 
pojístníkově a že požadavek vysvedcem nev111Y Jest Jenom formalm po~
mínkou uznání škody za pojistnou příhodu, že tedy odvolacl soud nep.ra
vem se odvolává na ustanovení § 39 (4) pojišť. řádu. Povmnost pOJIst
níkova předložiti podíe čl. 18 všeob. podmínek pojišťovacích a, § 39 (~) 
pojišť. řádu, úřední doklad o .bezvinnosti neníabs?lutní do te n;lfy, ze 
by její nesplněním sám o sobe za11lkal narok na nahradu na.s,tale a po
jištěním kryté škody, neboť je tato pOVlllnost obme~ena da!sl;n ust~no
vením, »že opatření takového doklad.u lze u pOJ:st~lb slusnym zpu.so
bem předpokládati«. Poněvadž krome toho ':.ysvedce~l. o bez.V1l111oStJ J.e 
podle své povahy (§ 292 prvý odstavec c. r. s.) vereJnou IIstlllou, pn 
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které podle druhého odstavce § 292 c. ř. s. je důkaz nesprávnosti při
puště~, sl~ši. z, toho.,všeho. usuzoovati, že dokl~d o bezvinnosti může býti 
nahrazen I JInym pnpustnym dukazem soudnlln, a tu Je pro tuto rozepři 
rozhodným, že se žaJobci podle odvolacího zjištěni důkaz jeho bezvin
nosti úplně podařil, ačkoli nebyl s to podati dovolatelce dostačitelný do
klad úředni o své bezvinnosti, když sice trestní řizení proti němu pro 
zločin žhářstvi bylo zastaveno, ale byl uznán vinným přestupkem zákazu 
kouření na nebezpečných místech podle § 452 tr. zák. a když, jak bylo 
zjišté'no, toto jeho trestné provinění nebylo v příčinné souvislosti s vy
puknutím požáru. 

čís. 8110. 

Zavázal-li se manžel při rozchodu manželů, že budl: lIIanželce posky
tovati přispěvek na zlepšeni její výživy, pokud s ní nebude žiti ve tak
tickém manželském společenství, a že jí daruje zároveň pro p;'ipad svého . 
úmrtí určitý p'eníz, manželka pak prohlásila, že tento dar přijímá a že 
není oprávněna proti manželi činiti další nárok z důvodu výživného, -
platila tato úmluva i pro případ, že odloučené žití manželů bylo napo
tom rozvodem nebo rozlukou zpečetěno. 

Nárok manželky na placení výživného jest rázu soukromoprávnlho. 

(Rozh. ze dne 2. června 1928, Rv II 836/27.) 

V žalobě o rozvod manželství od stolu a lože domáhala se žalující 
manželka na manželi též placení výživného. O b a niž š í s o u d y 
uznaly ohledně výživného podle žaloby. 

N e j v y Š š í s o u d žalobu ohledně výživného zamítl. 

D ů vody: 

Oba nižší soudy pokládají žalobní nárok za oprávněný z toho dů
vodu, že úmluva stran podle notářského spisu ze dne 15. prosince 1923 
o výživném, jež žalovaný má žalobkyni poskytovati, neznamená koneč
nOu úpravu výživného pro celou budoucnost a že zejména úprava ne
plati pro připad, kdyby dodatečně došlo k soudnímu rozvodu manželství 
stran. Dovolací soud nesouhlasí s tímto právnim názorem. Podle notář
ského spisu zavázal se žalovaný, že bude žalobkyni poskytovati ročně 
2 q pšenice na zlepšeni její výživy po dobu, pokud se žalobkyní nebude 
žíti ve faktickém manželském společenství, a daruje zároveň žalobkyni 
pro případ svého úmrtí 2,000 Kč. Zalobkyně naproti tomu prohlásila 
v notářském spise, že přijímá tento dar, jejž odvolati žalovaný se vzdává, 
a že proti žalovanému z duvodu výživného nebude další nárok činiti a 
'Činiti oprávněna není. Doslov této úmluvy, zejména skutečnost, že ža
lobkyně přijímá z důvodu výživného dar pro případ úmrtí žalovaného 
a že se vzdává dalších nároků z téhož důvodu bezpodmínečně a časově 
neomezeně, nasvědčuje tomu, že bylo vůlí stran, by tato úprava jejich 
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majetkových poměrů měla platnost provždy, leda že by došlo opět 
k manželskému spolužití. Výklad, který této úmluv" dávají nižší soudy, 
že tato úprava výživného byla stranami míněna jen dotud, dokud fak
ticky nebudou manželsky spolu žíti, dokud tedy jejich odloučené žití ne
bude soudním l"Ozvoclem nebo rozlukou zpečetěno, nemá opory vdo
slovu a smyslu smlouvy, která nijak nevyznačuje, že smluvní strany 
měly úmysl, upraviti své poměry jen s omezením předpokládaným niž
šími soudy. žalobní nárok, by bylO nově vyměřeno výživné pro žalob
kyni vzhledem na žalobkyni uplatněný - nyní již pravoplatně uskuteč
něný - rozvod manželství z viny žalovaného, jest .tedy po:;uz~vati. n~ 
tom základě, že již před rozvodem strany spolu nezlly a pn prerusem 
manželského spolužití již konečně se dohodly o výživném manželky. Po
kud se týče otázky, zda se manželka m~že ~ároku, n~ výži~né, přísluš~
iicího jí proti manželovi poclle § 91 obc. zak. placne vzdatl, nelze SdI
leti stanovisko odvolacího soudu, že nárok ten jest určen nejen hledIsky 
ryze soukromoprávními, nýbrž i ,:ájmy veřejnoprávními ~ že jej sou
krmnou dohodou stran nelze VylOUCI\!, ba am omeZl\! na mlru tak skrov
nou jako v tomto případě stanoví notářský spis. Stanovisko toto, hájené 
dří;ější judikaturou, jest nynější judikaturou dávno již op~št~no a 'platí 
obecný názor, že řečený nárok jest nárokem soukromopravmm .a ~e. se 
ho tedy manželka může vzdáti nebo libovolně Jej omeZIlI Jako kazdy J:~Y 
nárok soukromoprávní. V judikátu čís. 244 býv, víd. neJv. soudu (ClS. 
1678 sb. úřední) jest ostatně přímo vysloveno, že, vzdala-li se manželka 
ve smíru' při dobrovolném rozvodu bezpodmíneč,ně, a za kaž~é ~koln~stl 
nároku na výživné proti manželu, jest toto .'JZdav~l se p,ro nI .za~azne a 
sprošťuje manžela jeho zákonné P?~innoStl.vyzlvova~I prol! .nI podle 
§ 91 obč. zák. že tato zásada platI I pro pnp~d,o kdyz ta~ova dohoda 
byla uzavřena při dobrovolném rozchodu ma~zelu: Jest pnrozen?: ~e~ 
boť ani při dobrovolném soudním rozvodu nepusobI soud na usp?radam 
majetkových poměrů manželů, prohlás!-li tito, .že s~. v to,? sc;,eru d~
hodli (§ 105 obč. zák.). Vzdala-li se z~lobkyne d~lslchnarok~ na ~}
živné proti manželu, jest \0 tudíž povalOval! za zavazne, to. l!~ spIse, 
když ani netvrdi neplatnost řečeného smíru podle § 1385 obc, zak. 

čís. 8111. 

Nemocnice Milosrdných bratří ve Valticích jest právním podmětem, 
jměním účelovým, jež konvent jen spravuje. 

(Rozh. ze dne 2, ,června 1928, Rv II 855/>27.) 

Zůstavitel ustanovil v závěti dědicem nemocnici Milosrdných b~atří 
ve Valticích. K pozůstalosti přihlásil se jednak hl?bce ze záko~a,. Jed
nak konvent Milosrdných bratří ve Valticích ze zavel!. Byv.~oukaz~~ na 
pořad práva domáhal se žalobce na konventu, ~y byla z~~et prohlasena 
neplatnou. žaloba byla zamítnuta s. o u d Y v. sec h trl s t o II C, 

N e j v y Š š í s o u d uvedl v otazce, o UlZ tu Jde, v 
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důvodech: 

V ~o,uzenél11 případě jde jen.o otázku, zda, je 'platná poslední vůle 
-:- zavel - Dr. slmol;a S-a ~ 1. cervna 192~. Nesejde proto na tom, zda 
zalovany konvent, Jenz SI pry podle tvrzení zalabcova osobuje právo dě
dické, má k němu právní důvod. Bude na pozůstalostním soudě, by zkou
mal, zda osoba, která podává dědickou přihlášku, má k tomu právni dů
vod, zda ji podává za sebe či za jinou osobu, po případě zda je povo
lá~a, by př!~lášku za ~i P?dáva!a, a by při záporné odpovědi na tyto 
otaz.ky zahajll proJednaval1J pozustalosti podle §§ 75 a násl. nesp. říz. 
I .~ JInými osobami, které je míti za domnělé dědice. V projednávaném 
pnpade Je podle Jasného znění závěti domnělým dědicem nemocnice Mi
losrdných bratří ve Valticích. To není ani sporné a netřeba proto se ši
řiti O tom, zda konvent Milosrdných bratří má k dědictví právní důvod. 
~ovolání je na omylu, majíc za to, že nemocnice nemůže děditi, protože, 
JSouc podle stanov neobmezeným vlastnictvím řádu (konventu) Milo
srdných bratří, je jen budovou, určenou k přijímáni nemocných, ale neni 
právnickou osobou. Již ve svém rozhodnutí čís. 7364 sb. n. s. vyslovil 
dovolací soud v souhlasu se starší judikaturou bývalého Nejvyššího 
soudu ve Vídni (srovn. rozh. čís. 1164 a 1198 sbírky Olas. Ung.) právní 
názor, že, byť i z pravidla měla osoba (i právnická) jen jedno jmění 
pko soubor majetkových, totiž ocenitelných práv, nic nebrání, by z ta
~ového jejího jmění nebylo k určitým účelům vyloučeno zvláštní jmění, 
ze Je tedy možné, by osoba měla i více jmění, a že, přejde-li takové 
zvláštní jmění z vlastnictví dotčené osoby a ustaví-li se jako určité úée
lové jmění, jde o právnickou osobu, tvořící mezi typ mezi korporaci a 
nadací. Tak se má věc i v souzeném případě s nemocnicí Milosrdných 
bratří ve Valticích. Určením k jistým, v jejích stanovách přesně nazna
čeným účelům stala se právnickou osobou, samostatným právním pod
mětem, třebaže byla původně neobmezeným vlastnictvím řádu a je jím 
podle znení stanov i dosud. Nižší soudy proto nepochybily, když ne
mocnici Milosrdných bratří ve Valticích pokládaly za jmění účelové, jen 
spravovane konventem, tedy za podmět právní. Této její právní povaze 
svědčí také obsah odst. 1 a 2 stanov. Podle nich mŮže na sebe bráti po
vinno'sti a nabývati práv, tedy může uzavírati smlouvy, může mimo jiné 
přijetím nemocného vzíti na sebe povinnost, jej bezplatně neb za přís
pěvky nemocenských a podpůrných pokladen léčíti a ošetřovati, může 
tím nabývati proti němu nároku na tyio příspěvky, může přijímati do
bročinné dary, sjednávati tudíž takto darovací smlouvy a béře příjmy 
z rolnického hospodářství a z lékárny atd., vyvíjí tudíž právní čúlnost 
jsouc podmětem těchto právních jednání. Názor dovolatelův, jakoby 
konvent směl s pozůstalostním jměním připadlvm nemocnici ihned volně 
a bez jakéhokoli obmezení nakládati, nemá opory ve znění stanov ne
mocnice, nýbrž příčí se přímo jejímu účelu, v nich projevenému a jimí 
zabezpečenému. Stanovy ty byly zemskou politickou správou schváleny 
a nemohou proto ani býti změněny bez jejího svolení, jíž přináleží dozor 
nad nadacemi a [lodobnýmiúčelovými útvary. Za takového právního 
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stavu vecl JSou naprosto neodůvodněnými obavy dovolatelovy, že by 
pozůstalostní jmění mohlo i sebe menší částkou, natož celé, přijíti na 
jiné účely než zůstavitel stanovil, a za řečeného právního stavu věci také 
na tom nesejde, zda žalobní odpověď pokládá nemocnici a konvent za 
jednu a tutéž osobu a zda pozůstalostní soud bude· s to, učiniti vhodné 
opatření, by poslední vůle byla přesně uskutečněna. 

čís. 8112. 

Předpis § 33 písm. b) služebního řádu pro dělniky a zřízence obce 
Pražské ze dne 28. května 1920, čÍS. 5380 neřeší přlpad, kdy vyvinuvši 
se poměry znemožnily manželské soužiti bezvinné manželky s manže
lem. V takovém přlpadě dlužno použiti obdobně § 15 zákona ze dne 17. 
prosince 1919, čis. 16 sb. z. a n. na rok 1920 a nelze vdově, které bylo 
jednánlm manžela z~možněno ponžívati s ním společné domácnosti, 
odepřlti nárok na vdovský plat. 

(Rozh. ze dne 4. června 1928, Rv 11401/27.) 

Manžel žalobkyně, zaměstnanec Pražské obce, zemřel dne 3. března 
1925. Manželka, jež s ním v době úmrtí nesdílela .společnou domácnost, 
žádala Pražskou obec o přiznání vdovské pense. Žádost její byla za
mítnuta s poukazem na § 33 služebního řádu pro dělníky a zřízence 
obce Pražské (uprav. radou městskou ze dne 28. května 1920, čís. 5380 
os.) týkajícího se nároku na vdovskou provisi, podle něhož přísluší 

vdově po zaměstnanci nárok na vdovskou provisi za těchto podmínek: 
a) že mel zemřelý již při svém úmrtí nárok na pravisi nebo, že ji ji-ž po
žíval; b) že žila s manželem až do jeho smrti ve společné domácnosti; 
c) žev době sňatku nebyl zaměstnanec ,tarší 60 let. Vdova domáhala 
se po té nároku na vdovský plat proti Pražské obci žalobou. Pro c e sní 
s o udp r v é s tol i c e uznal žalobní nárok důvodem po právu. D ů
vod y: Soud dospěl k přesvědčení, že žalobkyně byla jen chováním 
zemřelého manžela pro jeho opilství a počínání, jímž ohroženy byly do
bré mravy rodiny a také výchova nedospělého syna žalobkyně donucena 
společnou domácnost opustiti a že se nejednalo o trvalé zrušení man· 
želského spolužítí, poněvadž žalobkyně nevylučovala, že se v případě, 
že by se manžel její polepšil a přestal se opíjeti, k němu nevrátí. V tomto 
případě jednalo se mezi žalovanou obcí a zemřelým o poměr služební a 
platí i tu ohledně výkladu smlouvy služební předpisy občanského zá
kona, zejména též § 914 obč. zák., podle kterého nesmí se lpěti na slov
ném znění výrazu, nýbrž jest nutno zjistiti úmysl stran a smlouvu vy
kládatí tak, jak občanský zákon vyžaduje. Podle názoru soudu bylo by 
proti přirozenému právu vykládati ustanovení § 33 odst. b) služebního 
řádu tak úzce a zbavovati vdovu práva na vdovskou provisi i v tom pří
padě, když nikolív svou vinou, nýbrž okolnostmi na jeji vůli nezávis
lými, bylo ji znemožněno v manželském spolužiti až do smrti manžela 
setrvati, zejména kde nebylo vyloučeno, že se k manželi vrát!, což však 
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smrtí manžela bylo překaženo. ,0 li v o i a ~ í s o u d napadený rozsu_ 
dek, pot~r(h~, D u vod}:, Pro v~~lad spomeho u~tanovení § 33 písm. b) 
sluzebl11ho radu pro dell11ky a znzence obce Prazské upraveného měst
skou radou dne 28. května 1920, čís. 5380 os. pokládal soud odvolací za 
důležité, by bylo zjištěno jeho dřívější znění. Doplnil proto průvodní ří
zení důkazem o tomto starším znění dotčeného ustanovení. Podle slu
žební pragmatiky pro úředníky, a služe!;níky král. hlav. města Prahy, 
vydane usnese 111m sboru obecl11ch starslch ze dne 20. prosince 1905 
č. j. 3524 os. a doplněné, pokud se týče pozměněné usnesením téhoŽ 
sboru ze dne 2. prosince 1907, 14. prosince 1908, 2. května 1910 
6. června 1910 a 25. září 1911 č. j. 3511/194 os. jest zjištěno, že pOdl~ 
§ 68 písm. c) vdově po obecním úředníku nebo sluhovi náležela pense 
»nebyla-Ir vdova v čase, kdy úředník neb obecní sluha zemřel, z vlast
ního provinění rozvedena«. V § 59 jest pak předepsáno, že k žádosti 
o pensi připojiti má vdova vysvědčení, že manželé spolu žili, po pří
padě soudní nález o rozvodu. Ze srovnání doslovu § 68 písm. c) staré 
služební pragmatiky a § 33 písm. b) nyní platného služebního řádu 
vyplývá, že dříve jen manželka svou vinou rozvedená neměla nároku 
na pensi a že nevinná rozvedená manželka od svého manžela odlou
čeně žijící nárok na pensi měla. Od nerozvedených manželek se jen vy
žadovalo vysvědčení obecního úřadu, že manželé spolu žili, aniž byl 
činěn požadavek, že manželka až do smrti žiía se svým manželem ve 
společné domácnosti. Jde nyní o to, proč bylo nové ustanovení takto 
upraveno. Nelze přehlédnouti, že stalo se tak dne 28. května 1920, tedy 
v době, kdy téměř rok platil již zákon ze dne 22. května 1919, čís. 320 
sb. z. a n., připouštějící rozlučítelnost manželstvi a umožňující po roz
loučení manželství uzavření nového sňatku, takže vynořila se otázka 
nároku na pensi manželek rozloučených a druhých. Zdá se velmi pravdě
podobno, že otázka tato tanula na mysli i radě městské, když upravo
vala nové zněni § 33 písm. b) služebního řádu pro dělníky a zřízence 
obce Pražské, a že je zvolila v nynější úpravě proto, by jím vyjádřila, 
že nárok na pensi má ta manželka, která v době úmrtí svého manžela 
žila s ním v platném manželském společenství, což ovšem bylo vy
jádřeno obratem »ve společné domácnosti«. Obrat tento však myšlenku 
zřejmě přesně nevystihuje. Kdyby se trvalo jen na slovném jeho výkladu, 
dospělo by se k neudržitelným důsledkům. Podle tohoto úzkého vý
kladu nemohl by býti přiznán nárok na pensi na př. manželce, která 
nežila se svým manželem ve spoleoné domácnosti v době jeho úmrtí 
proto, že manžel za panující bytové tísně nemohl v Praze opatřiti ro
dinný byt nebo, že ten neb onen z manželů pro duševní nebo tělesnou 
chorobu byl delší dobu ošetřován v ústavu pro choromyslné nebav ne
mocnici. To však jistě zamýšleno nebylo. Řečený úzký výklad vedl by 
dále k tomu, že beze své viny soudně rozvedená manželka, od manžela 
odděleně žijící, neměla by nyní rovněž nároku na pensi, ač podle § 68 
písm. c) staré služební pragmatiky nárok ten nepochybně měla, a bylo 
by jistě nespravedlivé, by takovéto manželce pro nepřesnou úpravu 
nového ustanovení nárok na pensi byl odpírán. Takovéto zhoršené po-
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stavení manželek beze své viny rozvedených zajisté novým zněním do
tčeného předpisu míněno nebylo, takže znění to nevyjadřuje to, co vy
jádřiti chtělo a mělo. úvahy tyto přesvěděují soud odvolací o tom, že 
výklad ustanovení § 33 písm. b) služebního řádu, který snaží se mu 
dáti odvolatelka, přijati nelze, ježto neuspokojuje a příčí se právnímu 
citu i spravedlnosti, zejména pro řešení rozepře, o kterou tu jde. Uváží-li 
se zjištěné závažné důvody, které donutily žalobkyni k tomu, že se 
svým synem od zemřelého manžela svého se odstěhovala, že odděleně 
od něho žila jen od Božího těla roku 1924 do 3. března 1925, kdy ze
mřel, tedy jen asi devět měsíců, nikoli léta, jak se v odvolacím spise 
uvádí, dále že jí zemřelý poskytoval měsíční vyživovací příspěvky 
195 Kč a mimo to ještě menší částky 40 Kč nebo 50 Kč až do své smrti, 
že pense, jij se žalobkyně domáhá, má býti náhradou za toto výživn,é 
zemřelým manželem jí stále po dobu odděleného bydlení poskytovane, 
že ani rozvedena ani rozloučena nebyla, že s rozvodeň1 .nesouhlaslla a 
s'e mll bránila, že nebylo zjištěno, že trvale chtěla manželské spole~ 
čenství odstěhováním přerušiti a že výrazem »ve společné domácnostr 
žila« v § 33 písm. b) služebního řádu rozuměti jest nikoli společný byt, 
nýbrž společenství manželské ve smyslu etickém a právním, nutno d~
spěti k úsudku, že úzké znění citovaného ustanovení nemůže býtr du
vodem, by při náležitém zření ke všem shora uvedeným okol~ost~m 
žalobkyni nárok na pensi byl odepřen. I když na první pohled pn pre
čtení onoho ustanovení by se zdálo, že žalobní nárok vzhledem k do
slovu ustanovení toho odůvodněn není, přece při zevrubné a svědomité 
úvaze všech okolností ve sporu zjištěných dlužno dospěti k úsudku opač
nému, právu a spravedlnosti vyhovujícímu. Jestliže tedy první soud, 
poukázav případně na § 914 obč. zá,k., vyslovil,,že ,žalo?ní, nárok Jes~ 
důvodem po právu, nelze v tom spatrovatr nespravne prav111 posouze111 
věci. 

Ne j v yš š í s o u d nevyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

Dovolatelka napadá rozsudek dovolacími dúvody podle čís. 2, 3 a 
4 § 503 c. ř. s. Než napadené rozhodnutí. jest've věci samé správn~ 
i pokud jest založeno na seznání žalobkyně jako strany slyšené, kter<; 
jest považovati za sOll.část jejího skutko~ého přednesu, a )est dov,olacl 
soud zjištěními nižších soudú oskutkovych okolnostech zalo,bkY111 po~ 
tvrzených vázán a výtka rozporu se spisy (§ 503 Č1S. 3 c. r. s.) nem 
v tomto směru opodstatněna. Výtkou, že bylo při výkladu předpisu § 33 
písm. b ) služebního řádu pro dělník~ ,a zřízen~e nespráv,n~ pOU~ltO 
§ 68 písm. c) služební pragmatiky, netr~oa se ~blratr, neb?!, I,kdy,z, se 
při právním výkladu sporného ustanoveni § 33 plsm; b) slllzebn!~o radu 
pro dělníky a zřízence obce pražské, ze dne 28. k~:tna,1 920, Cl~. 5~80 
nehledí k předpisu § 68 písm. c) sluz. pragm. pro uredmky a sluz~b11lky 
a považuje se slUžební řád pro dělníky a zřízence za samostatnou upravll 
právních a hmotných poměrů dělníků a zřízenců obce pražské (viz § 1 



.- čís. 8113 -
328 

služ. L), nelze z ustanovení § 33 písm. b) služ. ř. dovoditi neoprávně_ 
nost žalobního nároku. Sporný předpis § 33 písm. b) služ. ř. má pozna_ 
telně na mysli, že manželé mohli až do smrti manžela ve společné doe 
mácnosti žíti, neřeší však případ, kdyby vyvinuvší se poměry znemož_ 
nily manželské soužití bezvinné manželce s manželem. Není tedy pří
pad, o který právě ve sporu jde, služebním řádem upraven a nelze proto 
naň použíti dovolávaného ustanovení § 33 písm. b) služ. ř. Není-li o něm 
ani jiných zvláštních předpisů, bylo o nároku žalobkyně rozhodnouti 
podle spravedlivého uvážení zvláštností tohoto případu s náležitým zře
telem k obdobným zákonným předpisům (§ 7 obč. zák.), z nichž při- . 
cházel by v úvahu předpis § 15 zákona ze dne 17. prosince 1919, čís. 16 
sb. z. a n. z roku 1920 o úpravě služebních poměrů trvale ustanovených 
zřízenců nestatutárních obci, jenž omezuje odepření vdovského platu 
pouze na případ, když v době smrti manžela byla vdova z vlastního 
provinění již soudně rozvedena, jinak však vdovský plat jí přiznává. 
Nelze proto ani vdově, které ujednáním manžela bylo znemožněno po
užívatí s ním společné domácnosti, odepříti nárok na vdovský plat, po
něvadž nebylo by spravedlivé žádati na ní, by nesnesitelné soužití trpěla 
jen proto, by si uchovala nárok na vdovský plat. Taková podmínka 
by se příčila veškerému právnímu cítění a sociální podstatě vdovského 
zaopatření, kdyby na ní měl býti závislým nárok žalobkyně na vdov
skou pensi. To zdá se vyciťovati i sama dovolatelka, ana v dovolání 
připouští, že by vdově zůstal nárok zachován, kdyby sporem o rozvod 
prokázala pravoplatně vinu manžela a nemožnost s ním žíti ve společné 
domácnosti. Než ani o tom není ve služebním řádu, zejména při § 33 
nejmenší zmínky, což potvrzuje právě názor dovolacím soudem předem 
již vyslovený, že tato otázka služebním řádem upravena nebyla. Mínění 
dovolatelky, že pouze úspěšným rozvodovým nebo rozlukovým' sporem, 
při němž by byla vina manžela zjištěna, mohla by si žalobkyně nárok 
na vdovský plat zajistiti, nelze přisvědčiti, any skutkové okolnosti, které 
by bylo v rozvodovém sporu zjišťovati, byly v tomto sporu rovněž zji
štěny a z nich právě nižší soudy zcela případně dovodily, že jen cho
váním manžela byla žalobkyně donucena opustiti společnou domácnost, 
že tedy neučinila tak o své újmě ani ze zlého úmyslu, - jak snaži se 
doUčiti dovolání - nýbrž že byla nesnesitelnými poměry a jeunáním 
svého manžela z manželského soužití vypLtzen;:!, kteréžto skutečlI0"ti by 
o sobě byly s to, by opodstatnily i důvod rozvedový. 

čís. 8113. 

K tomu, by bylo vynuceno upravení pozemku ke vzrůstu trávy, lze 
povoliti exekuci jedině podle § 353 ex. ř., nikoliv podle § 354 ex. ř. 

(Rozh. ze dne 6. června 1928, R I 255/28.) 

Návrh vymáhajícího věřitele,' by na základě soudního smíru bylo 
dlužníku zakázáno rušiti vymáhajícího věřitele v držbě práva žati trávu 
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a části veřejné cesty a by dlužníku bylo nařízeno, část cesty jím roz
~ranou urovnati a upraviti k vzrůst,: trávy, s O udp r ~ ~ s t o,~i c : 

amítl. Rek u l' sní s O u d vyhovcl rekursu vymahaJlclho ventclc 
~otUCI, že na základě smíru povolil exekuci 1. by bylo ~ynu~e~o opo
menutí všech jednání, jimiž se překáží pokojne a khdne drzbe prava 
žati trávu na části veřejné cesty; 2. vykoná-Ii dlužník opět něco, CO)~st 
povinen opomenouti podle smíru, u!,~Ž.í mu soud, po!{utu; ,3. zmocn,::on'l1l 
vymáhajícího věřitele, by dal obnovlh },a ~,ebe:pe~enstvl. a, n~ ,naklad 
dlužníka dřívější stav, který byl změnen hm, ze dal dluZlllk cast po
zemku rozorati svým zřizencem; 4. uložil dlužníku zap~atiti do .14. dní 
pod následky exekuce útraty, jež tím povstanou, a zahm se UrC'llj~ na 
50 Kč' 5. uložil dlužniku, by do 14 dni složil II soudu jistotl1 ilJO Ke z~ 
škodU: která by povstala dalším jednánílll proti zápovědi; 6. povohl 
exekuci na svršky k vydobytí útrat. , ., . ,,' 

Ne j vy Š š í s o II d vyhověl dovolacímu r~I.;~!r<"L1 d!UZ111ka í otud, ze 
zrušil napadené usnesení v odstavcícb 3~(), jlluk ~e p~Jnechal v plat

nosti. 

Důvody: 

Dovolací rekurs tvrdí, že, pro exekuční nárok není exekučního tit.ulu. 
Než rekurs ní soud správně vyložil obsah soudního smíru z 29. pro Slil ce 
1924, podle něhož nynější dlužník uz.nal, "e n~nější vy!"áhaj~cí věřit~lé 
byli v držbě práva žati trávu .~a ces!e, ?z~al, ze.Je v m p~ru~II /aveze~ 
ním kamene a zavázal se dalslho rusem teto drzby se zdrzelI .• <ekurslll 
soud právem uznal, že povinný nesmí llíc předsevzíti, co by, 8~\ě.řoval~ 
k porušení této držby. Vymáhající včútc!é jso.u srúem ~hra~en,l p:OtI 
každému neoprávněnému zasáhnutí do 111, ne jenom prolI skladam Ka
mene. Seznal-li rekursní soud, že l1ovy'm 7:1S2hnutim byla držba pO!'u
šena musil povoliti na návrh věřiteltl opatření, která byla důležitá podle 
pov~hy případu pro vedení exekuce, av,;ak jen do té míry, 'pokud tato 
opatření byla navrhována a pokud byla ve smyslu exekl1~!1l,ho. tIlulu a 
předpisu § 353 až 355 ex. ř. přípustna. Když tedy exekucnl !'3Vrh hyl 
upraven podle § 354 ex. f., ačkoliv měl zníti podle § 353 ex. 1'. (na Čl~, 
který může býti vykonán ji~Oll osobo.u)" mohl .s.ou~ podle § 355 ex. r. 
povoliti ovšem exekUCI navrzenou ul?zemn; ~ene~lte poku.ty neb~ vaz.by, 
pokud návrh směřoval k opomenulI jednam klrd~ou drzbu prava zat~ 
trávu rušících. Tomuto právnímu názoru vyhOVUje napaden~ usnesem 
v bodech 1 a 2, tedy pokud byla povolena exekuce vynucemm opame: 
nutí všech jednání pokojnou držbu rušících a pohroženo pokutou 50 Kéc. 
V tomto rozsahu bylo tedy usnesení soudu rekursního potvrzeno. Nelze 
však povoliti exekuci k vynucení činu zastupitelného, jímž je~t upraven! 
pozemku ke vzrůstu trávy, způsobem navrženým, pokutou, nyb~z jedme 
podle § 353 ex. ř. zmocněním vymáhajícího věřitel,e, - ~ to k n.,:vrhu -
by dal vykonati čin na dlužníkův náklad. Takoveho navrhu ventel n.e~ 
učinil a návrhu jeho podle § 354 ex. ř. učiněnému bylo, by lze vyhove,tr 
jen, kdyby šlo o jednání zastupitelné. Soud rekursm tedy pochybIl, 
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zmocniv vymáhajícího věřitele, by na náklad a nebezpečenství dlužnI
kQvo dal obnoviti dřívější stav, nařídiv dále povinné straně, by zaplatila 
naklady, Jež tím povstanou, a určiv tyto náklady na 50 Kč neboť to 
navrženo nebylo. Z téhož dúvodu nebylo lze povoliti zří~ení jistoty 
(§ 355 ex. ř.) a mobilární exekuci k dobytí nákladů 50 Kč. 

čís. 8114. 

Exekuční soud v' zemích historických jako soud dožádaný o výkon 
exekuce (§ 17 ex. ř.) jest, jal!1l1ile započal její výkon, povolán rozho
dovati o návrhu na odklad prováděné u něho exekuce, třebas žalobu 
o . zr.ušeni exekuce, o kterou se opírá návrh na odklad exekuce, projed
nava soud na Slovensku, jenž jest také soudem povoHvším exekuci. 

(Rozh. ze dne 6. Června 1928, R I 407 jQ8.) 

Dlužník navrhl u exekučního soudu v Praze, který provedl výkon 
usneseními sedrie v Báňské Bystřici ze dne 16. května a ze dne 1. listo
padu 1927, povolených mobilárních exekucí, by exekuce ty byly odlo
ženy až do právoplatnosti vyí'ízení žaloby na zrušení exekucí těch po
dané dlužníkem u sedrie v Báňské Bystřici proti straně vymáhající, ježto 
by mu z pokračování v exekuci vzešla nenahraditelná újma. S o u d 
p r v é s t o I i c e odklad exekuce povolil. rek u r sní s o u d návrh 
zamítl. D ů vod y: Podle § 45 druhý odstavec ex. ř. jest sice exekuční 
soud příslušný k rozhodnutí o návrhu na odklad exekuce, byl-Ii návrh 
podán po počátku výkonu exekuce, to však samozřejmě .jen v tom před
pokladu, že exekučni soud jest v obvodu platnosti exekučního řádu. 
Není-Ii tomu tak, jako v projednávaném případě, v němž exekuce byla 
povolena soudem na Slovensku, kde dosud jest v platnosti zvláštní řád 
exekuční, nelze uznati zdejší exekuční soud za příslušný k rozhOdnut[ 
o návrhu na odklad exekuce. Neboť tím by se zdejší exekuční soud ocitl 
v rozporu se zákonem vlastního státu. Stanoví totiž § 31 zák čL LX: 1881 
pro Slovensko dosud platný, že o tom, má-Ii žaloba ve smyslu § 30 zák. 
čl. LlV:1913 na obmezeni ncb suspendování exekuce podaná odkladný 
účinek, rozhoduje soud k projednání žaloby té příslušný, v projednáva
ném případě tudíž sedrie v Báňské Bystřici. Na tomto ustanovení nebylo 
zákonem ze dne 19. ledna 1928, čís. 23 sb. z. a n. nic měněno, neboť 
bod 17 čl. V. zákona, jímž upraven § 93 zák. čl. LX:1881 a jenž jedná 
o příslušnosti exekučního soudu k povolení odkladu exekuce, vztahuje 
se len na žaloby excind"ční přípustné ve smyslu § 92 zák. čl. LX:1881, 
nikoli však na případy jiné nehledíc ani k tomu, že ustanovení čl. V. a 
tudíž i bodu 17 podle čl. XX. cit. zákona nejsou dosud v platnosti. V pro
Jednávaném případě není tudíž exekuční soud v Praze příslušným k roz
hodnutí a· povolení ž<iclaného odkladu, nýbrž sedrie v BáI'íské Bystřicí 
(vide výnos min. sprav. čís. 123/27). Napadené usnesení, jímž byl po
volen odklad, neodpovídá proto zákonu, bylo proto stížnosti jako odÍt
vodněné vyhověno a usnesení napadené změněno tak jak shora uvedeno. 
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Odkázání návrhu na odklad na sedrii v Báňské Bystřici ve smyslu § 44 
j. n. jest bezpředmětným proto, že jak jde na jevo ze shora citovaného, 
u spisů se nalézajícího usnesení sedrie v Báňské Bystřic! ze dne 12. 
ledna 1928, byl přiznán již podané žalobě odkladný účinek ve smyslu 
§ 31 zák. čl. LX:1881. 

Ne j vy Š š í s f) II d obnovil usnesení prvého soudu. 

Důvody: 

Dovolacímu rekursu nelze upříti oprávnění. Jest mylným názor re
kur3ního soudu, že exekuční soud v Praze jako soud dožádaný o výkon 
exekuce (§ 17 ex. ř.) nebyl povolán rozhodovati o návrhu na odklad 
exekuce, ježto žalobu o zrušení exekuce, o kterou se návrh na odklau 
opírá, projednává sedr!e v Báňské Bystřici a tato jest také soudem po
voiivším exekuci. Názor rekursního soudu byl by správným, kdyby šlo 
o exekuční soud na Slovensku nebo v Podkarpatské Rusi, neboť tu po
dle platného tam uherského exekučního zákona (§ 31 zák. čl. LX:1881) 
rozhodovati o odkladu exekuce náleži soudu projednávajícímu žalobu 
o zrušení, omezení nebo odklad exekuce nebo (§ 30 zák. čl. LX:1881 
nahrazený §em 39 zák. čl. LlV: I 912) soudu exekuci povoHvšímu (srov
nej sb. n. s. 4062), ale názor ten nedopadá v případě, o který jde, kde 
exekučním soudem jest soud v čechách. Podle zde platného exekučního 
řádu (§ 45, druhý odstavec, ex. ř.) jest k rozhodování o návrhu na od
klad exekuce, bylo-li, jako v tomto případě, s exekucí již započato a 
nejde-li, jako zde, o zvláštní případ, pro který by bylo něco jiného naří
zeno, povolán nikolísoud exekuci povoHvší, pokud se týče soud projed
návající žalobu o nepřípustnost exekuce, nýbrž soud exekučnÍ. Byl tedy 
exekuční soud v Praze k rozhodnutí o návrhu na odklad příslušný a od
mítl rekursní soud neprávem dotyčný návrh pro nepříslušnost tohoto 
exekučního soudu. 

čís. 8115. 

Pokud neručí majitel domu za škodu pádem na vadném chodníku 
před jeho domem. 

(Rozh. ze dne 6. června 1928, Rv I 1766j;n.) 

zalobkyně upadla na chodníku před domem žalovaného v Jablonci 
nad Nisou a zlomila si ruku. Žalobní nárok na náhradu škody proti ža
lovanému odůvodi'íovala tím, že chodník nebyl v pořádku, poněvadž dvě 
dlouhé kamenné ploiny byly zdviženy o 2 cm a vchod do domu nebyl 
osvětlen. P l' o c e sní s o II d P r v é s t o I i c e neuznal žalobní ná
rok důvodem po právu, o d vol a c í s o u d napadený rozsudek po
tvrdil. D li vod y: Co se týče poměrů osvětlovacích, zjistil bezvadně 
první soud, že v době nehody na místě nehody bylo zcela tma. Jest však 
podle vlastního tvrzení žalobkyně jisto, že nechtěla vstoupití do domu 
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žalovaného, pokud se týče že upadla uvnitř obvodu domu 
nýbrž před domem na chodníku žalovaného. Třídy, ulice, náměstí a 
níky v Jabloncí nad Nísou osvětlovatí, jest, jak správně uvádí 
soud, podle obecního řádu jako výkon obci příslušejícího pouličního 
bezpečnostního policejního řádu a péče, věcí městské obce Jal}!once 
n. N., takže žalovaný, pokud se žalobní nárok opírá o neosvětlení 
nehody, nemúže býti považován za pasivně oprávněna k žalobě. 
všeobecného ani zvláštního· předpísu zákonného ani úředního nařízení 
podle něhož by žalovaný byl povinen, osvětlovati chodník před svý~ 
domem, tím méně, ano se nejednalo v době nehody o provádění stavby 
neb o zřízení chodníku, nakupení kamenll neb jiného materiálu. Žalob_ 
kyně byla pouze kolemjdoucím chodcem. Ani z nerovnosti chodníku ne
lze, jak ještě bude dolíčeno, odvozovati, že žalovaný porušil ~uv·mnost 

osvětlování chodníku. Jak správně zdúrazňuje prvuí soud, jest každý 
oprávněn, od škůdce žádati náhradu škody, kterou tento zaviněním zpú
sobil, ať se škoda stala přestoupením smluvní povinnosti nebo beze 
vztahu ke smlouvě (§ 1295 obč. zák.). Zákon však stanoví v § 1295, 
v pochybnosti platí domněnka, že se škoda stala bez zavinění druhého, 
jinými slovy, poškozený má dokázati škůdcovo zavinění na škodě, při 
čemž však s ohledem na zkušenosti života musí býti dodržena určitá 
hranice, by se nedospělo do nekonečna. Tyto hranice jsou částečně užší, 
částečně širší, podle toho, jedná-Ii se o zavinění všeobecné či o zavinění 
odborné (§ 1297 v opaku k §§ 1299 a násl. obč. zák.). Všeobecně platí 
podle § 1297 domněnka, že každý, kdo má používání rozumu, jest scho
pen takového stupně píle a pozornosti, který může při obyčejných schop
nostech použití. Kdo pří jednání, z nichž nastalo zkrácení práva jíného, 
tento stupeň píle a pozornosti zanedbá, jest vinen nedopatřením. Tato 
ustanovení neplatí však pouze k prospěchu poškozeného, nýbrž také 
proti němu, nikoliv pouze škůdce má vynaložiti řečený stupeň píle a po
zornosti, nýbrž i sám poškozený. Oceňují-li se správně provedené dů
kazy a skutková zjištění ve smyslu §§ 1295 až 1297, 1311 obč. zák" jde 
na jevo, že v souzeném případě jde o nešťastnou náhodu na straně ža
lobkyně, jejíž následky má nésti pouze ona. 1 kdyby byl žalovaný věděl, 
že chodník má tvrzené vlastnosti, nemohlo by se z toho uzavírati na za
vínění na jeho straně. Neboť z výpovědí svědka íng. Karla H-a, že chod
ník jest založen na jílovitém podkladě půdy, takže se plotny při mrazí
vém počasí s vyzařováním slunečním posunují, nelze odvoditi, že jest 
žalovanému přičítati zavíněni. Svědek jest inženýrem a stavebním radou 
stavebního úřadu městské obce Jablonce nad Nisou. Podle jeho výpo
vědí zpozoroval vytýkané vady dláždění v zimě 1925/1926, nícméně 
ani on sám ani úřad, při němž jest zaměstnán, nedoručili žalovanému 
před nehodou přikaz k odstranění, patrně proto, poněvadž vady toho. 
druhu, jak jsou vytýkány, jak znalec udal, zcela všeobecně se všude vy
skytUjí a posunutí dlažby o 2 až 3 cm nemůže býti považováno za vady 
dlažby. Správnost této výpovědi znalce vyplývá i z toho, že jest vše
obecně známo, že úplně rovné chodníky patří k největším vzácnostem 
a nerovné chodníky s vadami vytýkanýmí jsou převážným pravidlem. 
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T tO vadu lze sice tu a tam předvídati, jinak musí určiti č.as, ~da ,a kte~é 
lh, ' u"čitém jednotlivém případě s ohledem na klm;al!cke a ~u

o~~~el~;ěry a používaný materiál se má učíniti, by po. zlska;,é zkuse
d . b 1 vady odstraněny. K tomu neni třeba znaleckeho dukazu. To 
:lOstl , ~ y šeobecné zkušenosti. Okolnost, že městská obec Jablonec ode-
Jest veCI v k· ,... uved ném po 
řela převzetí chodníku následkem vad, tere spoclva]l ve, -

P t. ploten nemůže míti vlivu na posouzení tohoto sporu. Uraz za
f~~~ Ině se sťal v únoru 1926, žaloba byla podána ~ květnu 1926, zamí-

.. y rozhodnutí městského úřadu v Jablonci se vsak stalo teprve dn~ 
~JI~~rvenceI926, tedy po nehodě a po podání žal~by. Zd,: mg. H~?v! 
n~bo městskému úřadu ve známost přišla nehoda zalobkyne" neb? ]lny 
duvod způsobily zamítavé rozhodnutí, nelze POSOUdIl!, po~evad~ t~!O 
otázka v řízení prvního soudu nebyla vyšetřena .a nebyl ?nt ~oda~ u
kaz. Ostatně by byla tato otázka pro rozhodnul!.~ udanrch ~uvo~u ne
závažnou, tím spíše, že při kolaudaci stavby amz po~det' pre.d Uf:,!em 
žalobkyně nějaké a obzvláště v zamítajícím rozhodnu~~ mestske~o ~ra,du 
v Jabloncí nyní vytýkané vady nebyly vytaen~. Rov~,ez l!elze/r~t:~~I~: 
námitce že žalovaný mohl a musel seznal!, ze vytyk~ne va} ~z , 

'í n~bezpečí pro chodce, zvláště při nedostatečnem, osvetle~1 a ze 
zn~,c za nutná opatřeni. Nerovnost dlážděni před domem zalovaneho Jest 
:~~I ne atrnou, asi 2 cm, že pří všeobecně platném pravIdlu, ne~ovnosy 
povrc:U ulic a chodníků nelze rozumně tvrdíti (§ 1297 ob? :a~.), ze 
žalovaný věděl nebo vědětí musel a mohl, že nerovnos}. ~lazde11l oh,:o~ 
žu·e chodce a že proto přestupuje zanedbáváním ok,:mzlteho .odstr,aneJ1l 
tohoto nedostatku a zanedbáním toho, by bylo osv~tleno mlst? urazu~ 
, \. ké předpisy zákonné nebo policejní anebo Jen predpls~ prava s~u 
~;~~,éhO. S druhé strany J1lusí se vzlti v úva:JU, ~e v, dobe, n~h~d~l~~~ 
lobk ně bylo na místě nehody tma, že bylo snehove blato a ze, yo az 
děn?kluzké. žalobkyně jest 66 let stará. Byla t~hdy doprovazen~ svo~ 

'dk . EI· u C ovou Jak J. est nepopreno, nevedla svedkyne dcerou sve ym so - . 'k . .. 1 t 
svou ~atku za shora zmíně.ných poměrů v době, neh?dy,. aJ(j ol:v ]l ~ as
nost dláždění krátce před tím byla známa, po.nevad~ Jel,' ~nanzel n,ekol:k 
dní řed tím poznamenal před svědkyní, že Jest dlazde11l ~erov~e a ze 
by t~m někdo mohl zakopnouti. Zřejmě nepřIkládala svedkyne osta~u 
dláždění další význam a proto nechala jiti svou m,atku bez P,:uvo, u 
(§ 1297 obč. zák.). Za povětrnostních poměru v dob: nehody mela za~ 
lobkyně jako starší paní dbáti v § 1297 obč. zák. vyza,d,ov~neho ~~up:: 
éče a o atrnosti. Jedná se v souzeném případě o nesta~ n.0u na o, , 

~a niž n~může býti žalovaný číněn zodpovědným, a mUSI JI tedy nesl! 

žalobkyně. 
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovoláni. 

Duvody' 

Nížší soudy právem uznaly, že žalobní nárok ne~lyne ze sku~eč~osti; 
že v době nehody nebyl chodník před domem osv.etlen, ':,spravne sve 

mínění odůvodnily. Proto stačí v tomto směru odkazah stezovatelku na 
53 

Civi1nl rozhodnuti X. 

'"I 
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(iotyčué důvod 'I I . ne 0:- _ v y o( va aClho rozsudku Z v • 

mu~e z,alobkyně pro sebe nic v· ,,:. predplsu § 92 čes. stav ř' 
I(~vany prestoupil. Žalobní nárok yt(~,tr, protoze není zjištěno, že 1;0 ~dll 
vys!edek, prot~že není předpisu, kfe~ 7e vYVO~ovati z .. ručení za ŠkOdl~~~~ 
zf ~kOdU,. ktera pOvstane bez jeho / by uldadal ~aJrreli domu náhra/ 

~~~~;. hir~~;~·~~;~;~le~~~~I~cle~u~~!pin1~L:l~~~,~~~l~~:~~i:h~a~~:~~ 
aCI na Jeho, cluvody k" r vne a upme ve svém' 

štědny nijaké skutečnosti ~~Uk~Zraytcl.h RbozSUdky nižších soudů neIJ.~~~Udz~lI 
ne bal prŮI ' , y se dalo souďt· , JI-

.. . "~rn~u opatrnost (§ 1297 b" .. , I I, ze žalovaný Za" 
P;-I dJe?O udrzovaní, a že by při "ak o, c. zak.) pn stavbě chodníku nebo 
pre vldati že ' o, 'Ove opatrnosti bl' 
týká : z 11l muzepovstati škoda Zl' , Y mUSIl nebo mohl 

.. ,a zpusobenÍ škody zaviněn " . Y umysl mu žalobkyně nev 

~eo~~:f::t~~g:,ti ~,ebo n,áležité Píl~un~~~~~~:~~~tí P~~~o nedos,tatke1l1 nt . 
Zji~těno, že b~ICžal~~~~j ~e n~a~~~kY;:i vznikl~ ikoda ~,i~,~~~~~n~e;,;á~:;í 
zpusobem uvedeným v § 1311 bč pn~lllu svym zaviněním nebo .. ,J 

o . zak. Proto za ni neručl. Jlny,,, 

čís. 8116. 

Podle § 22 zákona o za"T ' 
května 1919, čís. 318 sb lIS en! PŮ?y drobným pachtýřům ,,_.~ 

V ., d' • z. a n. lest I zabave i ze "'''' 7. 
sb ptlpa e § 23 zákona přídeiového d fl pozemku nedovoleným 
,;~. a n. nelze povoliti exekuciv,z~ ne 30. ledna 1920 čís si 

pndelová listina vydána a vtělena. na pr.delený pozemek, pokud nebyla 

, , ,,(ROZh. ze dne 6. června 1928, R II 192/128.) 

, v ymahaJ1CÍ věřitel domáh I 

i::~1:11,hiet:žá~~u~;I~I~~~~1 ~~;;~~~~~:~~~:ekJ~seu~n~c~~f~~c~í~:l~~~ 
. ,sb. z. a ll. S o u d r v ' a ?na ze dne 27. května 1919 

ku r snl s o u d exekuční ná~rh i st o II coe exekuci povolil r e: 
~~zemek, o nějž jde, na základě záko~~~l. D u vod y: Dlužník' získal 
z" z. a, ll. se závazkem, že k dalším . e dne27. ,května 1919, čís. 318 
ak., v ooslovu no'vely ze dne 15 d bU Jeho zCl.zem Jest podle § 22 't 

t,feb! ~:hválenÍ Státního pozemk~v~ na,}920, cís. 311 sb. z. a n. za c~~ 

~:l~~;~p~~p~~~~:o~~ ~~~;~~íÍ~e~~~~:~~tf~~~íf;:;~řiSt:!!~č: j:::k~~I~~ 
Ne' v ;s: Jest samozřejmo. avenr, pokud se týče 

l y s S I S o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

DŮVOdy: 

V duchu zákona a hl edic k . h ' 1ftl .. ve smyslu § 22 zákona O dr~~no, ~~čelu, m~:f se již zabavení poklá
. Ij 20 za nedovolené právě tak J' kY ~ach:ynch v doslovu novely čís 

, a o ZCIzenI samo t" v 
. . ,pro Oze Jest prvním 
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stL1;JnČI11. exekuce, která vede ke zcizení a tedy kroken! k němu, kdežto 
účelem zákona je, by nemovitost zÍtstala po dobu zákonem vyměřenou 
v hospodaření nabyvatelově. Kdyby se povolilo zabavení, bylo by pak, 
i kdyby exekuční dražba nebyla dopuštěna, přece nemožno nepovoliti 
aspolÍ vnucenou správu a tak by nemovitost mohla přijíti vůbec z hospo
dařeni nabyvatelova na celou dobu zákonem vyměřenou a zákon a tím 
účel akce drobnopachtýřské by se minul cílem, Zákon požadovací chtěl 
býti dobrodiním pro drobné pachtýře, kteří cizí půdu vzdělávali po dobu 
zákonnou, by se jim půdy té dostalo do vlastnictví a by ji vzdělávali ko
nečně jako vlastní, nikterak však nebylo jeho úmyslem, by z toho těžili 
věřitelé nabyvatelovi, k villi těm akcí tu a vůbec pozemkovou reformu 
nezavedl, musí tedy vyčkati uplynutí zákonné doby, po kterou právo 
nabyvatelovo je právě v nejvlastnějším jeho prospěchu vázáno zákazem 
zcizení. K tomu rozhodnutí ,čís. 5891, 6014, 6133, 7148 sb. n. s., v nichž 
dovozeno, že pocl zákaz spadá i zcizení vnucené, exekuČní dražba, pro
tože i ta se děje na účet dlužníkův a, kdyby byla dovolena, bylo by lZe 
zákonný zákaz vůbec obcházeti. Jínak by se měla věc, kdyby šlo o pří .. 
děl ve smyslu § 23 příď. zák., kde to závisí od villeStátního pozemko
vého úřadu, zda zakáže pouze zcizení či také hned zatížení a na jak 
dlouhou dobu (posavad spokojoval se pravidelně s dobou tříletou), a 
jinak má se to zde, kde zákon přímo sám zákaz vydal na zcela určitou 
dobu, takže tu nepřijde na okolnosti případu, které pro Státní pozem
kový úřad při omezení podle cit. § 23 příď. zákona přijdou v úvahu, n}'
brž zákaz je abstraktní, pro všecky případy stejný a absolutní. Stěžova
telce se žádná křivda neděje, neboť před tím, než dlužník pozemek na" 
byl, nemohla s ním počitati a potom, když ho nabyl, nesměla s ním vzhle
dem k předpisu zákona po 10 let počítati, a tak je to stejné, ať pohle
dávka její vznikla dříve nebo potom. § 384 ex. ř. nemá s věCÍ co činiti, 
neboť je to jen použití zásady, na níž spočívá již § 30 a 51 kn. zák., a to 
že na pozemku vystavěn domek, nemůže pro stěžovatelku nic získati, 
protože věcí hlavní zůstává pozemek a domek je jen jeho příslušenstvím 
(§ 297 obč. zák.), které sdílí jeho osudy. Dodati sluší, že stížnost na
padá rozhodnut;' rekursního soudu, jak už řečeno, se stanoviska zákonů 
drobnopachtýřských čís. 318/,19 a 311/20, z něhož na věc pohlíží právě 
i rekursní soud, že však podle obsahu stížnosti Státního pozemkovébo 
úřadu šlo o případ § 23 příď. zák., a s toho hlediska dlužno uvésti, že 
podle stálé praxe nejvyššího soudu nelze povoliti exekuci, dokud pří
dělová listina není vydána a vtělena, neboť nelze předbíhati omezením, 
jimiž Státní pozemkový úřad uzná za dobré zatížiti příděl, a k nimž, jak 
stížnost Státního pozemkového úřadu uvedla, již obec, od níž exekut 
nabyl, byla zavázána. 

čís. 8117. 

Předpis § 95 j. n. má na mysli jen žaloby obligační, které, byvše 
spojeny podle § 91 j. n. se ŽlIlobami věcnými uvedenými v § 81 j. n., sle
dují co dO předmetné příslušnosti sudiště žalob věcných. 

(Rozh. ze dne 8. června 1928, R I 404/28,) 
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2alobou, podanou LI okresního soudu, domáhala se žalobkyně 
osobní a hypotekární dlužnici zaplacení pohledávky větší než 5.000 
»pod exekucí na hypoteku<<. Cena zástavy převyšovala 5.000 Kč. Ná
mitku věcné nepříslušnosti s o u cl II r v é s t o líc e zamítl, 
k u r sní s o u d námitce vyhověl a žalobu odmítl. 

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

Důvody: 

První soud a s ním žalobkyně řídí se v otázce věcné příslušnosti do
volaného soudu judikátem bývalého nejvyššího soudu ve Vídni čís. 1 156 ' 
Ol. U. n. ř. (čís. 260 úř. sb.), s nímž čs!. nejvyšší soud nesouhlasil již 
v rozhodnutí čís. 2865 sb. n. s. a nesouhlasí ani v tomto případě. Předpis 
§ 95 j. n. nutno vyložiti v souvíslostí a v souladu s předpísy §§ 91 
a 81 j. n., neboť§ 95 j . .n. odkazuje na žaloby zmíněné v § 91 
a tento zase na soud příslušný podle § 81 j. n. Základem pro řešení 
sporné otázky jest tu tedy § 81 j.n., který obsahuje předpisy pro místní 
příslušnost a to výlučnou pro žaloby z věcného práva k nemovitému 
statku (věcné žaloby), tedy, pokud jde o souzený případ, pro žaloby 
hypotekární t. j. pro žaloby, směřující pouze k realisací zástavního 
práva a domáhající se toho, by žalovaný trpěl uspokojení žalobcovo 
ze zástavy (§§ 461 a 464 obč. zák.). Předmětná příslušnost pro takové 
věcné žaloby není v § 81 j. n. upravena a řídi se zpravídla ,(výjimky 
jsou v § 49 ·čis. 3 a 4 j. n.) hodnotou předmětu rozepře, tedy, pokud 
jde o hypotekárni žalobu, výší pohledávky nebo nižší hodnotou zástavy 
(§ 57 j. n.), podle níž se určí, zda jest žalobu podati u okresního, či 
u sborového soudu (§§ 49 a 50 j. n.). Od žaloby hypotekární nutno 
rozeznávati žalobu o zaplacení zástavně zajištěné pohledávky, která se 
neopírá o právo zástavní, nýbrž o obligační poměr mezi žalobcem a ža
lovaným a která by zasadně náležela před obecné sudiště žalovaného. 
Předpis § 91 j. n. rozšiřuje reální sudiště § 81 j. n. také na určité obli
gační žaloby, zejména na žalobu o zaplacení hypotekární pohledávky, 
byla-Ii taková žaloba spojena se zástavní žalobou a směřují-Ii oba ná
roky proti témuž žalovanému. Takové spojení připouští zákon z dů
vodů účelnosti, by vlastník hypoteky, je-li zároveň osobnim dlužníkem, 
nemusil býti žalován dvakrát, jednak žalobou hypotekární u soudu rei 
sitae, jednak žalobou o placení u soudu obecného. Pro obligační žalobu 
jest toto lorum jen sudištěm na výběr daným, t. j. zákon ponechává ža
lobci, zda pO'sléz uvedenou žalobu chce spojiti v jedno se žalobou hy
potekární a podati ji u soudu reálního, či zda ji podá zvlášť zpravidla 
u soudu obecného. Z toho, co uvedeno, jest zjevno, že spojením žaloby 
o placení se žalobou zástavní nijak se .nezmění výlučné sudiště podle 
§ 81 j. n. ani co do místní, ani co do věcné příslušnosti a že v té příčině 
musí se žaloba o placení říditi žalobou hypotekární. Protože však by 
se mohlo státí, že by pro obliga·ční žalobu byl podle všeobecných před
pisů o předmětné příslušnosti příslušným soud jiného druhu nebo jiné 
pravomoci než ten, který je výlučně příslušným pro věcnou žalobu, usta·-
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j '1" est pro žalobu o placení i tehdy pří-
. § 95 i n že souc rea I1l j h hl dávky 

nOVLI]e .. :' k b ď podle výše nebo podle pova Y po e 
slušný, kdyb~ jlna.

l
.
u 

d nenáležela. Hlavní omyl stěžovatelky a za: 
tato žaloba pred re~ ~I .so~leží v tom že se domnívají, že§ 95 J. n. ma 
stal'cÚ opačného mll1el1l za :, , v § 91 I' n ny'brž také ža-. . ", loby zmmene . ., 
na mysli nejen ,o?hgacm za . n a že řipouští změnu předmětné pří-
loby věcné, zmmene, v § ~\ \; . čemultak není. Jde to na jevo nejen 
slušnosti také pro vec~; :~ ~ !~ahy, že nelze pochopit~, P!oČ ~y s; ~tal 

. z doslovu § 95 J. n., ny,:z . ní obou žalO'b předmetne pnslusnym, 
na př. o:re~ní :o~~toP~~~j~~lt nebyl předmětně příslušným ani pr~ ~u: 
ačkohv Y e~ o Tvrzení dovolacího rekursu, že by pak pos ,e ~I 
ani pro onu zalob,u. , b byla protismyslná, ne11l spravne, 
věta § 95 j. n. nemela smyslu: an~ ze Y'kladY __ jest možno, že hypote
neboť - aby byly uv;d:;ny: Jen I:ah~~not zástavy (§ 57 j. n.) přee! 
kární ~aloba bU,de nalezeys p~·1 žaloba o Yzaplacení hypotekární pohle: 
okres11l soud a ze se s 111 p] b' 'ležela před sborovy SOUCl, 

", '5000 Kč která by o so e na d' k 
dávky vySSI nez : .,' 'I" odle výše zajištěné pohle av y ~ 
nebo že hypotekarlll zaloba na eZI Pnou ravomocí a že se s ní SPO]1 

ceny zástavy před sborov~ ~oudhfe~~~~y, kt~rá by o sobě náležela ,před 
žaloba o zaplace11l obeho 111 po, -ouzení rekursního soudu, ktery od: 
obchodní soud. Jest tedy p;,a~n! po~ dovolaného okresního soudu, úplne 
mítI žalobu pro věcnou nepn~ usnos

t
, ba ]'iž zkoumati otázku, zdali do-

, . Z t hoto stavu veCI ne re " ' ' I b ža-sprav ne. a o k' hypoteku« Cllll tuto za o u 
ložka žalobního návrhu »pod ex~ UCl ga souhlasu se zdejším rozhod
lobou hypotekární, coi rekurs11l S?U v" 

, ~, 2279 sb II s rozhodl zaporne. nuttl11 ClS. . . . 

čís. 8118. 

" . všíhO' otcovství, by byla zjíště~ 
O návrhu nemanzelskeho o"tce, ?Z11a dT ť . est zásadně jednati v n

míra jeho povinností k nemamelskemu 1 e 1, J 

zení nesporném. 
, 1928, R I 405/28.) (Rozh. ze dne 8. cervna 

·tl 'vrh nemanželského otce, uznav
Por II ,č e n s- k)r s o II d zaml, l1\ízení stanovena výše povinností 

šího otcovství, ~y byla v nesPko.r;a~m oručnici, by podala na nemanžd
uložených mu zakonem, a pou a. Ph 'e za to že nelze rozhoch 

, I b lacení výžlvne o, ma] , 'R 
ského otce za o u oP. " h atele v řízení nespornem. e-

. ". ,,, .nu o a o Jmenl navr ov " , d dlo 
noutl o vysl pnJ1 ,: u nemanželského otce, Clmz o pa 
k u r sní s o u d vyhovel ~avrh. O ú vod Y' Rekursní soud ne-
poukázání poručence na porad ~~ava. du o ust~novení § 16 1. dílčí . 
může se připojiti k výkladu prve ? s.0.;tť vacího oprávnění soudu, jež 

b ' 'k neboť omezelll zJls o "ch novely k o c. za ., , . 'I' ozhodnutí od vyšetřelll spo'my 
Č · • kon slovy' navlsl- I r b' I d n '. 

nazna ule za O' • I'ího vztahovati na to, by Y Y po . '; 
okolností«, nemuze ~e bez ~ da s v jímajíc ovšem zcela spletltc 
podřaděny majetkove pam:;;y dotc<:~y, I Y uplatňování příspěvkú za 1111-

" d Náležel'í sem na pnkla pnpa( Y pnpa y. 
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nulOSI podle § 1042 obč. zák., uplatřlOvání takových nárokú proli 
zt1stalosti nemanželského otce, anebo, jak již řečeno, případy tak 
lité, že prostředky nesporného řízení nijak nestačí na vyšetření so()rnvcl;
okolností. V novele došla svého uzákonění již dřívější prakse, 
co nejvíce využito nesporného řízení k úpravě povínností otc:ovsk';~h 
Otázku dlužno dáti tak, zda majetkové poměry otce dětí lze 'l"J<CIIl(>/e 

zjistiti prostředky nesporného řízení, což jest právě rozhod 
uvážení. Podle toho nejde tu o sporné právní nároky v nejužším '1IIYSll~.· 
slova, spíše zasahuje tu soud pravotvorně úkonem nesporného řízení. 
Novela nezamýšlela vydati zvláštní ustanovení pro sporné řízení, nýbrž 
chtěla spíše vyjádřiti, že výživné jest stanoviti z á s a dně v nespor_ 
ném řízeni (viz rozh. čís. sb. n. s. 734 a 2093). Nelze sice zapírati, že 
prostředky sporného řízení, zejména přísežná svědecká výpověď pod 
sankcí § 338 c. ř. s. všeobecně poskytují větší záruku dopátrání se 
pravdy, proti tomu však jsou tu stinné stránky sporného řízení (trvání, 
útraty, nedbalost pomč'enstva ve sporu a pod.). Ostatně i v nesporném 
řízení přijdou ke slovu obě strany, při čemž nelzc nevzpomenouti i na 
postup nesporného soudce z úřadu. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu, poukázav k dů
vodům rekursního soudu. 

čís. 8119. 

Předpis § 84 j. n. vztahuje se i na případ, byl-Ii předmětem nájmu 
souvislý komplex pozemků, ležících v obvodech různých soudil. Prona
jímatel má na výběr žádati o vydáni vyklizovacího přikazu u kterého
koliv z těchto soudil. 

(Rozh. ze dne .8. června ·1928, R I 406/28.) 

Propachtovatel navrhl u okresního soudu v Holešovicích-Bubnech 
vydání příkazu k vyklizení zpachtovaných pozemků, ležících jednak 
v obvodu okresního' soudu v Holešovicích-Bubnech, jednak v obvodu 
soudu v Bubenči. Okresní soud v Holešovicích-Bubnech vydal příkaz 
k vyklizení ohledně pozemků ležících v jeho obvodu, odmítl však vydati 
příkaz k vyklizení ohledně pozemků bubenečských. K rekursu vypoví,· 
datele rek u r sní s o u d zrušil usnesení prvého soudu v odmítací 
části a uložil prvému soudu, by, nehledě k o.dmítacímu důvodu nepří
slušnosti, znovU rozhodlo žádosti. D ů vod y: Jak již z návrhu stěžo
vatelky zřejmo, pronajaty byly veškeré v návrhu tom uvedené pozemky 
nájemními smlouvami a dodatky k nim v návrhu blíže naznačenými do 
31. července 1928; veškeré pozemky leží na pláni letenské a, jak z po
vahy věci plyne, spolu souvisejí. Jde tudíž v podstatě o souvislý jed
l10tný komplex pozemků spolku pronajatých, kterýžto komplex leží 
v obvodech dvou okresních soudů. Za tohoto stavu věci přísluší navrho
vatelce právo volby, u kterého z těchto okresních soudů chce podati 
žádost 11 vydání přikazů ve smyslu § 567 c. ř. s. Ježto navrhovatelka 
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'h du pro Holešovice-Bubny v Praze, jest 
,,,)dala žádost tu u okres11l 4~ s~~ 84 j n k vydání žádaného příkazu 
~ento s,oud, v~ sl~Ys~u n~naťený~h po~en~ků příslušný a nikoli ~ouze 
ohledne vsec So or,:. . . ho obvodu Nehledíc k tomu, mluvl pro 
ohledně poze111~U lezl~~hd v J: účel no by o případných námitkách roz-
to také úvaha, ze 1e za o no , . 
11Odoval pouze jeden soud. 

I ~l dovolacímu rekursu. N e j vy Š š í s o u d nevy lOve 

Důvody: 

. . --k podle § 567 c ř. s. byly vy· 
podle znění návrhu na vydam pn a,zu 1928 vč~tně obecní po-
, . t " on-jaty do dne 31. cervence , 

povldane ~ ra~; pr ~ . bvodech dvou různých soudů, ale vesmes na 
zemky, ,Jez, leZl ~ce v J s!liže z těchto údajů a z toho, že všechny ty 
ietenske plam v, t~Z\: . I závodni a všesportovní spolek v Praze: 
pozemky od pra,zs e o ~e naJa odle ovahy věci o souvislý jednotny 
USOUdIl rekursm ~oud, ze Jde p n! at' ch nelze tomuto jeho stano
komplex pozemku spolku tomu pro. J y o' l--t' když stěžovatel 

o ' . k ť ' odporuje splsum, zv as e , 
visku duvodn~ vyt~ a I" ze . t' emky uoravil k účelům sportovlllm 
sám uvedl v namltkach, ze naJ~ e poz d vě~ posouzena správně a stačí 
Po právní stránce byla re~urslllm soud en; ho usnesení k nimž se dodává 
odkázati stěžov~tele na du~ody nap~u~~~ že slovo ;,věc« v § 84 jo n. 
vzhledem ~a vyvody, dOVOI:Cl~O ~~ musila býti jen jediná nemovitost 
nelze vykladah tak uzce, ze y, I ýbrž že zákon pod !lm to 
nebo dokonce jen)edna pozemkov~ ~~r~~,~:a~" nebo pachtovaný před
všeobecným oznacelllm zahrnUje vub __ d,Jne~ovitý statek (§ 81 prvý 
mět (§ 83 prvý odstavec F n.), p~'funPz~ae předmětem nájmu (pachtu) 
odstavec j. n.), zejlllén~ bez rtz,': jich Opačný názor stěžovatelův 
jest jen jedna pozel~kov.a parce, a Cl vleek usianovení § 84 j. n. o právu 
jest neudržitelný JIZ v uvaz,,: ~e ~i pa neboť nemovitý statek, ležící 
voiby žalobcovy bylo be;:pre n;e.~yn~dle předpisů o evidenci katastru 
v obvodech někohka soudu, .mhusl JIZt'p ti z pozemkových parcel různě 

d 'knih .pozemkovyc ses ava 
a o ve elll O' k' h knihách zapsaných, 
označených a v ruznych pozem ovye 

čis. 8120. 

. '--b ~n"ón' .. ' " ' delk é daně z neJvyssl o p~" 
Soud rozhodujicí o ?nkazan~ vy. ~~ěllmvé daně byl zákonným, 

není oprávněnzk?uma~, :da pre~pl~vr přednostní zákonné zástavní 
nýbrž jen, zda prlslušl predepsane am 

právo. , ". n . řl ustn' mi nové námitky 
Po skončení rozvrboveho roku: J:u ti ep ~, . p~ vyhledávání jich 

proti přikázání přihlášených pohledav., m SpIse . . . 
z úřadu. 

(Rozh. ze dne 8. června 1928, R I 414/28.) 
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s O udp r V é S t O I i c e, rozvrhuje nejvyšší podání za 
prodanou nemovitost, nepřikázal eráru v přednostním pořadí výděl_ 
kovou daň za dobu od 23. března 1926 do 23. září 1927. Rek u r sní 
s o u ci přikázal eiáru výdělkovou daň v přednostním pořadí. D U vod y: 
Rekursní soud má stížnost za oprávněnou. Neboť, co se týká daně vS'
dělkové, byl první soud toliko oprávněn, zkoumati, jsou-Ii tu předpo_ 
klady žádaného přednostního práva na uspokojení, nikoli však rozho_ 
dovati otázku, je-li povinná strana vůbec zavázána k placení výdělkové 
daně, tedy otázku, o níž mají rozhodovati výhradně správní úřady v ří
zení administrativnim. (Viz rozh. ze dne 15. února 1900, čís. 1659, Ol. U. 
2534 a ze dne 20. prosince 1910, R II 865;ltl0 Ol. U. 5271.) Podle § 216 
čís. 2 ex. ř., §§ 76, 123 zák. ze dne 25. října 1896, čís. 220 ř. zák. po
žívá výdělková daň za předpokladů, o nichž ani napadené usnesení 
nezjistilo, že nejsou splněny, přednostní právo na uspokojení částek, 
které nejsou déle splatny než 1 rok a 6 měsíců od exekučního zcizení. 
Prvni soud měl proto přikázati daň výdělkovou, pokud se týká doby 
od 23. března 1926 do 23. záři 1927 (do dne příklepu). 

N e j vy Š š i s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu vymáhajícího 
věřitele. 

D II vod y: 

Stěžovatelka uznává správným výrok rekursního soudu, že soud roz
hodující o přikázáni výdělkové daně z nejvyššího podáni není oprávněn 
zkoumati, zda předpis výdělkové daně byl zákonným, nýbrž jen, zda 
přísluši předepsané dani přednostní zákonné zástavní právo, avšak do
ličuje, že prvni soud nepřekročil meze svého oprávnění" při čemž vy
chází zřejmě z názoru, že otázky, zda byla daň právem vyměřena a zda 
jí přísluší právo zástavni, tak těsně splývají, že je nelze řešiti vždy 
každou pro sebe. Mimo to poukazuje se ve stížnosti na to, že, byla-Ii 
výdělková daň. předepsána také za období, když továrna nebýla již 
v provozu, musila býti předepsána z podniku provozovaného v jiné bu
dově, takže jí nemohlo přisll1šeti právo zástavni na .. továrnu prodanou 
ve dražbě. Avšak rozvrhové usneseni nemůže spočivati na skute'č'nostech, 
jež stěžovatelka mu chce míti položeny za základ a jež první soud za 
základ položil. Podle § 214 ex. ř. má býti nejvyšší podání rozvrženo na 
základě výsledku ústního rozvrhového jednání. Jako podle posledniho 
odstavce § 211 ex. ř. jest po skončení rozvrhOvého roku již nepřípust
ným doplííovati přihlášku, tak jsou nepřípustnými i nové námitky proti 
přikázání přihlášených pohledávek, tím vice vyhledávání jich z úřední 
mocí. K čemu smi soud při rozděleni nejvyššího podání přihlíželi, jest 
přesně uvedeno v § 214 ex. ř. Jsou to přihlášky věřitelů, spisy exekuční 
podle stavu při skončení ústního rozvrhového jednání a výtahy z knihy 
pozemkové, doplněné do dne. poznámky příklepu. Když berní úřad při
hlásil jednak písemně, jednak ústně při rozvrhovém roku k zaplaceni 
z nejvyššího podání mimo jiné také výdělkovou daň za dobu 18 měsíců 
před dražbou, nebylo lze rOZllměti přihlášce jinak, než že daň byla pře-
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. .. . ného v tov árně dražbou prodané, a když 
clc.psána" z, podll1~~ p!Ovozo~~no že prodaná nemovitost byla zaří.zena 
z exeku.cm~h .SpISU b~10. paím ;ozvrhovém jednání pak nebyl prol! za
pro tovar~l vy"robu, P~l"I"~st~. daně z nejvyššího podání vubec vznesen 
placení pnhlasene v~ e .ove . ani rávní překážky, pro kterou b~ 
odpor, nebylo a ne"m am Sk,:~~~ve pOdá~í mohlo býti odepřeno. Prvm 
přikázání "tétoo dane "~"nejvbsslv ošetřoval, zda a kdy provoz v tová~né 
soud nemel vubec p::cmy, y ~I řihližeti ke zprávě vyžádané v teto 
byl zastaven a odhlasen, a .neme p okresní olitické správy. Sku
příčině teprve po roz~rhov~ml ro~~o~~ 1926 zasfaven a odhlášen, byla 
tečnos~ že. provoz ~~var~Yti ~ol~žena za základ rozvrhovému usnesení, 

~~y~;eb~l~e~~~ r~~vr~ovrm jed~ánio~~~ána2~~jí e~!.';v~:~~il:~j~~I~~~~ 
při něm zu.:'tal~ sporno?:.tbt

a kt~říP by jeJímu přiznání odporovali, mu
daň býl! pnznana,. a ven e :' d . va nebo na řizeni správní. I z toho 
sili by býti o"dkázam n~ por~ ~~:ázal výdělkovou daň za 18 měsícu 
~řs:d Pe~::~~~uzepl~~~r~~lá:~n~ k~r zaplacení z nejvyššího podání. 

čís. 8121. 

. tah . . na lhUtu dovo-
Předpis § 225, druhý odstavec, c. ř. s. vz ule se 1 

lacl. 30 . I ř s) 
žaloba o ohnovu (§ 5 a nas". ~. .• .• . dáni žalobní odpovědi, 
Byl-Ii vydán rozsudek pro zmeska~ pro ~e~i~y ~emohla uplatňovati 

jest rozhodnou dobou, dObkdY s~ra!~tk~~:V~kolnOSti ve smyslu § 530 
'vn' moc rozsudku ne o nove 

pra I " . lb o t k žalobní odpovědi. . 
čís. 6 a 7 c. r. s.~ konec u í: nemohl beze své viny uplatniti v za-

Otázku, zda zalobce o o novuo 530 čís 7 c ř s) jest zkOll-
kladní rozepti nové OkOI~Ostida prbu~~y (~án v říz~ní o· ž~l~bě o obnovu 
matí a řešiti z úřadu, to I teh y, y - I vy 
rozsudek pro zmeškání. 

(Rozh. ze dne 8. června 1928, Rv I 1478/27.) 

v b Vll řízení v rozepři mezi ním a jeho 
Antonín R. podal zalobu o. o ~"o. . h Pro c e sní s o udp r v é 

manželkou Barborou o placem vy~~ne o'ro zmeškání Barbory R-ov"'. 
s t O I i c e povolil obnovu rozs~ em P 

O d vol a ci s o u d ždalodbu zla?'~tl;alované odmítl dovolání žalobcovu 
N e j v y Š š í s o u ovo am z , 

nevyhově1. 

Důvody: 

. r . t rozsudkem pro zmeškání a prota 
Rozsudek soudu prve sto 'Cf ]e~" . sudek odvolacího soudu byl 

podle § 225 c. ř. s. neměla ~ko no~ '1~~nro~6 července 1927, vlivu na 
žalované doručen za, SOUdlllCh praze í 927' Podavši dovolání teprve 
uplynutí dovolací Ihuty cinem 9. srpna . . 
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22. srpna 1927, učinila tak žalovaná pozdě, neboť předpis § 225 c i'
s vztahuje se nejen na odvolací, nýbrž také na dovolací lhůtu (V" .. . 

hodnutí nejvyššího soudu čís. 5565 sb. n. s.) Bylo proto d~vOllz .I?"_ 
lované odmítnouti jako opozděné, když tak podle § 507 c ř s nI z,~_ 
ni ly soudy nižších stolíc. . . . neuClc. 

Žalobcovo dovolání, uplatňující dovolací důvod ČÍs. 4 § 503 c ' 
. d t ' P dl . r. s nenl opo s atneno. o ,e posledního odstavce § 530 c. ř, s. připouúi. 

se pro okolnosti uvedene v ČIS. 6 a 7 tohoto § obnova j' en když st a 
b '. h' , r na eze sve vmy nemo la uplatnovati právní moc rozsudku nebo no . 
sku~kové okolnosti nebo ,průvodní prostředky před koncem ústního je~= 
nanl, po ~:ere~1 v hl~v~l111 sporu byl vydán rozsudek soudu první sto~. 
Irce. V pnpade, o nejz Jde, nebylo vubec ústního jednání, neboť šl 
o rozsudek pro zmeškáni, j e1ikož žalovaný nepodal žalobní OdpoVěd? 
a prot? ~ezbý~á než považ?vati za rozhodnou dobu konec lhůty, usta~ 
noven<; pn p~vem r?ku dne :25. ledna 19~1 žalovanému k podání žalob,,! 
?dpovedI, :. j. 15. u??ra 1921. Z toho, duvodu nemá významu okolnost, 
z~ v hlavl1lm sporu zadost z~ vynesel1l rozsudku pro zmeškání byla po
dana tepn e ,4. SI pna 1926 a ze tento rozsudek byl vydán teprve 29. září 
1926. Jellkoz rozsudek procesního soudu má býti v souhlasu se skut
~?vym stavem ~ěci ~ době, kdy byl vynesen v prvé stolici, nelze se za . 
ucelem obnovy nzenI ve smyslu § 530 čis. 6 a 7 c. ř. s. dovolávati sku_ 
tečností a, důka:,ú, které vz~ikly teprve ~? tO;", kdy v hlavním sporu 
~ylo sko~ceno ;Izenr v prve stohcI. V pnpade, o nějž jde, měla ted" 
zaloba bytl,zamltnuta, pokud se opírá o skutečnosti z doby po 15. únor~ 
1921, ze]mena tedy také, pokud se dovolává rozlukového rozsudku ze 
dne L d:lbn~ 1926. Než':. tomto ,směru nabyly rozsudky soudů nižších 
stohc fravl1l. mocI, J;hk,oz d~volaní žalované je op?zděno. Pokud jde 
o, skukčnosh, ~znlkle p,red 18; unorem, 192} a o duvod obnovy podle 
ČIS. 7 § 530 c. r. s., dluzno zdmaznltr, ze otazku, zda žalobce o obnovu 
bez Sve vmy nemo~1 '! základ~í rozep~i, nové okolnosti a průvody up lat-
111Íl, Je zkoumatI a TesltI z pov1l111osh uredm a přes to, že v řízení o ob
no~u byl proti žalovan~ straně vy?án ro:,sudek pro zmeškání podle § 396 
c. r. s., ktery pouze predpISUje, ze dluzl10 pokládati přednes dostavivší 
s,: stra,ny .o sku,tkových ~kolno~tech za pravdivý, pokud není vyvrácen 
predlozenymI dukazy, a ze dluzno na tomto základě rozhodnouti o ža
lobní žádosti. Právní posouzení věci s hlediska posledního odstavce 
§ 530 c .. ř. s. není teely ani při vydání rozsudku pro zmeškání vyloučeno, 
~aopak ]e n~tno. V tomto směru odvolací soud právem považuje obsah 
za!o~y: ktery po~le § ~96 c. L s. je j,;diným P?dkla?em rozsudku pro 
zmeskam, za kusy a pravem ma za to, ze pro otazku zalobcova zavinění 
ve, Sl;,yslu posledního odstavce § 530 c. ř. s. je lhostejno, kdy žalobce 
z~ed~1 o ,Ok?lnostech v odstavcí 5. ž,:loby ~'Vedených, a že jc pouze 
za~a~no, z,: zal obce netvrdIl, a11l neosvedčr1, ze bez své viny nebyl s to 
z~edeh 0, techt? okolnostech do skončeni lhůty k podání žalobní odpo
vedl v zakl~dn~11 sporu, t. ]. do 15. února 1921. Jak zřejmo ze žaloby 
o rozluku,zIl zalobce se svou manželkou ve společné domácnosti až 
na nepatrné přerušení spolužití po dobu několika .týdnů od května rokli 
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1904 do května roku 1920 a měl jistě dos_ti I:říležito~ti poznati, .že žalo-
a, 11edbá čistoty že I'e líná a mlsava. Ze zalovana se dopustrla.man-van , . . . , I b 

želské nevěry již před 15. únore~" ! 92,1, nelz,; seznatr a,nI ze za o y 
o obnovu ani z rozlukovych SpiSU. Ze zalovana nedbala CIStOty, tvrdrl 

yne'j'ší žalobce před soudem již 25. ledna 1921. Právem proto odvo-
11 ., °db dl" 7 lací soud zamítl žalobu, pokud se opll"a o duvo o novy po e CIS .. 
'1 530 c. ř. s. 

čís. 8122. 

Ustanovením kupní smlouvy, že })vlastnictví, držení a užívání k~u
pené nemovitosti, jakož i placen~ da?í, a jiných ,~e!ejných dávek, dále 
úrokování převzatých hypotek prechazl na lmpUI1C1 stranu dnem pod
pisu smlouvy«, jsou kryty pouze veřejné dávky spjaté se, samou n~mo
vitostí. K těmto dávkám nenáležejí: všeobecné vodné, davka z nal,em
něho a dávka za používání obecních stok. Majitelům domů i'est ul()Ze~a 
jen osobní povinnost vybírati od osob zatížených těmito ,dávk~i vyme, 
řené dávkové částky a odváděti je obci a ~tanovena d~l: ~cebn~ po: 
vinnost za správné jich zaplaceni a odvedem. Ro~sah ~ybercl a t;tce~ml 
povinnosti majitelů domů. Nastala-li v d?~ od pUVOd~lho erozabmntho 
předpisu dávky do předepsání reasutnac~tCh doplatku ,zmen~ v osobě 
majitele domu, jest výběrčím dávek a rucitelem. za sp!av!1é Jich zapla
cení pouze ten, kdo jest majitelem domu v dobe dorucenl toho které11'o 
platebního rozkazu. 

(Rozh. ze dne 8. června 1928, Rv I 1534/27.) 

Trhovou smlouvou ze dne 2. října 1925 koupili žalobci od, žal~va: 
ných dům v Nuslích. ,Ve smlo~vě bylo ,ujed~áno: že vlas,t11lC~VI, d;zel11 
a užívání koupené realIty, Jakoz I placem danI a ]Inychvere]nych davek, 
dále úrokování převzatých hypotek přechází na ,žalob,ce dnem pO~pISU 
smlouvy. Účtárenské oddělení při úřadovně hlav111ho mesta Prahy prede
psalo v roku 1926 žalobcům doplatek obec111ch davek za 10~ 1924. ,ža
lobci doplatek zaplatili a domáhali se Jeho nahr,ady na zalovanych; 
Pro ce sní s o udp r v é s t o I i c e uznal podle zaloby, o d vol a c I 
s o u d žalobu zamítl. 

N e j v y li š í s ° u cl nevyhověl dovolánÍ. 

Důvody: 

V odstavci IV. kupní smlouvy ze dne 2. října 1925, kt;rou žalobkyně 
nabyly vlastnictví k domu v Nuslích, jest stanove~o, .ze,»vlas,tmc:vl, 
držení a užívání koupené reality, jakož i place,11l d~n,I a J1nychy~re]nych 
dávek, dále úrokování .převzatých hypotek prechazI na k!lpU]ICI stranu 
dnem podpisu smlouvy«. Tento odstavec lze v jeho so.uvlslostI s ostat.
ním obsahem smlouvy podle § 914 obč. zák, vykládat! pouze v tel! 
rozum,- -že jsou tu míněny veřejné .dávky .spjaté se samou nemOVItosti, 



844 
- čís. 8122_ 

tedy ?ávky reálnLTéto povahy :,šak nemají dávky, jimiž jsou vs,eot,ecné 
v?,dne, ,davka z naJcmneho a davka za používání obecních stok, o 
1 ezt? tn,davk~ v Praze zavedené v tomto sporu jde. Dávkami . 
nell! tOÍlz zahzena sama nemovJ!ost nýbrž nájemníci a dr"t I' .•• 
v realitě a jsou tyto osoby povinny ~ny dávky' ze svého mazJ·~teke. 
svůJ' úč t . k . k " u a na 

e ]a o za onnou a zaroven svou osobní povinnost platiti O I 
této jejic~ primérníplate?n! povin~o~ti j~st rozeznávati povinnost dávk C 

t?'to vyblr~Íl a ObCl .udvadeÍl. Rozstepem povinnosti určitou dávku la: 
ÍlÍl . a povmnoSÍl d~vky tyto vybírati a odváděti v ten způsOb,P že 
pov~nnost plaÍlÍl davky Jest uložena jedněm osobám a povin 't 
vyblfah Je a obci odváděti osobám jiným, kterým současně ulo:'os 
Je,st ~sobní r,učeni za, řádné jich zaplacení, bylo již v zákonodá~:~~ 
pre~prevrMovem, ~eJmena bylo tomu tak Ohledně vodníčÍnže a dávk, 
:, naJemneho, Vybl raných na základě zákona ze dne 24. října IS9J 
~lS. 97 z. zák. pro čechy, jímž změněn byl § 89 obecního zřízení r; 
~echy, ~ n!, zá~la,dě zákona ze dne 5. května 1908, čís. 32 z. zák. ~ro 
Ce~hy, )lmz z,menen byl § 106 obecního řádu města Prahy. Nejsou tecl' 
m,ajl~el.e domu. an} domy o sam~ vlastními nositeli dávkového břemen~, 
nrbrz Jest majlt;lum d?mu ~loze~a Jen osobní a ne reální povinnost vy
b~ratl od osob Ílmto davkovym bremenem zatíženy' ch vyměřené dávko , 
častky ad' ď ť' b' t Ve 
" O v~ e 1 Je o . Cl; a s ~no,vena d~le ručební povinnost za správné 
Jl:h z~plac,el1l a ~~vede?1. Nenl vsak ulozeno majitelům domů, by spolu
PUSOblh pn vymerovanl a ukládáni těchto dávek a nelze proto činiti 'e 
P? rozumu §§ 1295 a 1297 obč. zák. zodpovědnými za to, že se z vlasL 
mho p~pud~ -~ ačh by !? ~ylo v jejich mOžnosti -- nepostarali o to, 
by organ?ve davky vym:ruJl~l a ukládající měli hned od prvopo,č'átkll 
po ruce vsechna data potrebna ke konečnému vyměření a uložení dávek 
tak, by ,orgánové tito nemusili dávky z počátku jen prozatímně vyměřiti 
a po~deJl vyda!l. d?datečné předpisy těchto dávek a vyměřovati tak 
zvane reasumaC111 doplatky z~ dobu. uplynulou. Tudíž majitelé domů 
JS?U p~uze p~V1l1,~'. a z~~oven ,t,ake, Jen oprávněni vybírati a odvésti 
davky ten ~ te VySl, ,v,mz Je pnslusní orgánové pražské obce vyměří. 
Ohledne lhuty k vybranl a k odvedeni dávek předpisuji vzorná pravidla 
vydan,á Ja~o dodatky k naříz;ní ze dne 27. dubna 1922, čís. 143 sb. z: 
a n., ,ze ma se tak stah ve lhutě čtrnácti dnů počítajíc ode dne, kdy ná
Jemne Jest splatno. Jde-h o dávkr za dobu již prošlou, má je majitel 
dom~ vybraŤ! a od~esl!,»do 14 dnu«, to jest do 14 dnů od' domč'ení pla
t~bll1ho ;oz~azu. Tlm" ze maj1teh uložena jest ručební povinnost za je
JIch sprav?e :apl,acem a, odv,~dení, jest zároveň vysloveno, že majitele 
domu, shha rucem za to, ze naJemce ve lhůtách, ve kterých majitel domu 
m~ ~avky ty zap:avly, d~~ky ty majiteli domu skutečně odvede. Nena
stava t~dy Jen rucem za castky vybrané. Nebyla-li majiteli domu dávka 
n~Jemmkem zaplacena, Jest Jeho věcí, by si po případě na něm vymohl 
nahradu, ,;ebo aby, st~la-,h se dokonce i činže sama nedobytná, zažádal 
O,O?PlS davky. Z vyhcen~~ovahy povinnosti majitelů domů lze zodpo
vedetl otázku, kdo J~st ,}b:rčlm teto dávky a ručitelem za její správné 
zaplacem v tom pnpade, ze v mezidobí od pŮvodního prozatímního 
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'odl,isu dávk)·· do předepsáni reasul11JJČnich doplatků dojde ke změně 
pre , 8 '" 3 'k -práva vlastnického. Zákon ze cine 5. kvetna 190 , ClS. 2 z:. za .'. pro c;e-
chv mluvi prostě o »vlastniku,', vzorna pravldla pak o »ma]1teh (,trvalem 
uživateli) domu« a nikoliv o osobě, která byla vlastníkem nebo majlte
lem nebo trvalým uživatelem domu v době, za kterou se dávka doda
tečně vyměřuje. Třeba poukázati též s jedné strany na obtíže, které by 
vzešly obci, kdyby měla předpisy dávek doručovati bývalým vlastníkům 
nemovitostí, kteři po případě již přesídlili do ciziny a nemaji zájmu na 
tom by si v tuzemsku ustanovili zástupce anebo správce domu, a kdyby 
l11ěl~ dobývati na těchto osobách dávky a pokuty jim uložené, s druhé 
strany na tíži břemena, kdyby ten, kdo zcizí dům, měl vybrati dávky od 
nájemníků v cizím domě a zejména aby, ne maje po případě již vztahů 
k místu, kde kdysi býval i eho maietek, se měl v tomto místě postarati 
o to by mohlo dodatečném vyměření dávek vyrozuměti všechny ná
jeml;íky v předepsané krátké třídenní lhůtě ode dne, kdy mU byl doručen 
předpis dávek, a býti osobám dávkami těmito povinným práv ze škody 
vzešlé jim tím, že je řádně v řečené lhůtě nevyrozuměl; podotýká se, že 
iěmto osobám běží lhůta k odvolání z platebního rozkazu, který se jim 
individuelně nedoručuje, ode dne, kdy prošla lhůta pro jich vyrozumění 
a nikoliv ode dne, kdy ťyly o vyměřeni dávky majitelem domu vyroz
uměny. Z toho všeho plyne, že výběrčím dávek a ručitelem za správné 
jich zaplaceni jest pouze ten, kdo jest majitelem domu v době doru.čení 
toho kterého' platebního rozkazu. žalobkyně, zapravivše dávky vymě
řené dodatečným výměrem úřadovny hlavního města Prahy v Nuslích 
ze dne 26. června 1926, kterýžto výměr byl jim doručen jako osobám. 
které tehdy byly vlastníky do'mu, splnily jen svou povinnost, která proti 
nim jako dočasným majitelům domu vznikla teprve doručením dodateč
ného předpisu dávek, a nemohou ani podle § 1041 nebo 1042 obč. zák. 
ani na základě IV. odstavce kupní smlouvy ze dne 2. října 1925 domá
hati se na žalovaných náhrady platů na základě této jejích osobní po-
vinnosti vykonaných. 

čís. 8123. 

Byl-li erár odsouzen k náhradě z automobilového úrazu, jejž přivodil 
řídič vojenského automobilu, jest oprávněn domáhati se na řidiči ná
hrady za všeobecných podmínek nároku na náhradu škody. otázka spo" 
luzaviněni poškozeného nepřichází tu v úvahu. Promlčeni (§ 1489 obč. 
zák.) nároku eráru proti řídiči počiná tu doručením rozsudku, z něhož 
nabyl erár bezpečné vědomosti o výši škody. 

(Rozh. ze dne 8. června 1928, Rv I 1621 /~7.) 

Karel S. byl přejet vojenským automobilem, řízeným Václavem S-em. 
Karel S. vedl pak spor proti československému eráru o náhradu škody, 
jejž vysoudil pravoplatně rozsudkem nejvyššího soudu ze dne 19. pro
since 1923. Žalobou, o niž tu jde, domáhal se československý erár na 
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V ádavu S-ovi zaplacení peníze, jejž byl v onom sporu uznán 
zapl~titi Karlu S-ovi. Pro c e s n i s o II cl P r v é st () 1 i ce uznal po
clle za loby, o d vol a c í s o u cl napadený rozsudek potvrdil. 

Ne j v y Š š i s o u cl nevyhověl dovoláni. 

Důvody: 

Žalobce neodvozuje svuJ nárok na náhradu škody proti žalovanémli 
z ustanoveni zákona ze dne 9. srpna 1908, čis. 162 ř. zák., třebaže auto
mobilový úraz, způsobený nezl. Karlu S-ovi dne 4. května 1926, jest jeho 
podkladem, nýbrž z té okolností, že žalovaný při svém služebnim vý
kOI~U, když j~lw v?jin čsl: autokolony řidil vojenský automobil, porušil 
sluzebm pov!l1nosh podle § 1 zakona ze dne 6. června 1887 čis. 72 ř 
zák. Protože jde O náhradu jiné škody, než v § 2 cit. zák. uv~dené a ža~ 
io~aný podal proti náhradnímu náleZl! vojenského úřadu odpor, což 
rnelo za. následek_ odkázání nároku na pořad práva, nutno zkoumati 
všechny zákonné předpoklady náhrady škody podle třicáté hlavy občan
ského zákonnika. Nejde tu o postižni nárok podle § 130'2 posledni věta 
a § 896 obč. z.á~., nebo~ ~.návhradě škody z automobilového úrazu nebyl 
odsou~en nynl zalovany ndlc vOJenskeho automobrlu, který podle § 1 
(2) zakona ze dne 9. srpna 1908, čís. 162 ř. zák. ve smyslu tohoto záe 
kOna ani hlován býti nemohl, nýbrž byl odsouzen jen nyní žalující stát 
Ja~o vla.st11l~ !uto~lObllu,. protože se mu nepodařilo dokázati žádný z vy
v1l1ovaclch Ollvodu § 2 CIt. zák. Byl tedy odsouzen na základě ručeni za 
výsledek, třebaže sám suými representanty úraz nezavinil. Nejde o soli
dárni zá~a~ek k náhradě ~kody ně~?li~a dlužníků, nýbrž o ručeni jedi
neho dluz111ka. ZavI111!-h vsak uraz ndlc automobilu a způsobil tím v dů
sledku řečeného zákona vlastniku automobilu škodu, plati o jeií náhradě 
všeobecné předpisy. V tomto případě jsou splněny všechny zákonné 
předpoklady závazku k náhradě škody z nedovoleného čínu. Cin o sobě 
bezprávný záleži v tom, že žalovaný přejel automobilem 8letého Karla 
S-a a způsobil mu těžké ublíženi na těle. Majetková škoda žalobcova zá
leží v, tom, že byl jako n;ajitel automobilu k náhradě škody podle § 1 
aut. zak. a § 1.325 obč. zak. odsouzen a ji dal. Příčinná souvislost mezi 
bezprávným čin;,m ~alo.~~ného a škodou žalobcovou jest patrna. Nejde 
sICe o ?:zprostredm }n.c1l1no~ souvIslost, neboť činem samotným ne
byla jeste zalobcl zpusoDena skoda, ale jde o souvislost prostředečnou, 
neboť bezprávný čin žalovaného měl za následek žalobu proti žalobci 
která vedla k odsouzeni. Bezprávný čin byl prvním článkem v řetěz~ 
př!~in, které vedly k žalob~.ově škodě. Subjektivni vinu škůdcovu správně 
mZSI soudy vyvodIly ze zjIštěných skutečnosti a závěr ten neni ani do
volateiem napadán; řidič' vojenského automobilu musi zachovávati tutéž 
opatrnost, jako civilni řídič motorového vozidla podle §§ 1297 a 1299 
obč. zák. Otázka viny nebo spoluviny chlapce na úrazu - kterou dovo
latel rozvijí -jest bez významu, ano tu nejde o škodu chlapcovu z úrazu 
nýbrž o škodu státu ze zavinění žalovaného a an se žalovaný ani nepo~ 
kusd - a podle povahy věci sotva pokusiti mohl - o důkaz, že žalobCi! 
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má sám vinu na svém poškození (§ 1304 obč. zák.). Nižší soudy řešily 
také správně otázku žalovaným namítaného promlčení žaloby. Při ře
šení otázky oprávněnosti žalobniho nároku jest postupovati, jak již ře
čeno, podle ustanovení obč. zákonika hlavy 30. Jest proto i otázku pro
mlčeni řešiti podle § 1489 obč. zák. Podle ustálené praxe nejvyššího 
soudu (rozh. čís. 2607, 3082, 3278, 4389 a 5409 sb. n. s.) po'č'íná pro
mlčení podle tohoto ustanoveni zákona dobou, kdy se škoda a osoba 
toho, kdo jest náhradou povinen, staly poškozenému známými, při čemž 
vědomost poškozeného musí býti úplná a taková, jak jest potřebi k po
dáni žaloby. V tomto připadl' utrpěl žalobce škodu nikoliv již škodlivou 
události, úrazem nez!. Karla S-a, nýbrž teprve, když ho tento ne zletilec 
učinil zodpovědným za škodu a když rozsudkem nejvyššiho soudu ze 
cine 19. prosince 1925 byl žalobce odsouzen. O skutečnosti, že nějakou 
škodu utrpí, zvěděl sice erár již z -rozsudku prvního soudu, proti němuž 
nepodal odvolání, ale o výši škody zvěděl teprve z rozsudku nejvyššího 
soudu. Teprve z tohoto rozhodnuti soudního nabyl ž,alobce bezpečně vě
domosti o výši škody a mohl podati žalobu na žalovaného. Dřívější ža
loba by byla musila býti bud' zamítnuta pro předčasnost aneb bývalo 
by musilo býti řizení o ni přerušeno až do rozhodnuti sporu mezi nezle
tilcem a nynějším žalobcem, neboť spor tento byl předurčujícím pro 
otázku, zda erár (žalobce) utrpěl škodu a v jaké výši. Počíná tudíž tří
letá proml,čeci lhůta teprve doručením tohoto rozsudku, tudíž dnem 21. 
března 1924. Byla-li podána žaloba dne 3. října 1924, byla podána včas. 
Vzhledem k tomu jest i bezvýznamnou nejen námitka žalovaného, že ža
lobce měl, chtěje si zachovati své právo a předejiti promlčeni, podati ža
lobu určovací podle § 228 c. ř. s., nýbrž i dovoláváni se rozhodnutí nej
vyššího soudu čis. 658 a 1930 sb. n. s. Promlčeni podle § 6 aut. zák. ne
může se žalovaný rovněž dovolávati, ježto předpisu toho nelze, jak už 
správně vytkl odvolací soud, v souzeném připadl' použiti. Z téhož .dů
vodu snaží se žalovaný také marně, jak správně seznal odvolací soud, 
odvoditi své vyvinění z povinnosti nahraditi škodu z ustanoveni § 1 (2) 
aut. zák. Neboť nejde, jak už bylo s počátku zdůrazněno, o náhradu škody 
způsobené automobilovým úrazem osobě třetí, nýbrž o náhradu škody 
způsobené zaviněním žalovaného eráru tím, že si žalovaný řídě auto po
čínal ve službě tak, že porušil normy všeobecně závazného právního 
řádu (§§ 1295, 1297, 1299 obč. zák.). 

čís. 8124. 

Ochrana nájemců podle zákona ze dne 26. března 1925, čís. 48 sb. 
z. a n. 

Ani při nájemních smlouvách, na které se nevztahuji předpisy §§ fl 
až 12 zák. o nájemném, nemůže pronajimatei po up,lynuti původně smiu
venénájemni doby jednostranl1ě zvyšovati činži. 

(Rozh. ze dne 8. června 1928, Rv I 1629/'27.) 

, ! 
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Žalovaný najal smlouvou ze dne 2. srpna 1922 v domě čp. 711 od 
předchůdce žalobcova obchodní místností a byt o čtyřech pokojích na 
dobu do 31. prosince 1925 za ročních 10.000 Kč. Dopisem ze dne 30. 
prosince 1925 vyrozuměl žalobce žalovaného, že ustanovuje počínajíc 
I. lednem 1926 roční nájemné za byt na 10.000 Kč, za krám na 28.000 Kč. 
žalovaný sdělil žalobci dne 31. prosince 1925, že jest ochoten platiti ná
jemné, jež soud uzná za správné podle zákona, a že až do soudního urč'enÍ 
nájemného bude platiti dosavadní nájemné. Návrh žalovaného na určení 
nájemného byl soudem právoplatně zamítnut. Ježto žalovaný zaplatil za 
prvé čtvrtletí roku 1926 jen 2.500 Kč, domáhal se na něm žalobce do
platku 7.000 Kč. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e přiznal žalobci 
1.500 Kč, o d vol a c í s o u d nevyhověl odvolání žalobce, k odvolání 
žalovaného zamítl zcela žalobu. O ů vod y: Právní poměr mezi stra
nami rozepře dlužno posuzovati podle zákona ze dne 26. března 1925, 
čís. 48 sb. z. a n. V tom jsou i strany i soud procesní za jedno. Zákon 
tento právě tak jako jeho předchůdcové - počínajíc nařízením ze dne 
17. prosince 1918, čís. 83 sb. z. a n. a končíc zákonem ze dne 25. dubna 
1924, ds. 85 sb. z. a n. - má za účel, čeliti lichvě s byty. Aby tohoto 
účelu dosáhl, omezuje zákon pronajímatele jak v právu výpovědi (§ 1) 
tak i v právu volného stanovení úplaty za bJt (§ 8). Ve směru ~osléze 
uvedeném jde zákon dokonce tak daleko, ze nedovoluje pronajlmatelI 
bráti větší činži, než která je po zákonu přípustna, ani v tom případě, 
když nájemník takovouto nepřiměřenou činži platiti chce a ji skutečně 
i platí (§ 20). Z tohoto pravidla připouští zákon výjimku pouze u bytů 
větších, t. j. II bytů, které mají kromě kuchyně a pokojíku pro služebné 
aspoň 4 obytné místnosti a u místností užívaných k výdělečné činnosti. 
Při takovýchto místnostech mohou strany platně ujednati i vyšší ná
jemné, ne·ž zákon dovoluje, ovšem přectpokládajíc, že nájemní smlouva 
byla uzavřena na určitou dobu aspoň tři let ,a že byla uzavřena v době 
od 1. května 1922 do 31. března 1925 (§ 14) .·Jednostranné zvýšení činže 
při nájemních smlouvách uzavřených v době od 1. května 1922 do 31. 
března 1925 na dobu aspoň tří let zákon ani při větších bytech nedovo·· 
luje. To vyplývá především z úvahy, že k platnosti nájemní smlouvy je 
třeba, by se strany dohodly na činži (§ 1090 obč. z~k.), při čerrú _ovše,m 
zákon ze dne 26. března 1925, čís. 48 sb. z. a n. ma ustanovem, ze vnl! 
stran ohledně činže může nahraditi rozhodnutí soudu (§ 12), plyne to 
však i z ustanovení § 31 čís. 5 zákona, jenž právo jednostranného zvý
šení činže přiznává domácímu při větších bytech jen tehdy, byly-li pro~ 
najaty po 1. květnu 1924 no~ému nájemníku, n;boť ~r~ tak?véto nalem?1 
smlouvy zákon vůbec nep1i\tl. Podle toho nema domacl moznostI, by na
jemníku s nímž uzavřel nájemní smlouvu v době od 1. května 1922 do 
31. břez'na 1925 na dobu aspoň tří let, činži jednostranně proti jeho vLIli 
zvýšil, nemůže ho však také proto, že nájemník na vyšší činži přistoupiti 
nechce, vypověděti, neboť je i v tomto případě vázán předpisem § 1 ~a
kona. V souzeném případě jest nes parno, že žalovanému byl pronajat 
v domě čp. 711, jehož vlastníkem je od 28. července 1923 žalobce, kram 
a byt o 4 pokojích dřívějším vlastníkem domu dne 2. srpna 1922 na dobu 
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clo 31. prosince 1925 za roční činži 10.000 Kč a že žalobce o"~nál11il ža
lovanému dne 30. prosince 1925, že mu od 1. ledna 1926 p~cll1a)e zvy
, ·e c'iuži na 38.000 Kč ročně, že však žalovaný na tento pozadavek ne-
SU) , o 2"' 3 'k přistoupil a přistoupiti nechce. Po rozumu ustanov~LlI S ,CIS~ za o.na 
z 26. března 1925, čís. 48 sb. z. a n. je smlouvu najeml1l se zalovan~11l 
uzavřenou považovati po dobu platnosti tohoto zákona za smlouvu UCi
něnou na neurčitou dobu. Pak však nemůže žalobce podle toho, co svrchu 
uvedeno, požadovati na žalovaném větší činži, n,;ž :oyla dne 2. srpna 
1922 umluvena ani cestou nespornou - tomu vadl predpls § 14 uve~e
l1ého zákona - ani pořadem práva, poněvadž se strany na takoveto 
větší ónži nedohodly. 

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

Důvody: 

Jak zjištěno a ostatně nesporno najal žalova?ý ~mlou~o~ ze dne 2. 
srpna 1922 v domě žalobcově jednak obchodIlI mlstnostI, jednak byt 
o čtyřech pokojích s příslušenstvím na dobu do 31. ]'rosmce 1925, ~edy 
na dobu nejméně tří let, za roční nájemné 10.000 Ke. Podle § 14 ČlS. 1 
zák. ze dne 26. března 1925, čís. 48 sb. z. a n., jehož by bylo na tento 
případ použíti, nevztahují se na tuto nájemní smlouvu předpis! §§ 8 až 
12 o nájemném. Marně tedy snaží se žalobce dovoditI z § 14 CIS. 1, § 2 
(3) a § 31 (I) čís. 5 řečeného zákona, že" b~l ~~ráv~:ěn]'o uplynutí smlu
vené doby nájemní zvýšiti jednostranne cmZI, j~Jlh?z d?I;la~ku se ~a 
první ,čtvrtletí 1926 domáhá. Dovolatel ,Sice spravne .. uvadl, }e, se na
jemní smlouva pokládá podle § 2 (3) zak. o ochr. naJ. za ucmenou, na 
neurčitou dobu a že při nájemních smlouvách, při kterých JSou splneny 
předpoklady § 14 čís. 1 zák. o ochr. náj., platí o nájemném smluov?i vol
nost ale mylně chce nahraditi tuto smlouvu, t. j. souhlasnou vulI obou 
straI~ svým j:,dnostr~nným určením. čink ,Stanovisko ž~lo?ce, který 
tvrdí, že jest zalovanemu volno, by nalemllL mlstnost; vypovedel a ,s"e vy· 
stěhoval a že, neučiní-li tak, jest povinen platItI pozadovanou zv~senou 
činži, protože prý pak s pož~dovanou .činž~ sou~las!, jest s.lce je~no
duché a pro žalobce pohodlne, ale v zakone opravneno nem. Že zalo
vaný nesouhlasil se zvýšenou činží a že hned dopisem ze dne 31. pro
since 1925 odepřel zvýšek platiti, Jest mezI stranami ,,:espor~o. ,Ale 'pak 
nemá žalobce pro žalobní pohledávku, pokud Jde o zvysenou 'cm Zl, vubec 
právního důvodu, neboť zákonné zvýšení pro tento nájemní poměr ne
platí a smluvního zvýšení zde není. Jde to najevo také z § 1115 ob~: 
zák., který ustanovuje, že obnovení nájemní sml?uvy ,!,lčky.se stavsI 
děje se za týchž podmínek, za kterých byla uzavrena puvodl1l. s~l?uya 
(kromě nájemní doby), tedy také za tutéž činži, dokud ~ato, uJednanu,; 
stran nebyla změněna. Předpis § 2 (3) zákona o o~hra?e n,,;). Jes~ take 
jen obnovením smlou~y ze zákon~. K~yby" byl spravn~m nazo~ :alo~
cův, že jest oprávněn jednostranne čmzl urcovaÍl, Jsa pn otom v~zan Jt~n 
předpisy o válečné lichvě a o dobrých mrayech, mohl bydusledne, kdyby 
nájemník jeho požadavku nechtěl vyhovetI, vymocI Sl podle § 1 (2) 
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čís. I zák. ? ~chr. náj. SV?lellí !< v~povědí z tohoto důvodu a mohl hy 
t~kto, vylou:'IÍl, ochranu naj~mmka I ve příčině obmezení práva v' 0'

vedmho, COz zakon v § 14 zak. o ochl'. náj. u,číniti nechtěL Jinak net~Pb 
se o, účel zá~ona příti. Předpis § ~ 1 (1) čís. 5 zák. o ochl'. náj. tu n~~o: 
pa~a, yrotoze nejd,; ? noveho, najemníka přijatého po 1. květnu 1924 
Pravm pOSouzeni veCI odvolacul1 soudem jest v podstatě správné 'I' 
vol" ." jO § a (0-anI oprene jen o (uvod 503 čís. 4 c. ř. s. není oprávněno. 

čís. 8125. 

. ": žalobě .podle § 35 ex. ř. musí býti vždy žádáno rozhodnutí o ná
mttkach proti vymáhanému nároku. 
. Domáhá-Ii se žalobce v žalobní žádostí zrušení povolené exekuce 
Jd~ ~ formu podle zákona nepřípustnou, řízení o takové žalobě jest zma ~ 
tecnym podle § 477 čis. 6 c. ř. s. a žalobu jest odmítnouti. 

(Rozh. ze dne 8. června 1928, Rv I 388/28.) 

Ž~lobě o ~rušení exe.kuce podle § 35 ex. ř. pro c e s n i s o u (: 
p rve s t o II c e vyhovel, o d vol a c í s o u d žalobu zamítl. 

N e J.~ y ~ š í s o u d z}ušil rozsudky obou nižších soudů i s před
ChOZUl1 nzemm pro zmatecnost a odmítl žalobu. 

D ů vod y: 

Podle přednes.enýc~ skutkových okolností jde o žalobu oposiční ve 
smyslu § 35 ex. 1'., oprenou o skutečnosti nárok rušící. L"č' žalobce ze 
skut~ových ~kolno~tí jím tvrzených nevyvodil a neučinil příslušný ná
vrh zalobm, Zalobm prosba zní v ten smysl, by exekuce vnucenou draž
bou donm .čp. 387 v T" povolená usnesením okresního soudu v T, ze 
d:;e 2? zár~ 192? k vY,dobytí pohledávky 515 Kč a exekuce vnuceným 
z~I:.enl111 prava zastavmho, povolená usnesením téhož soudu ze dne 13. 
z~n 1926 ~yly zruš.eny. Návrh žalobní, odpovídající § 35 ex. ř., tudíž 
v~bec chybl, naprotI tomu návrhu na zrušení exekuce v žalobním žádání 
vubec nebylo zapotřebL Žaloba, tak jak zní, jest jen návrhem na zrušeni 
exekuce, ~ter~ pod~e po~:edního odstavce § 39 ex. ř. do žaloby podk 
§ 35,eJi;' r. ~oJat byh muze, ale nemusí, protože soud, vyhoví-li právo
platne zalobe, test podl~ posledního odstavce § 35 ex. ř. a § 163 prvý 
odstavec Jedn. rádu povmen exekuci zruŠíti. Naproti tomu musí v žalobě 
pOdl,e § 35 e,x: ~,vž,dy býti žádáno rozhodnutí o námitkách proti nároku, 
musI tedy byh zadano, by bylo námitkám proti nároku vyhověno a exe
kuce prohlá~ena za nepřípustnou neb aby bylo uznáno právem, že nárok 
uhasl nebo ze byl zastaven a podobně (srov. rozhodnutí sb. n. s. 3995 
a 5135). Těžištěm je tu tedy zánik nároku a nikoli zrušení exekuce které 
Je teprve důsledkem uhasnutí nároku. Domáhá-Ii se tedy žalobce' v ža
lobní pro,sb~, zruše~í povolených exekucí, volil formu, která podle zá
kona nem pnpustna, neboť, pOJav do žalobní žádosti jen návrh na zru-
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" I' exekuce tedy ]'en následek a nikoli jeho podstatný předpoklad ve 
sen , - t.' 'h d • , yslu § 35 ex. ř. přivádí tím na cestu spornou neco, co pa n vy ra ne sm , ., R h d " ., , 
do řízení exekučního a'_nikol~ na pora~ praya. oz o upce, v nzem spor-

, 1 proti předpisu § 3~ ex. 1'. o pouhem navrhu na zrusenl exekuce, roz-
nen , • bl' " h hOlily nižší soudy ve věci nepatřící na pořad prava, pro čez y o JejIC 
rozsudky a předchozí řízení z moci úřední)ako z,;,atečné podl.e § 4.17 
čÍs. 6 c. ř. s. zrušiti a žalobu odmítnoutJ, amz bylo tr;oba zabyvah se vec
nými vývody napadeného rozsudku a SpISU dovolacIho. 

čís. 8126. 

Smlouvou o tiché společnosti zakládá se jen smluvní poměr mezi 
podnikatelem obchodní živnosti a mezi tichým společníkem, tiCh~ syo
lečnost není však samostatným právním podmětem. )}Společenské !!;fleni« 
i s podnikem jest podnikem původního podnikatele, kOtnplementáre, na 
jehož podniku se tichý společník súčastňuje vkladem. Promjal-li ~.om
plementář dům tiché spOlečnosti, v níž by! jed~ným kOJ:?pl~entarem, 
pronajat ho vlastně sobě, a jest ten, komu ct.1!"1 d~e pronaJala tichá spo
lečnost hlavním nájemníkem, nikoliv podnaJemnlkem. , 

podnájemník nemůže se brániti proto exe~uci vvyk1izen~m, vedene 
proti podpronajímateli, žalobou podle § 37 ex. r., ovsem ale zalobon po
dle § 39 čis. 5 ex. ř. 

(Rozh, ze dne 8. června 1928, Rv I 916/28.) 

Žalobce najal byt od firmy William K. Firma tato byla firmou Viléma 
K-a, do jehož obchodního ?odniku~ zapsané!,o poc:; touto flf!nou v ob
chodním rejstřiku, vstoupIl zalob.ce Jako. hc.hy spolecmk, dnem, kdy najal 
byt. Vilém K. prodal napotom dum, v, nemz byl byt, sve ma~želce Fran
tišce K-ové, jež se na základě sou~mho smJ.ru s .hrmou VIlem. K. o v~
klizení domáhala vyklizení bytu na zalobcl. Zalobe proh Franhsc.~ K-~ve, 
by soudní smír tvořící exekuční titul vyklizení byl co ,do b~tu uZIv~neho 
žalobcem prohlášen bezúčinným a exekuce na Jeho za~lade vedena byla 
uznána za nepřípustnou, pro c e sní s o udp rve. s t o II c e vy
hověl o d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdIL 

, N'e j v v Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

D((vody: 

Není sporu o tom, že žalobce najal sporný byt smlouvo~ ze dne 14. 
října 1919 od firmy William K. a že firma ta byla firmou VII~ma ~-a, do 
jehož obchodního podniku, pod touto f~rmou protokolov,ane.ho, zalobc~ 
Heřman B. vstoupil jako tichý společmk smlouvo.u z. teh~z dne. ,Nem 
sporu ani o tom, že Vilém (William) K. prodal d~(J], Je~oz sp?rny by; 
jest součástí, smlouvou ze dne 16. ledna 19~3 sv.e ,;,anzelce, zalov,ane 
Františce K-ové, Z právní povahy tiché spolecnostl (cl. 250 obch. zak.) 
plyne, že se smlouvou o tiché společnosti zakládá jen smluvní poměr 
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lll~zi poc\nik~telel11. ~b~hod!1~ žívno.sti, a rne::i ~icl?5rm společníkem) upra_ 
vUJe se tedy Jen vmtrnI pomer mezI sučastnenyml osobamí, že však tíchá 
společnost není samostatným právním podmětem. Zejména jí schází pří
~načn~ zná!"ka obdlOdní .sp?le,čn.ostí, jednota osob a samostatné jmění 
spoleeenske. »Spolecenske« Jmel11 I s podnIkem Je podnikem původního 
podnikatele, komplementáře, na jehož podniku se tichý společník súčast
~~je vkladem. Komp~ementář, pr~vozuje podnik - třebaže na společný 
ucet - Jen ve vlastnIm Jmene. Firma, pod níž jej provozuje, je jeho fir .. 
mou, je jménem, pod kterým sjednává obchody a se podpisuje. Pro
najal-li tudíž, Vilém K. .svůj. dům tiché. sp?lcčnos:i, v níž byl jediným 
komplementarem, pronaJal Sl leJ vlastne sam sobe, nepronajal jej tedy 
v pravdě vůbec, a, pronajala-Ií tato tíchá spole,č'nost byt v tomto dOm" 
žalobci, pronajal mu jej v pravdě Vílém K. sám. Nebyl tudíž žalobce 
v nájemním poměru k nájemníku, nýbrž byl v nájemním poměru přímo 
k vlastníku domu, nebyl podnájemníkem, nýbrž byl nájemníkem. Pro
dal-li pak Vilém K. dům své manželce, vstoupila tato do práva povin
ností pronajímatele, svého manžela (§ 1120 obč. zák.) a musí nájemní 
smlouvu, již se žalobcem sjednal, plniti jako by ji byla sama sjednala 
pokud se tkne, může ji jen v mezích zákona zrušiti. Smír mezi Viléme~ 
K-em a žalovanou ze dne 17. července 1925 není pro toto zrušení vhod
ným prostředkem, neboť dotýká se místností najatých lirmou Vilém K., 
pokud se tkne jejím majitelem, ale nedotýká se ani přímo ani nepřímo 
nájemního poměru žalobcova, ježto žalobce k smíru tomu nepřistoupil 
a není, jak dolíčeno, podnájemníkem Viléma K-a. Neplatí proto pro něho 
již z tohoto důvodu předpis § 568 c. ř. s. Pravdu má dovolání v tom, že 
se podnájemník proti exekuci vyklizenim z bytu nájemcova, proti němu 
povolené podle exekučního titulu vydaného protí podpronajímateli 

. (hlavnimu nájemníkovi), nemůže bráníti žalobou podle § 37 ex. ř. Avšak 
dovolací soud vyslovil již v četných případech, že se podnájemník v pří
čině té může brániti obdobnou žalobou podle § 39 čís. 5 ex. ř .. (srv. 
rozh. čís. 7353 sb. n. s.). O takovou žalobu tu jde. Jak dolíčeno, je opod
statněna již důvodem tuto rozebíraným. 

čís. 8127. 

SllIŽebrn poměr definitivní ošetřovatelky v zemském ústavu pro 
choromyslné na Moravě jest povahy veřejnoprávní a nemůže se ošetřo
vatelka domáhati na zemi Moravě placení služebních požitků (odměny 
za práci přes čas) pořadem práva. 

(Rozh. ze dne 8. června 1928, R II 163/;28.) 

žalobu ošetřovatelky v ústavu choromyslných v Bmě-čemovících 
proti zemi Moravě o zaplacení odměny za práci přes čas s o udp r v é 
s t o líc e pro nepřípustnost pořadu práva odmítl. D ů vod y: Soud 
omezil jednání na otázku přípustnosti pořadu práva a má v tom směru 
zjištěno dekrety mor. zemského výboru v Bmě ze dne 7. května 1920 
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a 2e dne 1. února 1927, že žalobkyně byla ustanovena definitivní oše-· 
třovatelkou v ústavu choromyslných v Bmě s platem podle zákona ze 
dne 7. října 1919, čís. 541 sb. z. a n., po př'ípadě zákona ze dne 24. června 
1926, čís. 103 sb. z. a n. Instrukcí mor. zem. výboru a domácím řádem 
pro ústavy choromyslných prokázáno, že žalovaná země Morava obsta
rává tu část veřejné činnosti, totiž péoči o choromyslné osoby, při kteréž 
ošetřovatelé jsou povinni zachovávati ústavní řád a věnovati se jen péči 
o ústavní nemocné. Soud jest toho právního názoru, že námitce nepří
pustnosti pořadu práva jest vyhověti a že tento spor na pořad práva 
nepatří, nýbrž jest jej řešiti úřady správnimi, v poslední stolici pak nej
vyšším správním soudem. K tomuto názoru dospěl soud úvahou, že, 
jak jíž z tvrzení žalobkyně samé plyne a jak také jest zjištěno jednak 
jejímí dekrety, jednak osobním spisem jejím u zemského výboru, byla 
ustanovena definitivní ošetřovatelkou v ústavu choromyslných a její 
hlavní výživa a činnost založena jest její prací v tomto ústavu, která 
vyžaduje její celou volnou pracovní dobu, takže tvoří její výlučné za
městnání. Toto zaměstnání jest dokonce kvalifikovati jako vyššího druhu, 
jak také žalobkyně sama uplatňuje, tvrdíc, že její práce v ústavu vy
žaduje nejen celých fysických, nýbrž i duševních sil, zvláště silných 
nervLI, takže spočívá její práce i v duševní činnosti, nikoli jen v .činnosti 
manuelní, lysické. Bylo by tedy lze její práci označiti pojmem podúřed
níka, ana musí míti jisté znalosti při podávání léků, zacházení s ošetřo
vanci a pomoci lékaři při jeho úkolu u duševně nemocných. Jest otáz
kou, jaký jest její poměr, zda soukromoprávní či veřejnoprávní. Soud 
se musí přikloniti k druhému názoru, jelikož země Morava, majíc na 
starosti ústavy choromyslných, nevykonává tu soukromopodnikatelskou 
činnost, nýbrž část veřejnoprávní činnosti, která vlastně by příslušela 
státu vzhledem na sociální a zdravotní potřeby obyvatelstva, totiž péči 
o osoby duševně choré, a 'kterou vykonávati musí, má-li chrániti jednak 
osoby ty samé, jednak i ostatní veřejnost před nebezpečím z povahy 
osob duševně chorých. Jest tedy ústav choromyslných ústavem obsta
rávajícím část veřejnoprávní činnosti a zemský výbor jest tu nikoliv 
soukromým podnikatelem, nýbrž obstaravatelem veřejné péče o osoby 
abnormální. žalobkyně jako jím definitivně ustanovená ošetřovatelka 
není ve službách soukromého podnikatele, nýbrž obstarává část veřejné 
činnosti, podléhá jednak ústavnímu, jednak disciplinárnímu řádu, jednak 
instrukci mor. zemského výboru) domácímu řádu ústavu a všem naři
zením, které zemč Morava, pokud se týče její representant moravský 
zemský výbor pro tuto veřejnou ústavní 'činnost vydá. Nespočívá tedy 
služební poměr žalobkyně k zemi Moravě na službě soukromoprávni, 
nýbrž jest povahy. veřejnoprávní, náleželo jí a náleží, by se poučila 
o svých povinnostech jako ošetřovatelka, jistě musela složiti slib -
ačkoliv to nebylo tvrzeno stranami -o konání svých povinností v ústavě, 
plyne to však z povahy věci samé, že dříve než byla ustanovena defi
nitivní ošetřovatelkou, musela slíbiti slavnostně konání svých povm
ností, podléhá disciplinárnímu řádu pro zemské zaměstnance, jeho slu
žební pragmatice, ředitelství ústavu podává z úřední moci návrhy na 
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jmeno"vání definiti\ním z~l11ěstnancell1J po~ává zprávy o chování se jejím 
a ovsech osobnfcn pomerech, - nemocI a pod., COž plyne z osobního 
spisu, - takže na žalobkyni se vztahují všechny předpisy zemského 
výboru o jeho zaměstnancích. Nevztahuje se pak podle § 153 dílčí no
vely lll. na ni ustanovení § 150 a násl. o soukromých služebních smlou_ 
vách. Jedinou otázkou ovšem, na kterou žalobkyně klade důraz, jest 
že tvrdí, že její nárok na odměnu za práci přes čas ve smyslu zákon~ 
o osmihodinové pracovní době nemá co činiti se služebním poměrem 
nýbrž že tento nárok jest čistě povahy a rázu soukromoprávního. Tent~ 
názor však soud nemůže sdíleti. Nárok tento na odměnu za práci přes 
čas vyplývá rovněž z poměru žalobkyně jako' ošetřovatelky v ústavu. 
Kdyby jí vůbec nebyla, nemohla by ani tento nárok míti, leč že by se 
jednalo o dělníka příležitostného, jenž na krátkou dobu byl přijat 
k obstarání určité práce v ústavě, při které musel pracovati přes čas. 
Ten by ovšem musel a mohl svůj nárok na odměnu za práci přes čas 
uplatňovati cestou soudní, nikoli však žalobkyně, která jest tam trvale 
zaměstnána a právě ze způsobu své trvalé služby odůvodňuje nárok 
na odměnu za práci přes čas. I tento její nárok jest podmíněn jejím po
stavením jako definitivní ošetřovatelky, jest součástkou jejího nároku 
na služné, které jest upraviti nejen co do jeho základu, nýbrž i co do 
vedlejších požitků podle příslušných zákonů o veřejných zaměstnancích, 
tudíž ani na tento požadavek nevztahuje se soukromoprávní poměr ze 
služební smlouvy, nýbrž patří zase do poměru jejího jako veřejného za·
městnance ze služebního poměru veřejnoprávního. Rek u r s n i s o u d 
zamítl námitku nepřípustnosti pořadU práva. D ů vod y: Právem za
bývá se prvý soud otázkou, zda je poměr žalobkyně jako definitivní 
ošetřovatelky zemského ústavu choromyslných v Brně-černovicích po
vahy veřejnoprávní či soukromoprávnÍ. Prvý soud rozhodl, že jde o po
měr veřejnoprávní, a proti tomu brojí stěžovatelka, poukazujíc k tomu, 
že ani definitivul1l služebního poměru, ani pod-řízení disciplinárnímu 
řádu nejsou znaky veřejnoprávní povahy služebního poměru, protože 
též zaměstnanci mnoha ústavů čístI' soukromopodnikatelských bývají 
definitívními v ten smysl, že jejich služební poměr jednostranně zaměst
navatelem může býti zrušen jen na základě disciplinárního řízení, pro 
které platí právě tak jako pro veřejné zaměstnance disciplinárni řád. 
Veřejnoprávni povahu služebního poměru nelze podle tvrzení rekursu 
vyvozovati ani z toho, že ošetřovatelky podléhají domácímu ústavnímu 
řádu, poněvadž domácí řád jest a musí býti v každém ústavu podobného 
druhu, tudíž i v sanatoriích a v léčebních ústavech soukromých osob. 
Ani skutečnost, že služební požitky ošetřovatelek jsou upraveny obdobnc' 
podle zákona upravujícího platy státních zaměstnancŮ, není důkazem 
veřejnoprávnosti poměru, poněvadž i služební platy soukromých za
městn'lnců mohou býti upraveny obdobně podle platebních norem stát
ních zaměstnanců. Tělnto rekursním vývodům dlužno beze všeho pří
svědčiti, protože se zakládají na skutečnostech všeobecně známých, 
avšak prvý soud nekvalifikuje služební poměr .žalobkyně proto jako 
poměr veřejnoprávní, že má definitivum, že podléhá disciplinárnímu a 
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lwmaClmu řádu a že jeji plat jest obdobně upraven jako plat státního 
zaměstnance, nýbrž poukazuje na tyto okolnosti k průkazu toho, že ža
lobkyně jako definitivní ošetřovatelka podléhá takovým ustanovením, 
í aké platí pro veřejné zaměstnance, takže co do vnitřního poměru mezi 
zemí a žalobkyní nescházejí tyto příznaky, charakteristické též pro ve
řejné zaměstnance. Důraz klade prvý soud zejména na jinou otázku 
a též stěžovatelka označuje tuto otázku správně jako důležitou, jest to 
otázka činnosti žalobkyně. J de-li o zaměstnance státu neb veřejnopráv
ních těles nižšího řádu, tak zv. samosprávných svazÍ! uvnitř státu, ku 
kterým patří i země, jest rozeznávati, zda je zaměstnanec činným při 

výkonu veřejné moci či zda jest zřízen v oboru jiné působnosti, t. j. 
v soukrol11ohospodářském podniku státu, země, obce atd. V Onom pří
padě jde o ustanovení u úřadu, jemuž jest svěřena právomoc výsostná, 
a služební poměr jest veřejnoprávní, v druhém případě jest úřadu, u kte
rého jest zaměstnanec zřízen, svěřena pouze hospodářská správa bez 
právomoci výsostné a služební pomér jest v podstatě soukromoprávním. 
Neboť, zřizuje-li si stát nebo země, které jako osoby hromadné samy 
jednati nemohou, k výkonu veřejné moci určité orgány, přenáší na tyto 
orgány část své veřejné moci, práva a povinnost těchto orgánů záležejí 
v obstarávání funkcí výkonu veřejné moci a veřejná povaha těchto funkcí 
kvalifikuje i služební poměr veřejnoprávní. Jinak se má věc, vystupuje-li 
stát nebo země jako soukromoprávní podnikatel; tu Se neliší podstatně 
od soukromého podnikatele, jeho orgány vykonávají stejnou nebo po
dobnou činno'st jako zaměstnanci soukromého podnikatele a touto čin
ností jest služební poměr kvalifikován jako poměr soukromoprávnÍ. Prvý 
soud jest toho názoru, že žalobkyně jako ošetřovatelka zemského ústavu 
choromyslných patří do první kategorie, protože země,vykonávajíc péči 
o osoby duševně choré, čímž chrání jednak tyto osoby, jednak veřejnost 
před nebezpečím z povahy osob chorých, koná ,činnost veřejnoprávní, 
jest tudíž čínnou jako úřad s právomocí výwstnou, nikoliv jako sou
kromohospodářský podnikatel. Názoru prvého soudu nutno z jeho dů
vodů přisvědčiti a nemění na tom nic okolnost, že žalobkyně jako ošec 
třovatelka koná jen práce nižší, poněvadž i její práva a povinnosti jsou 
na ni přenesena zemí jako nositelkou veřejné moci, což rozhoduje. Okol
nost, že duševně choří bývají též ošetřováni v soukromých ústavech 
choromyslných, jest bezvýznamnou, protože tím, že péče o duševně 
choré jest částečně svěřena též osobám a ústavům soukromým, tato 
péče, pokud jest vykonána úřady veřejnými, ještě nepozbývá povahy 
činnosti veřejné. Stěžovatelka nesouhlasí ovšem s prvým soudem, tvrdíc, 
že zřizování léčebních ústavů a sjednávání zaměstnanců pro ně ne ni 
výronem vrchnostenské právomoci země, že žalobkyně nepatří mezi za
městnance ustanovené zemským výborem v oboru vrchnostenské pravo
moci země, při ,čemž poukazúje i na to, že žalobkyně jako ošetřovatelka 
nepodléhá ani služební pragmatice, platné pro zemské úředníky a sluhy, 
ani instrukcí zemského výboru moravského, jak míní první soud. Jest 
sice pravda, že se předpisy služební pragmatiky pro zemské úředníky 
a sluhy moravské z roku 1914 nevztahují na ošetřovatelky v zemských 
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službách, poněvadž tato pragmatika, která byla schválena moravskýn, 
sněmem v diJvěrné schůzi den 28. února 1914 a nebyla uveřejněna, byla 
vydána jen pro úředníky a sluhy, kdežto pro zřízence, ku kterým patří 
i žalobkyně, ziJstaly podle čl. Vll. v platnosti starší předpisy. Nelze 
ovšem,' přehlížeti, že usnesením mor. zemského výboru ze dne 3. prosince 
1926 čís. 1858/,8 pres. služební a platebni poměry mor. zemských zři
zenců byly upraveny obdobně podle zákona ze dne 24. června 1926 
ČÍs. 103 sb. z. a n. o úpravě platů a některých služebních poměrů stát~ . 
ních zaměstnanců, že žalobkyně byla pravoplatně zařazena do kate
gorie zřízencú, pro které platí zákon 103/26, a že podle tohoto zákona 
pojem zřízenců byl rozšířen i na sluhy, takže dřivější zřízenci a sluhové 
nyní tvoří jednu kategorii zaměstnanců, z toho však ještě nelze souditi, 
by platnost předpisů služební pragmatiky byla rozšířena na veškeré 
zřízence země, tudíž i na žalobkyni jako ošetřovatelku. Co se týče 
instrukce zemského výboru moravského, vydané před pragmatikou, jest 
sice uznati, že § 25, pojatý do instrukce na základě usnesení sněmu ze 
dne 26. srpna 1870, čís. 239 má ustanovení, že, pokud se zemský sněm 
na ničem jiném neusnese, v při čině služebního poměru zemských úřed
níků a sluhů, v příčině nakládání s nimi, s jejich vdovami a sirotky plati 
pravidla, která platí pro státní úředníky, sluhy a jejich vdovy a sirotky, 
kdežto o jiných zaměstnancích tam není zmínky. Avšak v jiných §§ 
mluví instrukce, která v podstatě jest sestavením platných předpisů 
a jen ,č'ástečně má nová ustanovení, tak na příklad v §§ 20, 22, 23, které 
jednají o jmenování a povýšení, o disciplinárním řízení, o dání na odpo
činek, o přikázání platů a jiných pravidelných příjmů, vždy o úřednících, 
sluhách a jinak ve službě zemské postavených osobách, takže jest př~
svědčiti prvému soudu v tom ohledu, že instrukce se týká též žalobkyn(' 
jako ošetřovatelky zemského ústavu. Avšak na tom ani tak nezáleží, pro
tože pro zařazení žalobkyně do kategorie veřejných zaměstnancú nerozho
duje, platí-li pro ni služební pragmatika a instrukce, nýbrž, je-li ustano
vena k vykonávání veřejné moci země, o Čemž nemůže býti pochybnosti, a 
její poměr k zemi jest tudíž poměrem veřejnoprávním. Podotknouti ovšem 
dlužno, by bylo odstraněno nedorozuměni, že předchozí vývody platí 
jen pro zaměstnance, kteří byli ustanoveni jak žalobkyně dekretem, ni
koliv soukromoprávní smlouvou, poněvadž jak stát, tak i země tím, že 
se zaměstnancem uzavírá soukromoprávní smlouvu a služební poměr 
zakládá takovou smlouvou, služební poměr kvaWikuje jako poměr sou
kromoprávní bez ohledu na to, že svým zaměstnancem dává vykonávati 
část vrchnostenské moci. Stěžovatelka dovolává se ještě toho, že právní 
řád všude, kde pro uplatňování nároků ze služebního poměru u veřej
ných zaměstnanců chtěl vyloučiti pořad práva, tak učinil výslovným 
ustanovením. Tak vylučuje dvorní clekret ze dne 16. srpna 1841, čís. 555 
sb. z. s. z příslušností soudu nároky na plat u státních zaměstnanclt, 
zákon o služebních poměrech okresních úředníků v techách ze dne 
23. července 191 9, čís. 443 sb. z. a n. činí taktéž pro okresní úředníky 
v čechách, pro zaměstnance země takového- ustanovení však nenÍ. Stě
žovatelka připouští však sama, že zase zákony ze dne 17. prosince 1919, 
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éis. 16 a 17 sb. z. a 11. z roku 1920 výslovně ustanovují, že spory o slu
žební příjmy a výslužné zřízencú, o zaopatřovací požitky vdova sirotkll, 
jakož i ostatní spory, vzešlé ze služebního poměru se rozhodují pořa
dem práva. Existují tudíž jak zákony, které ustanovuji přislušnost správ
ních úřadů, a zase zákony, které ustanovují příslušnost soudú pro spory 
ze služebního poměru. Nelze proto z toho, že pro zemské zaměstnance 
zákon vůbec neexistuje, vyvozovati, že příslušnými jsou soudy pro roz .. 
hodnutí sporů ze služebního poměru. Okolnost, že zákony 16/20 a 17/;20 
byla ustanovena příslušnost soudů právě pro zřízence okresní a obecní, 
kdežto zákony 443 a 444ji19 příslušnost samosprávních stolic byla 
určena pro úředníky obecní a okresní, poukázala by na to, že podle sta
noviska čsl. zákonodárství úředníci samosprávních svazů uvnitř tsl. re
publiky mají co do rozhodnutí o služebnich požitcích podléhati úřadům 
správním, zřízenci a proto i žalobkyně však soudům, proti tomu dlužno 
však uvážiti toto: Žalobkyně byla, jak shora uvedeno, ustanovena defi
nitivní ošetřovatelkou dekretem moravského zemského výboru, tudíž 
jednostranným úkonem výsostným, nikoliv soukromoprávní smlouvou . 

. Mohlo by se miti za to, že mezi žalobkyní a zemí tím, že toto definitivní 
jmenování ošetřovatelkou přijala a se podrobila právům a povinnostem 
z tohoto jmenování vyplývajícím, vzešla smlouva, avšak ta by byla 
smlouvou veřejnoprávní, kterou nelze posuzovati podle norem práva 
soukromého, nýbrž podle práva veřejného. Tomu svědčí i ustanovení 
§ 153 III. dílčí nov. k obč. zák., podle něhož ustanoveni § 150 o služeb-
nich smlouvách platí pro úředníky a zaměstnance země jen potud, po-
kud se jejich služební poměr zakládá na soukromoprávní smlouvě. K roz
hodnutí o právech a povinnostech veřejných zaměstnanců z veřejno
právní smlouvy ve smyslu shora uvedeném nejsou však zásadně povo-
lány soudy, které podle § 1 j. n. vykonávají soudní moc v občanských 
právních věcech. Mezi tyto věci nelze zařaditi nároky, které uplatňuje 
veřejný zaměstnanec proti veřejnoprávnímu tělesu jako jeho zaměstna-
vateli na základě jmenovacího dekretu, pokud se týče veřejnoprávni 
smlouvy mezi ním a službodárcem na základě jmenování dekretem po
vstalé. Není správným názor, že pro nedostatek obdobných ustanovení, 
jakž byla vydána pro státní zaměstnance citovaným dvorním dekretem, 
pro vymáhání nároků veřejného zaměstnance proti zemi jest. všeobecně 
dána příslušnost soudu, není správný názor, že soudy jsou povolány 
k rozhodnutí a při tom mají použíti norem veřejného práva, naopak jest 
správným názor, že zásadně k rozhodnutí o takových nárocích jsou po
volány úřady správní, pokud není zvláštními zákonitými ustanoveními 
výslovně urtena příslušnost soudu. Přes to však bylo rekursu vyhověno 
z těchto důvodů: Základem uplatněného nároku jest sice ustanovení ža
lobkyně veřejnou zaměstnankyní dekretem zemského výboru, důvodem "- . 
žaloby není však tento dekret, pokud se týče rozhodnutí zemského vý.- /' 
boru o dodatečné úpravě platu. Žalobkyně nedomáhá se příjmů, které jí 
přislušejí již na základě jmenování definitivní ošetřovatelkou a dodateč-
ného upravení platu, nýbrž žádá odměnu na základě zákona ze dne 19. 
prosince 1918, čís. 9 I sb. z. a n. o osmihodinné době pracovní, jsouc 
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toho názoru, že předpisy tohoto zákona platí též pro ni. Zda jí příslUší 
skutečně taková odměna, ačkoliv práci přes čas konala, vykonávajíc 
službu shora kvalifikovanou, o to se tu nejedná, to jest otázkou merí_ 
tální, tu rozhoduje jen skutečnost, že nárok svůj zakládá na zákoně 
91/18, tudíž na soukromoprávním titulu. Je-li však po právu nárok za
městnance země, který se nestal existentním jeho jmenováním, pokUd 
se týče dodatečným nálezem představeného úřadu z tohoto jmenování 
plynoucím, nýbrž se zakládá na zvláštním soukromoprávním důvodu. 
jak jest vícepráce podle zákona 91/,18, o tom rozhodnouti jsou povo~ 
lány výhradně soudy, takové rozhodnutí spadá do činnosti soudů podle 
§ 1 j. n . 

. N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

Důvody: 

Oba nižší soudy shodují se v názoru, že služební poměr žalobkyně 
jako definitivní ošetřovatelky zemského ústavu pro choromyslné v Brně
černovicích k zemi Moravě je povahy veřejnoprávnÍ. S tímto názorem, 
který je v souladu s naukou a s judikaturou soudní i správní, souhlasí 
i nejvyšší soud, jenž k vývodům nižších stolic dodává: Podle § 25 in
strukce pro zemský výbor moravský, jehož ustanovení se opírá o usne
sení sněmu ze dne 26. srpna 1870, čís. 239, mají ve příčině služebního 
poměru zemských úředníků a sluM, ve příčině nakládání s nimi, s je
jich vdovami a sirotky platiti pravidla, která platí pro státní úředníky, 
sluhy a jejich vdovy i sirotky. Důsledkem tohoto výslovného ustanovení 
jest ve sporech ze služebních poměrů zemských úředníků a zřízenců mo
ravských použiti obdobou dvorského dekretu ze dne 16. srpna 1841, čís. 
555 sb. z. a n., jímž veškeré nároky ze služebního poměru státních úřed
níků a sluhů byly odkázány na cestu správní. Obdobné použití tohoto 
předpisu na zemské zaměstnance moravské mohlo by býti vyloučeno jen 
zákonem, který by vyřizov ání sporů ze služebního poměru zemských za
městnanců přikazoval soudům, ale zákona takového není. Předpisu § 24 
zákona ze dne 17. prosince 1919, čís. 16 sb. z. a n. na rok 1920, jímž se 
upravují služební poměry zřízenců při obcích, jakož i zákona čís. 17/20, 
jímž se upravují služební poměry zřízenců a cestářů okresních zastupi
telstev v čechách a okresních silničních výborů na Moravě a ve Slezsku, 
nelze ve příčině zřízenců zemských použiti, poněvadž oba tyto předpisy 
jsou rázu výjimečného, stanovíce odchylku od pravidla, že o nárocích 
rázu veřejnoprávního - a o takové nároky v těchto případech jde -
rozhodují úřady správní. Rekursní soud odůvodnil ovšem své rozhod
nutí, jímž námitku nepřípustnosti pořadu práva zamítl, tím, že důvodem 
žaloby není dekret zemského výboru moravského, kterým byla žalob
kyně ustanovena definítivní ošetřovatelkou, ani rozhodnutí téhož zem
ského výboru o dodatečné úpravě platů, nýbrž zákon ze dne 19. prosince 
1918, čís. 91 sb. z. a 11. o osmihodinné době pracovní, v němž soud re·
kursní spatřuje zvláštní důvod soukromoprávní. Tu však rekursní soud 
přehlédl, že při řešení otázky přípustnosti pořadu práva nezáleží na 
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tom, že se žaloba opírá o důvod, který by snad mohl býti považován za 
duvocl soukrol11oprávllÍ, nýbrž že tu je směrodatnou jen povaha žalob
ního nároku, která se určuje povahou právního poměru, z něhož nárok 
ten vyvěrá. Vyvozuje-li žalobkyně žalobní nárok ze svého služebního po
měru jako ošetřovatelky v zemském ústavě pro choromyslné proti zemi 
jako své zaměstnavatelce, tedy z poměru veřejnoprávního, jde tu o ná
rok rázu veřejnoprávního, který na pořad práva nepatří (Ott, Rechts
pflege und Verwaltung, str. 60, poznámka 26, str. 96, 97). 

čís. 8128. 

Postup vymáhané pohledávky jest skutečností zrušující pro posa
vadního vymáhajícího věřítele nárok podle § 35 ex. ř. Dlužník nemůže 
ve sporu podle § 35 ex. ř. l1IUlIítati, že postup není prokázán listínou po· 
dle § 9 ex. ř. Platnost postupu není závislá na listinné lonně podle § 9 
ex. ř. Nesloží-Ii dlužník dluh na soudě, nemůže sice postupníku namí
tati, že jest povínen plnití postupiteli, může však namítati postupiteli, že 
tento jíž práva nemá, pozbyv ho postupem. Lhostejno, že byl postupní
kem právní zástupce postupitele a, tento (zástupce) svolil k dobývání 
dluhu na jméno postupiteloV'o. 

(Rozh. ze dne 8. června 1928, Rv II 756/27.) 

Žalovaná vedla proti žalující firmě exekuci k vydobytí peněžité po
hledávky. Žalobu o zrušení exekuce odůvodňovala žalobkyně tím, že ža
lovaná postoupila vymáhanou pohledávku Dr. Richardu Z-ovi. žalobě 
bylo vyhověno s o u d Y vše c h tří s tol i c, N e j v y Š š í m s o u
cl e m z těchto 

důvodů; 

Dovolatelka míní, že postup její pohledávky Dr. Richardu Z-ovi není 
skutečností, zrušující nebo stavící nárok vymáhaný ve smyslu § 35 ex. 
ř. Ale v tom jí nelze přisvědčiti. Postupem ovšem se vymáhaný nárok 
sám absolutně nezrušuje, nýbrž přechází jenom na osobu postupnikovu, 
tedy mění se jeho podmět. Ale zákon nemá námitkamí proti nároku po
dle § 35 ex. ř. na mysli jenom skuteč'nosti, které nárok zrušují absolutně, 
nýbrž i skutečnosti, které působí, že nárok už nepřísluší vymáhajícímu 
věřiteli nebo proti povinnému, protože vymáhající věřitel tohoto práva 
již pozbyl, postoupiv je jinému. Po takovém postupu není postupitel již 
věřitelem postoupeného dlužníka a postupitelovo právo, třebas neza
niklo absolutně a tedy nezmizelo, zaniklo aspoň pro postupitele změnou' 
oprávněného podmětu, stejně jako zaniká závazek změnou zavázaného 
podmětu převzetim dluhu podle § 1405 a 1406 obl'. zák. tím, že se pro
pouští starý dlužník z dluhu (expromisí), třebas i v tomto případě trvá 
dále závazek jako závazek dluž:nika nového. Postoupenému dlužníku 
nutno přiznati obranu proti tomu, by byl nucen platiti dluh osobě, která 
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už práva na to nemá, ježto by pak byl nucen platiti znovu postupníkovi, 
který nabyl vykonatelné pohledávky postupem. Dlužník nemůže proti 
exekuci ve sporu podle § 35 ex. ř. namítati, že postup není prokázán li
stinou podle § 9 ex. ř. Platnost postupu není závislá na listinné formě 
podle § 9 ex. ř., nýbrž jenom vykonatelnost nároku postoupeného přímo 
pro postupníka. Zákon však sám nebrání, by věřitel nemohl s účinkem 
postoupiti svou vykonatelnou pohledávku i bez takové listiny. Pokud se 
postupník spokojí s vymáháním pohledávky bez exekuce, nepotřebuje 
takové listiny, a, chce-Ii vésti exekuci na základě exekučního titulu po
stupitelova, nutí ho ovšem zákon, by si opatřil o převodu listinu, vyka
ZlIjící spolehlivě převod podle § 9 ex. ř. a nemá-Ii jí, by si vydobyl nový 
exekuční titul proti postoupenému dlužníku, který se platiti zdráhá, ať 
již z toho důvodu, že neuznává dluh nebo postup. Nerozhoduje, zda 
dlužník, který má pochybnosti o platnosti postupu, jest oprávněn podle 
§ 1425 složiti dluh u soudu. To je jeho právem jen, pochybuje-Ii důvodně 
o postupu. Tím, že dlužník nesloží dluh u soudu, nemůže se vyhnouti 
důsledkům platného postupu a nemůže postupníkovi namítati, že. jest 
povínen plniti postupiteli, který pozbyl práva. Ale naopak může namítati 
postupiteli, že tento už práva nemá, pozbyv ho postupem. Že byl po
stupníkem právní zástupce postupitelův a tento (nástupce) svolil k do
bývání dluhu na jméno postupitelovo, na věcí nic nemění. Svolením ta
kovým nestal se postupitel znova věřitelem, pokud ve svolení není ob
sažen zpětný postup, což nebylo tvrzeno. Postupník nemůže obcházeti 
ustanovení § 9 ex. ř. tím způsobem, že dá exekuci provésti pro sebe jmé
nem postupitelovým, když postup se vskutku stal a zejména byl dlužníku 
-oznámen. 

čís. 8129. 

Nevyhledává se, by předpoklad žaloby podle § 37 ex. ř., že ji podává 
třetí osob!! rozdílná od dlužníka, byl mezi stranamí nesporným, stačí, 
prokáže-Ii se to ve sporu. 

Uvedl-li exekuční. soud v usneseni, jímž bylo rozhodnuto o tom, zda 
byla exekuce vykonána lonnálně správně, též, že podle jeho názoru jest 
dlužníkem určitá osoba, nevadí tento názor tomu, by se ona osoba ne
domáhala rozhodnutí o tom žalobou podle § 37 ex. ř. 

(Rozh. ze dne 8. června 1928, Rv II 801/27.) 

František K. ml. žalovalo nepřípustnost exekuce na zabavené před
měty, tvrdě, že jest nyní vlastnikem obchodu, v němž byly předměty 
zabaveny, kdežto dlužnikem prý jest jeho otec František K. st. Pr 0-

ce sn í s o udp r v é s t o I i c e uznal podle žaloby, o d vol a c í 
s o u d žalobu zamítl. D ů vod y: Žalobce označil žalobu výslovně 
jako žalobu podle § 37 ex. ř. a také tvrzení žaloby jakož i návrh žalobní 
odpovídají úplně náležitostem a podmínkám § 37 ex. ř. Při prvém ústním 
jednání uvedl Žalobce, že se žaloba, jak prý jest z jejího obsahu viděti, 
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opírá o § 36 ex. ř. Avšak hromaděni žaloby podle § 37 se žalobou podle 
§ 36 ex. ř. jest nemožné a nepřípustné. Neboť žalobu podle § 36 podává 
strana povinná, kdežto žalobu podle § 37 osoba třeti na exekuci nezú
častněná jak jest jasně zřejmo z nadpisu i z celého obsahu § 37. Jest 
tedy přednes žalobcův, že opírá žalobu také o § 36 ex. ř. úplně bezúčel
ným. Jak prvý soudce správně podotýká, nelze žalobu opříti o § 36 ex. ř. 
i proto, protože žalobnÍ návrh, znějící na »nepřípustnost exekuce pokud 
se vede na předměty zabavené«, neodpovídá § 36, nýbrž jen § 37 ex. ř. 
Nutno tedy žalobu tuto posuzovati jen jako žalobu vybavovací podle 
§ 37 ex. ř. Jako takové však nemohlo býti žalobě vyhověno, poněvadž 
vybavovací žalobu nemůže podati strana povinná, t. j. osoba, proti které 
se vede exekuce. V souzeném případě jde o exekuční věc E IX 4184/;26, 
v níž, jak pravoplatným usnesením exekučního soudu ze dne 24. února 
1927, č. j. E IX 4184/26-9 bylo rozhodnuto, jest povinnou stranou Fran
tišek K. ml. a proti tomuto jest exekuce vedena a nikoliv proti jeho otcí 
Františku K-ovi st. Jelikož žalobce jest exekutem, nemůže podati žalobu 
vybavovací podle § 37 ex. ř. 

Ne j vy Š š í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc odvola
CÍmu soudu, by o ní znovu jednal a rozhodl. 

Důvody: 

Oba nižší soudy považují žalobu souzené rozepře za žalobu vylučo
vací podle § 37 ex. ř. a rozhodly o ní, jako o takové. První soud poklá
dal žalobce za osobu třetí, nikoli za povinného, přiznal tudíž žalobci 
oprávnění k žalobě a, shledav, že žalobci patří k zabaveným předmětům 
právo vlastnické, žalobě vyhověl, druhý soud žalobu zamítl, ježto podle 
jeho názoru jest žalobce sám po,vinným a žaloba mu podle § 37 ex. ř. 
nepřísluší. Názoru nižších soudů, že žaloba jest žalobou vylučovací po
dle § 37 ex. ř., jest přisvědčiti, jelikož jak tvrzení žaloby, tak i žalob ní 
návrh odpovídaji úplně náležitostem a podmínkám § 37 ex. ř. Předpo
kladem žaloby podle § 37 ex. ř. jest, že ji podává osoba třetí od povin
ného rozdílná a tvrdí, že ku předmětu exekucí dotčenému přísluší jí 
právo, nedopouštějící výkonu exekuce. Není však třeba, by mezi stra
nami bylo nesporným, že žalobce jest osobou třetí, stačí prokáže-li se 
to ve sporu, neboť není zákonného předpisu, podle něhož by se žaloba 
vylučovací podle § 37 ex. ř. připouštěla jen tehdy, když jest mezi stra
nami nesporno, že žalobce jest osobou třetí. Žalobce tvrdil sice při prv
ním ústním jednání, že opírá žalobu též o § 36 ex. ř., tu však, jak již 
prvý soud uvedl, musil by žalobní návrh zníti jinak. Lišíť se žaloba podle 
§ 37 ex. ř. od žaloby podle § 36 čís. I pokud se týče 39 čís. 5 ex. ř. -
nehledíc k ostatním rozlišovacím znakům, - odchylným žalobním ná
vrhem: onou domáhá se žalobce zrušení exekuce jen pokud se vede na 
určité jemu zabavené předměty, kdežto touto domáhá se nepřípustnosti 
exekuce vůbec, výroku, že vedení exekuce nemá místa. Názor odvola
cího soudu, že usnesením exekučního soudu ze dne 24. února 1924 bylo 
rozhodnuto, že povinnou stranou jest František K. ml., majitel mate-
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riálního obchodu. není správným. Dotyčným usnesením bylo rozhodnuto 
jen o tom, zda exekuce byla vykonána formálně správně, a, uvedl-li 
exekuční soud v onom usnesení též, že podle jeho názoru jest František 
K. ml. (nynější žalobce) skutečným povinným, nebrání tento názor to
mu, by se žalobce nedomáhal rozhodnutí o tom zvlášť pořadem práva 
žalobou podle § 37 ex. ř. Sporná otázka, zda žalobce jest třetí osobou, 
nebyla oním usnesením rozhodnuta s účinkem pro tento spor. Důsled
kem toho jest právně pochybeným rozhodnutí odvolacího soudu, jenž 
zamítl žalobu podle § 37 ex. ř., proto, že podle jeho, jak dolíčeno, ne
správného právního názoru, byla podána exekutem a nikoliv osobou 
třetí. Na odvolacím soudě bylo podle toho, by se zabýval otázkou, zda 
se exekuční titul týká žalobce a zda na základě rozsudku ze dne 30. 
dubna 1926 lze oprávněně proti žalobci na jeho majetek vésti exekuci. 
Bude-li kladně rozluštěna otázka, že žalobce jest osobou třetí, bude se 
třeba obírati otázkou vlastnictví zabavených věcí, která již v prvé stolici 
byla sporná. 

čís. 8130. 

Osmihodinná pracovni doba (zákon ze dne 19. prosince 1918, čis. 
91 sb. z. II n.). ' 

Byla-li při nastoupeni služby ujednána určitá týdenní mzda a bylo-Ii 
při tom zaměstnanci sděleno, že se nemá v podniku pracovati déle než 
osm hodin, 2íe si toho zaměstnavatel nepfeje a že nebude práci přes, čas 
honorovati, nelze míti za to, že v umluvené mzdě měla býti obsažena 
také paušalovaná odměna za práci přes čas. Ukládal-Ii zaměstnavatel 
zaměstnanci tolik práce, že ji zaměstnanec nemohl zdolati v osmihodinné 
pracovni oobě, má zaměstnanec nárok na odměnu za práci přes čas. 

(Rozh. ze dne 9. června 1928, Rv I 1539/27.) 

Zalobu zaměstnance, vrchního kuchaře, proti zaměstnavateli o za
placení odměny za práci přes čas pro c es n í s o udp r v é s tol i c e 
zamítl, o d vol a c í s o u cl napadený rozsudek potvrdil. . 

N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátIl věc 
procesnímu soudu prvé stolice, by ji znovu projednal a rozhodl. 

D ů vod y: 

Předpis zákona ze dne 19. prosince 1918, čís. 91 sb. z. a n. o zvláštní 
odměně za práci přes čas, je předpisem velícím a není přípustno, by se 
zaměstnanec již předem vzdal nároku na odměnu za práci přes Čas. Ta
ková úmluva příčila by se uvedenému zákonu a zejména úmyslu záko
nodárcovu, by zaměstnavatel nezneužil svého hospodářsky silnějšího 
postavení oproti zaměstnanclml a je proto podle § 879 obě. zák. nicot
nou (sb. n. s. čís. 6485). Byla-li ujednána určilá týdenní mzda a bylo-li 
při tom žalobci sděleno, že se v podniku nemá pracovati déle než 8 ho-
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c1in, že si toho zaměstnavatel nepřeje a práci přes čas ani honorovati ne
bude, nc!ze t".mu pOd!" § 914 obč. zák. rozuměti jinak, než, že umluveni 
mzda .mela byh, odmenou P?uze :a n,orm~lni osm!hodinovou práci. vý
klad, Jakoby v, teto. um!uvene mzde mela by tl obsazena také paušalovaná 
odmena z~ prac} pr:s cas: nelz: srovnati s doslovem a smyslem úmluvy, 
kterou prace pres cas vyslovne byla zakázána. Kdyby žalobce o své 
újmě př.es tento :ák,:rz byJ p:áci přes čas konal, neměl by ovšem nároku 
na ~dmenu; Kdyz v,:;ak zames!navatel, třebaže mu při sjednání smlouvy 
zakazal pracI pres cas, pak prece na něm práci přes čas žádal bud' vý
slovně nebo tí111, že 111U ukládal, tolik prá~e, že. ji při obyčejných schop
nost~c,h nemohl v. o~mlhod:n?ve pracovnl dobe zdolati, jest povinen ho 
zvl,:rste za to ?dm~mtr, l:?yz zalobce, podroblv se tomuto, výslovně nebo 
mIcky mu ude len emu pnkazu, práci přes čas vykonal. Okolnost že ža
lobce při ujednání smlouvy na to přistoupil, že mu práce přes čas' nebude 
h?norovana, Je ne.rozhodna, poněvadž, jak dovoděno, takové vzdání se 
predem Je podl~ zako.na neplatné. Z toho, že se žalobce při výplatě mzdy 
nedovolaval sveho naroku na odměnu za práce přes čas nelze souditi 
žese t?ho n~roku v;dal do~ateěně (sb. n. s. čís. 6485): Nelze žalobci 
am vytykatr, ze Jedna protI zasadě poctivosti a víry, když žádá dodatečně 
odměn~, z~ práci přes čas, ,neboť nemůže se příčiti této zásadě, když ža
lob~e zada to, co mu patn podle zákona. Záleží tedy na tom, zda byla 
na ;alobcl práce přes čas výslovně žádána nebo zda alespOň mu bylo 
ukladan~ tolrk práce, že na ni při obyčejných schopnostech s osmi hodi
namI prace nemohl vystačiti, a zda práci přes čas skutečně konal. 

čís. 8131. 

,Zái,emné P?ps~ní vnese,ných svršků podle § 1101 obč. zák. jest pro
zatlmmtn opatrenrm a plat! o něm ustanovení § 399 čís. 3 ex. ř. Byla-li 
složena jistota za nájemné, jest zájemné popsání zrušiti též vzhledem 
k § 1101, druhý odstavec, obč. zák. 

(Rozh. ze dne 14. června 1928, Rl 431/128.) 

,N~vrh žalovaného, by bylo zrušeno zájemné popsání vnesených 
~vrsku; soud prvé stolice za~ítl. D ů vod y: Strana žalující prohlásila, 
ze tr~~ na, zaJemn~m popsam a od zákonného zástavního práva ne. 
~P?ustI. V prOjednavaném případě nejde o zajištění pohledávky peně
Zlt~ ve smyslu § 379 ex. ř., Jehož se dostává ohroženému soudním povo
lemm a ~yk?nem, nýbrž o zjištění, kterých předmětů se týká zástavní 
p;avo, J.ez ,zakon,podle § IIGI obč. zák. poskytuje straně žalující. Toto 
zakomte zastavm právo nemůže býti straně, pokud se ho sama nevzdá 
~oudcovským výrokem ,~dňato pokud se týče býti jinou jistotou nahra~ 
zen,0' ~evztahuJe.se tud~z ustanovení § 399 čís. 3'ex. ř. na případ § 1101 
obc. zak. a slu8elo navrh str"ny žalované zamítnouti. Rek u r sní 
s o ud zrušil zájen;né popsání svršků. D ů vod y: Při zájemném po
psám podle dvorskeho dekretu ze dne 5. listopadu 1819, čís. 1621 sb. 
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z. s. a předpisu § 1101 obč. zák. nejde o to, by zástavní právo bylo te
prve uskutečněno nebo zákonitě proměněno v sondcovské právo zástavni 
nýbrž o to jde, by zákonné právo zástavní pronajímatele bylo ochráněn~ 
a zabezpečeno, zejména protí nebezpečí vyvlečení vnesených svršků a 
by pronajímateli byl opatřen důkaz, na které věci se podle § 1101 obě. 
zák. jeho zákonné právo zástavní vztahuje. Zájemné popsání není tedy 
úkonem exekučním, zejména exekucí k zajištění, nýbrz prozatímním opa- ' 
třením podle čl. XIII. čís. 6 a čl. XXVII. uvoz. zák. k ex. ř. ve smyslu 
druhého odstavce druhého dnu ex. řádu, při Čemž přicházejí v úvahu po
dlečl. XXVII. prvý odstavec uvoz. zák. k ex. řádu předpisy exekučního 
řádu v příčině řízení (§§ 378 až 402 ex. ř.), v úvahu tedy zejména také 
předpis § 399 čís. 3 ex. ř., podle něhož může býti prozatímné opatření 
zrušeno, dal-li odpůrce strany ohrožené jinakou jistotu, kterou soud 
shledal postačitelnou a se tím vykázal. Jak z ustanovení druhého od
stavce § 1101 obč. zák. zřejmo, jest zájemné popsání oprávněno jen 
tehdy, není-li nájemné zaplaceno nebo zajištěno. Když však žalovaný 
k zajištění zažalovaného nedoplatku činžovního 43.000 Kč, který jinak 
neuznává, složil u Zemské banky v Praze 44.000 Kč v hoto,vosti jako 
soudní deposit s tím, by peníz ten byl vydán žalobcům pro případ právo
platného rozsouzení sporu v jich prospěch a tím účel, jemuž zájemné 
popsání má sloužiti, nahradil úkonem, který vymáhanému nedoplatku 
nájemného poskytuje plnou jistotu, není důvodu, by povolené zájemné 
popsání, jehož účel složenou, plně postačující jistotou odpadl, podle 
§ 399 čís. 3 ex. ř. nebylo zrušeno. 

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

Důvody: 

Dovolacímu rekursu nelze přiznati oprávnění. Vyvody dovolacích 
rekurenlů nejsou 'S to vyvrátiti správnost stanoviska rekursního soudu, 
že zájemné popsání vnesených svršků podle § 1101 obč. zák. jest pro
zatímním opatřením a že ohledně něho platí ustanovení § 399 čís. 3 
ex. ř., pročež, když' za dlužné nájemné, pro které zájemné popsáni, 
o něž jde, bylo povoleno, dána byla dostatečná jistota, že bylo zájemné 
popsáni zrušiti, aniž lze při svědčiti k vývodům dovolacích rekurentů, 
pokud napadají názor rekursního soudu, že zájemné popsání bylo vzhle
dem na složenou jistotu též zrušiti podle § 1101 druhý odstavec obč. 
zák. Co se toho týče, že zájemné popsání vnesených svršků (§ 1101 
obč. zák.) jest prozatímním opatřením, ,plyne správnost tohoto stano
viska rekursniho soudu z účelu zájemného' popsání, jímž jest podle 
dvorského dekretu ze dne 5. listopadu 1819, čís. 1621 sb. z. s., zacho
vaného v platnosti článkem XIlI. uv. zák. k ex. ř. a podle § 1101 obč. 
zák. ochrana a zabezpečení zákonného zástavního práva váznoucího 
na vnesených svršcích pro případ jich vyvlečení a opatření důkazu pro 
pronajímatele o tom, na které věci se jeho zástavní právo vztahuje. 

Tímto svým účelem, JBŽto nejde při něm o zjednání zástavního práva, 
neboť toto zde jest již ze zákona od vnesení svršků, a ježto nejde o exe-
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ku6n,í ~kon vůbec, }~dí ~~ :ájem~é popsání k prozatímním opatřením, 
kle!'e ~Ice v exekucn.lm rad~ nem uvedeno, ale stanoveno jest § 1101 
obc. zak. (Srovnel vynos mm. sprav. ze dne 6. března 1902 čís. 4121. 
motivy k třetí dílčí novele str. 197, rozhodnutí sb. n. s. čís. 5199, 5654' 
Ehre.,:zw_~ig, Sache~recht § 275, 5, Neumann str. 1014.) Ježto pak, c~ 
se tyce nzem, platl o prozatímních opatřeních mimo exekuční řád sta
n?vených, po~ud .dotyčná prozatímná opatření byla v platnosti zacho
vana, podle, cl. XX~Il., uvoz. zák. k ex. ř., předpisy exekučního řádu 
o pr~zahmmch ?patremch ~§§ 378 až 402), má místo co se týče zá
le!nneh? popsam ustanovem § 399 čis. 3 ex. ř. a když byla za dlužné 
11alemne, pro které bylozájemné popsání povoleno, dána dostatečná 
JIstota, pravem rekursní soud zájemné popsání podle § 399 ex. ř. zrušil. 
Rekursní so~d však též n~pochybil, opřev zrušení zájemného popsání 
o ustanovem § 1101 druhy odstavec obč. zák. Podle tohoto ustanovení 
má, ~r~~ajín:atel p.r,ávo vnes.ené ~vršky zadržeti a za jejich záj emné po
psanl ~adah" lesthze se nalemmk stěhuje nebo se věci zavlékají, aniž 
bylo nalemne zaplac;eno nebo zajištěno. Z toho ustanoveni nelze jinak 
us.uzovah a rekursm soud právem usoudil, že zájemné popsání nemá 
mls~a a, h~lo-h pro~ede~o, že jest je zrušiti, byla-li, jako v tomto pří .. 
padc, za nalemne. dana llstota (sro'mej Ehrenzweig,· Sachenrecht § 275 
pozr;. 28)., D~dall ,lest, ~e dovolací rekurenti nepřípadně poukazují na 
to, ze zr~semm zalemneho popsání může jim ujíti jistota, záležející 
v po~s,anych svršcích, pro příští nájemné. Zájemné popsání, o něž jde, 
bylo zadano a povoleno pro dlužné nájemné a nikoli pro nájemné příští. 
Proto pro odepření zrušení záj emného popsání z uvedeného důvodu 
nebylo místa. 

čís. 8132. 

" K povo Ie~i prozatimniho opatřeni odděleného bydliště podle § 382 
C1~. ~ ~. ř. je~tv třeba osvědčeni ohroženi, nestačí pou11é jeho tvrzení. 
Ojedmělapohruzka rozčl1eného mamela mwelce není ještě duvodem 
povolenÍ prozatimního opatření podle § 382 čís. 8 ex. ř. 

(Rozh. ze dne 14. června 1928, R I 439/28.) 

, S? udp r~ é s tol i c e povolil manželce prozatímní opatřen! od
deleneho by~~stě, rek u r sní s o u cl návrh manželky zamítl. 

Nel v y s S I S o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

D ů v o cl y: 

Dovolací rekurentka neprávem vytýká rekursnímu soudu že neumal 
za o:,vědčené, jej/, ohrožení ve společné domácnosti se žalo~aným jejím 
ma~zelem a .~e, nasledkem toho nevyhověl její žádosti o povolení oddě
len<:h0 byd!lste~ NIkdo ~e. slyšených přezvědných osob nepotvrdil, že 
se zalovany k zalobkym, lak tato tvrdila, hrubě choval, že jí nadával 
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a ji před lidmi ostouzel. Amalie S-ová udala sice, že slýchala někdy 
z bytu manželů l-l-ových hluk, ale o příčinách hluku neví. Pokucl Bo'
humil R. udal, že jednou v roce 1927, když si mu žalobkyně při jeho 
návštěvě II ní stěžovala na žalovaného, že je na ni hrubý, že jí nadává, 
že vyvolává s dětmi z jejiho prvního manželství mrzutosti a že ho musí 
vydržovati, se žalovaný rozčilil a uchopív strojek na maso, napřáhl se 
na žalobkyni, hroze, že ji udeří, právem rekursní soud v této ojedinělé 
pohrůžce rozčileného žalovaného, kterého ličí Amalie S-ová jako člo
věka klidného a slušného, neshledal důvodu k vážné obavě žalobkyně 
o její tělesnou bezpečnost a proto ani důvodu, by žalobkyní bylo po
voleno oddělené bydliště (§ 107 obč. zák. a § 382 čís. 8 ex. ř.). Jest 
mylný názor dovolací rekurentky, že k povolení odděleného bydliště 
netřeba osvědčeni ohrožení a že stači pouhé její tvrzení o něm. Osvěd
'č'ení ohrožení jest předpokladem povolení prozatímního opatření (§ 389 
ex. ř.), kterým jest í povolené jednomu z manželů oddělené bydliště 
(§ 107 obě. zák., čl. XXVII. uv. zák. k ex. ř., § 382 čís. 8 ex. ř.). Nepří
padně dovoiává se dovolací rekurentka rozhodnutí sb. n. s. čís. 5246, 
neboť í podle tohoto rozhodnutí jest třeba k povolení odděleného by
dliště osvědčení ohroženi a nestačí pouhé jeho tvrzení. 

čís. 8133. 

útraty, vzniklé uplatňováním a vymáháním úroků, jsou útratami 
vzešlými uplatňováním a vymáháním pohledávky (§ 216, poslední od
stavec, ex. ř.). Mají-li úroky pořadí jistiny, jest i útratám ohledně nich 
přiznati pořadi jistiny, avšak jen do výše, ve které by byly vznikly, 
kdyby úroky byly zažalovány a vymáhány ve výši vyznačené v pozem
kové knize. 

(Rozh. ze dne 14. června 1928, R I 444/;28.) 

Knihovní věřítel přihlásil k rozvrhu nejvyššího podání za exekučně 
prodanou nemovitost též útraty sporu a exekuce 680 Klč, vzníklé zaža·· 
lováním a vymáháním úroků z jistíny. S o udp r v é s t o líc e nepři
kázal přihlášené útraty, rek u r sní s o u d napadené usnesení po
tvrdil. 

N e j v y Š š í s o u d přikázal útraty ve výši 644 Kč 38 h. 

D ů v o ci y: 

Dovolací rekurentka stěžuje si na to, že rozvrhovým usnesením 
prvního soudu a také napadeným usnesením nebyly jí v pořadí jistiny 
15.752 Kč a v důsledku toho pak vůbec přikázány útraty sporu a exe
kuce 680 Kč, vzniklé zažalováním a vymáháním úroků z jistíny. Re
kursní soud nepřířkl tyto útraty v pořadí jístiny a následkem toho vůbec, 
protože nevzníkly jejím uplatňováním, pokud se týče jejím vymáháním. 
K tomuto stanovisku nelze přísvědčíti. Jak uvedeno, požadované útraty 
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vznikly uplatňováním a vymáháním úroků. Tím, že ~roky ~?71y, samo-
t v zažalovány a exekučně vymáhány, nestaly se vsak zvlastm 8a1110-

~:~t~u pohledávkou a nepřestaly býti přlslušens!víl': j!stiny. Nás:e~k~m 
toho nelze upírati ani útratám vzmkIÝ,m. uplatnov~m?" a vymah~mm 
úroků povahu útrat vzešlých uplatňovan:m. a vy?,~hamm po~ledavky 
(sb. n. s. čís. 3870). Zažafovány a exekucne v~l."a~any ?yly az "?a ne
)atrnou část úroky nikoli starši než tříleté, pocltaj1c z~et od pnklep~. 
~ to úroky požívají podle § 17 knih. zák. a 216 po~ledm od~tavec ex .• ~. 
téhož pořadí jako jistina, Pokud žalovány a vymahany b~ly .ur?k?, starsl, 
měly krytí v záruce zřízené u jistiny a náleželo I ]Im poradl )1~t!l1y. Re
kursní soud také úrokům po,řadí jistiny přIznal; I?le t?ho, ]ezto podle 
§ 16 knih. zák. a § 216 poslední ods~avec e~. r. .utratam sporu a e~e
kuce přísluší pořadí pohledávky, dluzno I utratam vZI;lklym uplatno
váním a vymáháním úroků, mají-li pořadí s jlsh~O~, ?n;nah prednos~ 
"stiny. Náleželo tudíž požadovaným útratám pomdl ]1St111y a rekursm 
ťoud, nepříznav jim je, pochybil. Uved~né pořadí ~říslušelo. vš"ak útra
tám jen do výše, ve které by byly vzmkly, .kdyby uroky byly zalov~hy 
a vymáhány ve výší vyznačené v pozemko~~. km;e (§§ 210, 214. ex. r.J. 
Uplatňovány a vymáhány byly úroky ve vysI7h%, pokud se tyče 89'?' 
kdežto v pozemkové knize vyznačeny byly ]el> "~roky.5'-:" a .6%. Na
sledkem toho dlužno z požadovaných útrat ~declst; pn u,tratach sporu 
účtovaných částkou 360 Kč 70 h peníz 8 Kc, z uct?van~ho rozsudeč
ného 50 Kč odpadá 23 Kč 70 h a z útrat exekučl11ch čas.tkaml 6 Kč 
50 h a 12 K·č vyloučiti jest částkU' 4 Kč 10 h. Pro dovolacl rekurentk~ 
zůstává po právu z účtovaných útrat toliko 644 Kč 38 h a bylo ohledne 
této částky dovolacímu rekursu vyhověti, jinak bylo Je] zamltnoutl. 

čís. 8134. 

Zákon ze dne 11. července 1922, čís. 225 sb. z. a n. o mimořádných 
opatřeních bytové péče. , . 

Sloučeni bytů a místnosti ve sta;ých dom~ch"~ byty, a I111stnO~lI 
v novostavbách není zakázáno, stací povolent pnslusneno stavebmho 
úřadu. 

Rozhodnouti o tom zda stavebni povolení bylo obmezeno na osobu 
stavebníka a pominulo' jeho smrti, jest povolán stavebn, úřad. 

(Rozh. ze dne 14. června 1928, Rv I 979/28.) 

žalovaný obýval v domech žalobcú čp. 8 ~ 8 a) ?yt celkem o pěti 
pokojích, kuchyni a příslušenství. ProtI soud?! vy~ove~1 z bytu na~lt1 
žalovaný, že se na byt vztahuje ochra.na n~]emcu. ': ze. ne?opada tu 
ustanovení § 31 čís. 5 zák. na ochr. na]., ]ezto pry zalovany nap] o~ 
žalobců dva byty v domě čp. 8 třípokojový s přísl~šenstvím, v dome 
čp. 8 a) dvoupokojový. Pro c e s n i s o u cl p rve st, o I1 c e pone
chal výpověd' v platností. O d vol a c I S? u d napad"eny ;ozs,udek po
tvrdil. D ů vod y: Rozhodnuti sporu závlsl na zodpovedem otazky, zda 
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žalovaný jakožto nájemce vypovídaných místností má nárok na záštitu 
zákona o ochraně nájemců, či zda najaté mistnosti nepodléhají ve smyslu 
§ 31 čís. 5 zák. na ochr. náj. tomuto zákonu. Nejprve dlužno zodpověděti 
otázku, zda tu jde o jednotnou nájemní smlouvu o pětipokojovém bytu, 
či o dvě samostatné nájemní smlouvy jednak ohledně třípokojového 
bytu v domě čp. 8; jednak ohledně dvoupokojového bytu v domě čp. 8 a). 
Právem zodpověděl prvý soud tuto otázku v onom směru. Směrodatným 
jest tu doslov nájemní smlouvy. Druhý odstavec nájemní smlouvy zní 
doslova takto: »Předmětem smlouvy jsou tyto prostory: 3 pokoje, 1 ku
chyň, 1 zasklenná chodba, 1 ,sklep, 1 komora, 1 půda ve starém domě 
čp. 8, k tomu 2 pokoje, předsíň, koupelna a kloset v novém domě čp. 8 a). 
Celý byt se tedy skládá z pěti pokojů, kuchyně, koupelny s klosetem, 
předsíně a zasklenné chodby, jakož i z komory a půdy, sklepa a kůlny 
na dvoře. Činže činí 12.000 Kč ročně." Z tohoto doslovu smlouvy jasně 
vyplývá, že veškeré prostory byly pronajaty jako jednotný byt za jed
notnou činži, že tudíž jde o jednotnou nájemní smlouvu o pětipokojo
vém bytu. Spojení obojích prostor, v novém a starém domě, bylo pro
vedeno dvěma dveřnimi otvory na základě pravoplatného povolení sta
vebního úřadu. Zvláštního svolení polítického úřadu ve smyslll § 1 (2) 
zákona ze dne 11. července 1922, čís. 225 sb. z. a n. nebylo k tomll 
třeba, ježto zákon zakazuje toliko spo~ení dvou nebo více dosud oddě
lených bytů v jednom domě, nevztahuje se však podle § 20 čís. 8 vůbec 
na byty a jiné prostory v domech, pro něž bylo uděleno obývací nebo 
užívací povolení po 1. listopadu 1918. Zákon chce, jak plyne z doslovu 
jeho § I (1) (několik bytů dosud oddělených) zapo,věděti pouze spo
jení dvou nebo více bytů ve s.tarých domech, by tak bylo zabráněno 
odnětí samostatných bytů bytovému trhu. Pokud jde o další námitku 
žalovaného, že tu není předpokladů § 31 čís. 5 zák. na ochr. náj., i kdyby 
se mělo za to, že jde o jednotnou nájemní smlouvu, ježto z pronajatých 
místností jsou pouze tři místnosti obytnými, kdežto, dvě místnosti v novo
stavbě byly pronajaty jako obchodní místnosti, dlužno odvětiti, že podle 
zjištění prvého soudu, k nímž se odvolací soud připojuje, nejde o pro
nájem obchodních místností, nýbrž že podle stavebních pl<inů bylo za .. 
mýšleno spo'jení všech prostor v jeden byt a že náhodná okolnost, že 
žalovaný s výslovným nebomlčkým svolením pronajímatele dvě z těchto 
místností zařídil a používal jako obchodní místnosti, nemůže jim odnítí 
povahu obytných místností. Jde tu tedy o jednotnou nájemní smlouvu 
o pětipokojovém bytě, jenž byl po 1. květnu 1924 prQnajat novému ná
jemníku a na nějž se podle § 31 čís. 5 zák. na ochr. náj. ustanovení tQ
hoto zákona nevztahují. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

Ze všech dříve uplatňovaných důvodů pro námitku, že místnosti pro
najaté žalovanému nejsou pětipokojovým bytem, nýbrž třípokojovým 
bytem ve starém domě, podléhajícím zákonu o ochraně nájemníků, a 
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dvěma kancelářskými místnostmi v novostavbě, drží dovolání již jenom 
dva; že sloučení bytu ve starém domě s místnostmi v novos,tavbě bylo 
bez zvláštního povolení politického úřadu nepřípustné a že nebyl při
znán podstatný význam skutečnosti, že spojení starého bytu s míst
nostmi v domě novém dvěma dveřmi bylo stavebním úřadem povoleno 
jenom dočasně, dokud bude vlastník novostavby spoluvlastníkem sta
rého domu. Avšak i tyto důvody byly odvolacím soudem správně vy
vráceny. Zákon »0 ol i moř á d n ýc h opatřeních bytové péče« ze dne 
11. července 1922, čís. 225 sb. z. a n., na nějž se žalovaný odvolává, 
jest již podle svého nadpisu zákonem výjimečným a musí proto býti 
vykládán způsobem obmezujícím, tedy ve prospěch vlastníka. Ustano
vuje-li v § I, že není dovoleno sloučiti dva nebo několik bytů v byt je
diný, a že spojiti s bytem jednotlivé místnosti jiného bytu jest pří
pustno jenom s povolením úřadu za urč'itých podmínek, v § 20 čís. 8 
pak, že se zákon nevztahuje na byty a jiné místnosti v domech, pro 
něž bylo uděleno obývací neb užívaCÍ polovení po 1. listopadu 1918, 
plyne z těchto ustanovení přímo ovšem jenom, že bez povolení poli
tického úřadu nesmí býti sloučeny byty ve starých domech, kdežto 
v novostavbách jest to dovoleno, otázku však, co platí o sloučení bytů 
a místností ve starých domech s byty a místnostmi v novostavbách, 
dlužno rozřešiti obmezujícím výkladem zákona v ten rozum, že to není 
zakázáno, po případě, že není k tomu třeba jiného úředního povolení, 
než příslušného stavebního úřadu, jež v souzeném případě uděleno bylo. 
Vzhledem k tomuto zákonnému stavu netřeba se podrobně zabývati do
volatelovým pokusem, dolíčiti, že se rozhodnutí nižších soudů příčí 
účelu a úmyslu zákonů o' ochraně nájemníků. Bytové popřevratové zá
konodárství nesleduje jenom účel chrániti nájemníky, nýbrž také pod
porovati stavební ruch. Mimo to najal žalovaný byt, z něhož obdržel 
výpověď, již po provedení novostavby jako byt pětipoko'jový, nelze ho 
proto počítati k drobným nájemníkúm, na nčž nyní po značném odbou
rání původních výjimečných předpisů jest zvláštní zákonná ochrana ná
jemníků obmezena. Stejně bezdůvodnou jest námitka, že, když bylo sta
vebním úřadem zesnulému Eduardu Scovi uděleno stavební povolení ku 
spojení třípokojového bytu v prvnim patře starého domu s místnostmi 
v prvním patře novostavby dvěma dveřnli pro tu dobu, dokud bude spo
luvlastníkem starého domu, pominula platnost povolení smrtí Eduarda 
S-a, a že nazor, že povolení platí i pro dědice, nemá ve spisech staveb
ního úřadu opory. Nemá však v nich opory ani názo, dovolatelův, jenž 
se nad to pří>Či všeobecné právní zásadě, že jak práva, tak povinnosti 
zemřelého přecházejí na jeho dědice, nebyly-li výslovně obmezeny na 
jeho osobu. K rozhodnutí, zda stav,ební povolení bylo obmezeno na 
osobu stavebníka a pominulo jeho smrti, jest povolán úřad staveb,,;, 
Jelikož není sporu o tom, že i žalující st~dna jest vlastnikem obou domu, 
a že stavební úřad nic nenamítá proti dalšímu trvání dřívějšího stavu, 
že se tedy v předmětu nájmu od ujednání nájemní smlouvy nic nezmě
nilo, nemá smrt Eduarda S-a pro rozhodnutí sporu významu. Teprve, 



- Čís. 8135-
87U 

kdyby stavební úřad nařídil zazdění spojovacích dveří, bylo by uvažo_ 
vati, jaký vliv má tento příkaz na nájemní smlouvu. 

čís. 8135. 

Proti politické exekuci nelze se na soudě domáhati prozatimniho 
opatření zákazem pokračování v exekuci, ježto prý jest vedena na před
měty vyloučené z exekuce a nárok vymáhaný exekucí prý zanikl ze s'0u
kr'0moprávních důvodů. Při p'0litické exekuci jest rozhodováni podle 
§§ 250--252 ex. ř. svěřen'0 výhradně oněm správním úřadům, které exe
kuci nařizují a provádějí. 

(Rozh. ze dne 14. června 1928, R II 66/28.) 

Městským úřadem pro obecní dávky v B. byla vedena proti navrho
vateli politická exekuce. Návrhu dlužníka, by k zajištění jeho nároku na 
zrušení politické exekuce ku vydobytí telelonního poplatku pro nepří
pustnost exekuce a soukromoprávní zánik vymáhaného nároku bylo po
voleno prozatímní opatření zákazem městskému úřadu pro obecní dávky 
v B. pokračovati v exekuci až do právoplatného skončení sporu o zru'
šení této politické exekuce, s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, r e -
k u r sní s o u d návrh zamítl. D ů vod y: Jelikož jde o exekuci poli
tickou, nelze žaloby podle § 35 a 36 ex. ř. uplatňovati pořadem práva, 
a pouhým podáním takovéto nepřípustné žaloby není tvrzený nárok vů· 
bec osvědčen (§ 389 ex. ř.). Mimo to však nejsou v projednávaném pří·
padě osvědčeny ani podmínky podle § 381 čís. 1 a 2 ex. ř., ježto nelze 
shledati nenahraditelnou škodu ani nebezpečí, poněvadž zakroč'ením 
u příslušného správního úřadu lze l1I3vrhovateli .~ je-Ii ovšem v právu -
dostatečně ochrániti jeho zájmy. Z těéhto důvodů jest stížnost opráv
něna, nehledíc ani k tomu, že zatímní opatření, o něž se zde žádá, smě
řuje proti jednání veřejného úřadu. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

D ů vod y: 

Zatímniho opatřeni domáhá se stěžovatel k zajištění nároku »na zru
šení politické exekuce, vedené městským úřadem pro obecní dávky v B. 
k vydobytí telefonního poplatku pro nepřípustnost exekuce na zabavené 
věci a pro soukromoprávní zánik vymáhaného poplatku« a to »zákazem 
městskému úřadu pro obecní dávky v B. pokračovati v exekuci«. Z toho 
je zjevno, že zatímním opatřením domáhá se ve skutečnosti odložení 
správním úřadem proti němu vedené exekuce podle § 42 čís. 5 (§ 39 
čís. 5 a 35) ex. ř., jehož chce dosíci zákazem pokračovati v exekuci. Ža--" 
loval, jak tvrdí, o zrušení exekuce, poněvadž je vedena na předměty 
z exekuce vyloučené (§39 čís. 2 a 251 čís. 5 ex. ř.), a poněvadž exekucí 
vymáhaný nárok zanikl ze soukromoprávních důvodů, totiž potvrzeným 
vyrovnáním podle usnesení ze dne 21. prosince 1927. Podle čl. III. uvoz. 
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zakona k exekučnímu řádu zůstaly v platnosti dosavadní zákonné před
pisy o vymáhání daní a jiných dávek k veřejným účelům, pak jiných po
vinností, které zákonem na roveň jsou postaveny daním co do vymá~ 
hání, jakož i takových pohledávek státní pokladny, o nichž rozhodoval! 
a jež likvidovati jest přikázáno správním úřadům. Se zřetelem na toto 
ustanovení zákona vyslovHa ministerstva financí a vnitra nařízením z(; 
cine 9. prosince 1901, čís. 77.347 věstníku min. financí čís. 195, že usta
novení §§ 250 až 252 ex. řádu mají platnost také při výkonu správních 
exekucí, že tedy politické úřady jsou povinny starati se o to, by při vý
konu exekucí k vydobytí daní, poplatků a jiných veřejných dávek bylo 
dbáno přesně oněch ustanovení zákona. Z toho plyne, že rozhodování 
podle §§ 250 až 252 ex. ř. je svěřeno výhradně oněm správním úřadům, 
které exekuci nařizují a provádějí, a že soudy nemají míti vliv na chod 
tohoto řízení, pročež pořad práva je v této příčině vyloučen, pokud ne
jde o výjimku v zákoně (čl. III. UVOz. zák. k ex. řádu) vyslovenou. Ta
kovou výjimkou jedině jest ustanovení třetího odstavce právě uvedeného 
č'lánku III., podle něhož pro domáhání se práv k předmětům politickou 
exekucí dotčeným (§ 37 ex. řádu) mají výlučnou platnost předpisy ci
vilního řádu soudního a exekučního řádu. Zároveň jest tato výjimka do
kladem správnosti řečeného právního názoru, k čemuž přistupuje ještě 
úvaha, že při zrušení exekuce podle § 39 čís. 2 ex, ř. dlužno postupovati 
nejen na návrh, nýbrž i z úřední moci, že rozhodnutí musí předcházet~ 
výslech stran, pokud už není pravoplatného rozhodnutí o nepřípustnosh 
exekuce, a že kdyby rozhodování mělo příslušeti také soudům, byla by 
tím ohrožena jednotnost a bezpečnost dvojakého rozhodování. Právem 
tedy poukázala linanční prokuratura v rekursu k ustanovení čl. III. uvoz. 
zák. k ex. řádu, že jde v tomto případě o politickou exekuci, na kterou 
soucl nemá vlivu kromě oné dotčené, tuto však nedopadající výjimky. 
Jiná jest otázka, zdali v návrhu ohrožené strany vylíčené skutečnosti 
ospravedlňují závěr, že, co ona nazývá »nárokem«, je skutečně nárokem 
podle § 381 ex. řádu, k jehož zajištění mohlo by býti povoleno n<tvrho
vané zatímní opatření. K otázce této dlužno odpověděti záporně, neboť 
to, čeho se ohrožená strana domáhá, zákazu městského úřadu pro obecni 
dávky v B. pokračovati v exekuci, jest v podstatě odložením exekuce 
(§ 43 ex. řádu), jehož v exekučním řízení soudním může býti docíleno 
pouze za předpokladů §§ 42 a 44 ex. ř, Bylo by tedy povolení zatímního 
opatření takového, druhu pouze nedo\oleným obcházením velících před
pisů exekučního řádu, podle kterých jedině odiožení exekuce může býti 
dosaženo. Ukázal se tedy dovolací rekurs bezdůvodným (srv. rozh. Ol. 
U. N. F. 2990). 

čís. 8136. 

Nik'0liv '0kolnost, že pozůstalost jest předlmena, má v zápěti pří
padný zánik neb obmezení pohledávky p'0zůstalostního věřitele, když na 
ni pozustalostní jmění nestačl, nýbrž onen účin~k má dědicova přihláška 
s výhradou inventáře (odevzdáni pozůstalosti s touto výhradou) a muže 
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dědic tuto skutečnost uplatňovati žalobou podle § 35 ex. ř. proti exe
kuci vedené proti němu k vydobyti pozůstalostní pohledávky. 

(Rozh. ze dne 14. června 1928, RII 128/28.) 

I~ozsudkem ze dne 7. dubna 1926 byl uznán šimon F. povinným za
platiti československému eráru 237.000 Kč. Šimon F. napotom zemřel a 
pozůstalost byla odevzdána Sidonii F-ové, proti níž byla povolena eráru 
exekuce ku vydobytí oné pohledávky. Žalobou, o niž tu jde, domáhala 
se Sidonie F-ová na eráru zrušení exekuce, tvrdíc, že exekuce jest ne
přípustná vzhledem k § 802 obě. zák., ježto se žalobkyně přihlásila k po
zůstalosti podmínečně a to po vydání exekučního titulu. Pro c e sní 
s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl, maje za to, že tu nejde o sku
tečnost, nárok věřitelův zrušující nebo zastavující, která by bývala na
stala teprve po vzniku exekučního titulu, totiž rozsudku ze dne 7. dubna 
1926, jenž jest exekučního řízení základem. 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: Jde o to, zda žalobkyně v ža
lobě uplatňuje skutečnosti zrušující nebo zastavující nárok obsažený 
v rozsudku (§ 35 ex. ř.). K této otázce jest přisvědčiti. Žalobkyně jako 
pozůstalá vdova přihlásila se k dědictví po dlužníku šimonu F-o'vi pod
mínečně a byla jí pozůstalost odevzdána. Ovšem opomenula žalobkyně 
n,avrhnouti svolání věřitelů, takže ručí celým svým jměním, avšak jen 
za to, že pozůstalostní věřitelé obdrží zaplacení, pokud pozůstalost stačí 
(§ 815 obč. zák.). Podle toho není žalobkyně povinna platiti všechny 
pozůstalostní dluhy ze svého jmění, nýbrž ručí svým jměním jen za to, 
že všichni pozůstalostní věřitelé obdrží podle zákona poměrné zaplacení, 
pokud pozůstalostní jmění k tomu stačí. Jest tedy odevzdání pozůsta
losti skutečností, která nároky podistalostních věřitelů zrušuje, pokud 
podle zákona nedošly úhrady z pozůstalostního jmění (§ 35 ex. ř.). 
Správně tudíž domáhá se žalobkyně návrhem na zrušení exekuce povo
lené proti ní žalovanému eráru nepřípustnosti této exekuce a jejího zru
šení, stane-Ii se tento výrok pravoplatným (§ 35 ex. řl. 

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

D ů vod y: 

Nelze přisvédéili rekurentee v názoru, že skutečností její nárok prol; 
žalobkyni zrušující jest předluženost pozůstalosti po Šimonu F-ovi a 
nikoli dědická přihláška žalobkyně k této pozůstalosti s výhradou sou
pisu, pokud se týče odevzdání pozůstalosti žalobkyni s touto výhradou 
a že ježto skutečnost ta, předlužení pozůstalosti, nebyla, ač mohla býti, 
v~ sporu o zaplacení vymáhané nyní pohledávky žalobkyní uplatňována, 
nemá žaloba podle § 35 ex. ř., opírající se o to, že pozůstalost ke krytí 
vymáhané pohledávky nestačí, místa. Nikoli předluženost pozůstalosti 
má v zápěti případný zánik neb omezeni pohledávky pozůstalostního vě
řitele, když na ni pozůstalostní jmění nestačí, nýbrž účinek ten má dědi-
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cova přihláška s výhradou inventáře, pokud se týče odevzdání pozústa
losti s touto výhradou. To jasně pravi §§ 801 a 802 obč. zák. Přihlásil-Ii 
se dědic k předlužené pozůstalosti bez výhrady inventáře, přecházejí na 
něho podle § 801 obč. zák. dluhy pozůstalostni bez omezeni a on za ně 
ručí celým svým jměním; omezené ručení do výše pozůstalosti, po pří·· 
padě zánik dluhu nastává toliko podmínečnou přihláškou, pokud se týče 
podmínečným odevzdánim pozůstalosti (§§ 802 a 815 obč. zák.). Ža
lobkyně přihlásila se k dědictví s dobrodiním inventáře teprve 30. června 
1926, odevzdána jí byla pozůstalost s výhradou inventáře až dne 13. 
srpna 1926, kdežto řízení ve sporu proti šímonu F-ovi o zaplacení nyní 
vymáhané pohledávky, do něhož po smrti F-ově žalobkyně nevstoupila, 
bylo skončeno a rozsudek byl vydán dne 7. dubna 1926. Nastala tedy 
skutečnost nárok zrušující (omezující), o kterou se žaloba opírá, totiž 
přihláška s výhradou soupisu, pokud se týče odevzdání po,zůstalosti 
s touto výhradou až po skončení sporného jednání. Podanou žalobu ne
bylo lze podle toho zamítnouti z důvodu prvním soudem použitého a re
kurentkou zastávaného, že s-kuteč'nost nárok zrušujíCÍ nebyla zavčas ve 
sporu proti šimonu F-ovi po jeho smrti uplatněna a napadené usnesení, 
vycházející z názoru tuto vysloveného, není pochybené. 

čís. 8137. 

K povolení prozatímníh() opatření podle § 379 ex. ř. jest mimo jillé 
třeba, by vydobyti nároku navrhovatele bylo ohroženo subjektivrum 
chovámm odpůrce, činícím Jeho majetek pro navrhovatele nepřístupněj
ším. Nestačí, že pohledávku bude snad třeba vymáhati ve Francii. 

(Rozh. ze dne 14. června 1928, R II 187/;28.) 

Ku zajištění peněžité pohledávky povolil s o udp r v é s t o I i c e 
prozatímní opatření, rek u r sní s o u d návrh zamítl. D ů vod y: Po
dle § 379 druhý odstavec ex. ř. lze povoliti prozatímní opatření jenom 
tehdy, osvědčil-Ii navrhovatel ohrožení svého nároku ve smyslu subjek
tivním, totiž že jest pravděpodobno, že dlužník podnikne úmyslné jed
nání, směřující k tomu, by bylo zmařeno věřitelovo uspokojenÍ. V pří
padě, o nějž jde, však navrhovatel takovéto jednání odpůrcovo ani ne
tvrdí, nýbrž odůvodňuje SVlIj návrh pouze tím, že odpůrce má své stálé 
bydliště ve Francii a v tuzemsku, že nemá majetku kromě pohledávky, 
O' jejíž zabavení se žádá. Tato okolnost však o sobě nedostačuje k osvěd
čení subjektivního ohrožení, jež požaduje § 379 ex. ř. Okolnost tato by 
dostačovala podle § 381 ex. ř. k povolení prozatímního opatření ku za
jištění jiných nároků než peněžitých, avšak pro pohledávky peněžité zá
kon takovéhoto výjimečného ustanovení nemá. Ježto tu tedy není této 
zákonné podmínky, nelze povoliti prozatímní opatření. 

N e j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolacímu rekursu. 
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D ů V O cl y: 

Napadené usnesení zdůrazňuje správně a ve shodě s ustálenou jucli
katurou nejvyššího soudu, že ku povolení prozatímního opatření podle 
§ 379 ex. ř. jest mímo jiné třeba, by vydobytí nároku navrhovatele bylo 
ohroženo subjektivním chováním odpůrce, činícím jeho majetek pro na
vrhovatele nepřístupnějším. Stěžovatel mylně spatřuje takové chování' 
odpůrkyně v tom, že tato popírá svůj osobní závazek z ujednaného ob
chodu, namítajíc, že obchod neuzavřel její zástupce jménem jejím a pro 
ni, nýbrž pro sebe,·neboť touto námitkou není ještě nikterak osvědč'eno, 
že odpůrkyně se svým majetkem nakládá tak, že se stává pro uspoko
jení nároků navrhovatelů nepřístupnějším, než kdyby námitky této ne
vznesla. Okolnost, že pohledávku bude snad navrhovatelům vymáhati ve 
Francii (srov. úmluvu mezi Československem a Francií čís. 46 z roku 
1926 sb. z. a n.) o sobě nedoličuje subjektívní chování odpitrkyně, shora 
vytčené, jež se vyžaduje pro povolení prozatímního opatření k zajištění 
peněžíté pohledávky podle § 379 čís. 3 c. ř. s. 

čís. 8138. 

Není závady, by do žaloby o plněni nebyl pojat i mezitinmí určo
vací návrh, týkající .se nutného předpokladu rozhodnuti sporu. 

Pro přechod zákonného nároku poškozeného proti škůdci na náhrad!! 
škody na nemocenskou pojišťovnu jest lhostejno, zda pojištění poško
zené osoby u nemocenské pokladny bylo dobrovolné, či nucené. 

(Rozh. ze dne 14. června 1928, Rv II 731/27.) 

živnostenská nemocenská pokladna domáhala se na zaměstnavateli 
podle § 65 zákona o nemocenském: pojištění náhrady škody, ježto po
jištěnka Anna K-ová, zaměstnaná u žalovaného, utrpěla úraz :při naklá·, 
dání sena. Žalobní prosba zněla v ten rozum, by bylo určeno, že nárok 
Anny K-ové proti žalovanému na náhradu škody jest po právu a by ža
lovaný byl uznán povinným nahraditi žalobkyni zažalovaný peníz. ža
lobě bylo vyhověno s o u d Y vše c h tří s t o I i c, N e j vy Š š í m 
s o ude m z těchto 

důvodů: 

Práv,ní názor dovolatelův, že nelze spojiti žalobu určovací se žalobou 
o plnění, vyvrátil již dovolací soud v rozhodnutí ds. 4054 sb. n. s., na 
jehož důvody se tuto odkazuje. Jde vlastně o žalobní nárok na plnění 
a zároveň o mezítímní návrh na určení podle § 236 c. ř. s., jenž byl pojat 
jíž do žaloby, jehož řešení jest nutným předpokladem rozhodnutí sporu, 
neboť se týče důvodu žalobního nároku a o něm musí soud vždy roz
hodnouti dříve, než vyvodí z něho důsledek, zda jest opodstatněn nárok 
na plnění. Poněvadž předpokladem nároku žalobkyně jako postupnice 
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"Anny K-ově jest, že příslušel Anně K-ové nárok na náhradu škody proti 
žalovanému, žádá právem žalobkyně, by bylo předem určeno, zda jest 
nárok Anny K-ové na náhradu škody proti žalovanému po právu, neboť 
jest jednou ze složek nároku žalobkyně. 

Nárok na náhradu škody Anny K-ové proti žalovanému z bezpráv
ného činu předpokládá podle §§ 1295 a násl. obč. zák. čin bezprávní', 
jímž může býti i opomenuti, dále škodu na těle nebo na majetku a pří
činnou spojitost mezi oběma a zaviněním žalovaného. Oba nižší soudy 
zjistily souhlasně, že předpoklady tyto zde jsou, a vyvodily z nich 
správné závěry a jsou tu tudíž všecky podmínky závazku žalovaného 
k náhradě škody vůči Anně K-ové, jak právem nižší soudové uznali 
(§§ 1295 a násl. obč. zák.). . 

Právní názor dovolatele, že žalobkyni nepřísluší proti němu nárok 
podle § 65 nemoc. poj. zákona, protože Anna K-ová byla toliko dobro
volným členem nemoce.nské pokladny a nebyla povinna dáti se proti 
nemoci pojistiti, jest mylný, vždyť § 65 (2) uv. zák. stanoví, že přechází 
zákonný nárok na náhradu škoďy, který přísluší poškozenému proh 
škůdci, na nemocenskou pokladnu v té výši, v jaké mu poskytla pod
ponl, a že nemocenská pokladna jest jedině oprávněna, uplatniti proti 
škitdci náhradní nárok. § 65 uv. zák. při to111 nerozeznává, zda pojištění 
poškozené osoby u nemocenské pokladny bylo dobrovolné či nucené. 
S téhož hlediska vychází i nařízení min. spravedlnosti ze dne 3. srpna 
1898 čís. 14.078, jímž se ukládá soudům, by sdělovaly nemocenským 
pokladnám případy trestného zranění osob, pojištěných u nemocenských 
pokladen, a výnos min. vnitra ze dne 29. srpna 1898, čís. 28.250, podle 
něhož měly nemocenské pokladny sdělovati své postižní nároky správě 
železnic. Rozhodnutí vídeňského správního soudu ze dne 22. ledna 1915 
čís. 10.719/ A, Budwinski čís. 436, jehož se žalovaný dovolává, se na 
tento případ nehodí, neboť se týče jen poměru mezi úrazovou pojišťov
nou a nemocenskou pokladnon, byl-li kdo pojištěn dobrovolně u úra
zové pojišťovny podle zákona ze dne 20. července 1894, čís. 168 ř. zák. 
a nikoliv nuceně, takže v tom případě nemůže nemocenská pokladna, 
která poškozenému vyplatila podporu, uplatniti proti úrazové pojišťovně 
podle § 65 (2) nem. poj. zák. z,"konný postup. Na dobrovolné pojištění 
u nemocenské pokladny -- a o ně jde v tomto případě -- se ono roz
hodnutí nevztahuje. Rozhodným jest toliko, zda poškozené Anně K-ové 
příslušel zákonný náhradní nárok proti žalovanému, nikoli, zda jí pří
slušel zákonný náhradní nárok proti ne mocenské pokladně. Anně K-ové 
přísluší však, jak bylo řečeno, proti žalovanému nárok na náhradu škody 
z č'inu nedovoleného (bezprávného), s kterým občanský zákon V §§ 1295 
a násl. spojuje nárok na náhradu škody. 

čís. 8139. 

Navrhl-li vymáhající věřitel exekuci podle §§ 147 a 148 zákona ze 
dne 23. prosince 1917, čís. 501 ř. zák. (o pojišťovací smlouvě) a podle 
§ 294 ex. ř., není s hlediska § 54 ex. ř. zapotřebí, by majetkoprávní 



1 
·1 
li 

ii 
II, 
I 

- čís. 8140-
876 

nároky byly v exekučnúo návrhu blíže udány a by byl již v návrhu podán 
doklad, že jde o majetkoprávní nároky z pojišťovací polizze životnl 
znějící na majitele nebo na doručitele. ' 

(Rozh. ze dne 15. června 1928, R I 257/28.) 

K vydobytí peněžité pohledávky navrhl vymáhající věřitel povolení 
exekuce zabavením majetkových nároků příslušejících dlužníku z poji
šťovacísmlouvy na život, uzavřené se společností R., přikázáním za .. 
bavených nároků až do výše vykonatelné pohledávky a platební zápo
vědí společnosti R. S o udp r v é s t o I i c e exekuci povolil, r e
k II r sní s o u d exekuční návrh zamitl. 

N e j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

Důvody: 

Rekursnímu soudu nelze přisvědčiti, že exekuční návrh jest s hle
diska ustanovení § 54 ex. řádu tak nedostatečný, že podle něho ne
mohla býti povolena navrhovaná exekuce. Navrhoval-li vymáhající věc 
řitel, by mu byla povolena exekuce zabavením majetkoprávních nároků 
dlužníkových, příslušejících dlužníku podle polizze čís. 358.490 z po
jišťovací smlouvy na život, uzavřené s pojišťovací spalečností R., na
vrhoval-li dále kromě přikázání k vybrání zabavených nároků až dO' 
výše jeho vykonatelné pohledávky, by poddlužnici byla dána platební 
zápověd' a povolující usnesení bylo jí daručeno, je zjevno, že mu šlo 
o povolení exekuce podle §§ 147 a 148 zákona ze dne 23. prosince 1917, 
čís. 501 ř. zák. o pojišťovací smlouvě a § 294 ex. ř., a proto mu byla 
právem povolena soudem prvé stolice navrhovaná exekuce. Nebylo 
s hlediska § 54 ex. řádu, jak se mylně dlužník domnívá ve svém rekursu 
do povolujícího usnesení, zapotřebí, by majetkové právní nároky byly 
v exekučním návrhu ještě nějak blíže udány, a by byl už v návrhu. podán 
doklad, že jde o majetkoprávní nároky z pojišťovací polizze životní, 
znějící na majitele nebo doručitele, poměvadž vymáhající věřitel ne
navrhoval exekuci podle § 148 zákona ze dne 23. prosince 19-17, čís. 5nl 
ř. zák. o pojišťovací smlouvě a podle § 296 ex. ř. Na tom nemě",í nic 
okolnost, tvrzená dlužníkem v jeho rekursu do povolujícího usnesení, 
že podle zabavované polizze je z ní oprávněna jak v případě dožití, tak 
v případě úmrtí Hermína B-ová, tedy že polizze nezní ani na doručitele, 
ani na dlužníka, nýbrž zní ve prospěch třetí osoby, proti které vymá
hající věřitel není oprávněn činiti nárok, neboť tato okolnost nemá nic 
společného s otázkou, mohla-li navrhovaná exekuce býti povolena, nýbrž 
týče se jedině otázky, zdali se navrhovaná exekuce setká s úspěchem. 

čís. 8140. 

Odpor při rpzvrhovém roku, neopodstatněný skutkovým přednesem, 
jest zamítnouti. Zameškaný skutl<ový přednes nelze doháněti teprve v ří
zení opravném. 

(Rozl1. ze dne 15. června 1928, R I 340/;28.) 
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Vymáh~iici věřitel ,:,znesl odp?r ,proti přikázání nároku státu při roz
vrhu nejvysslho poda111 za exekucne prodanou nemovitost. Ex e k u čni 
s o u d ?dpo: _ z,amítl, rek u r sn! s o u d napadené usnesení potvrdi1. 

N e j v y s S I S o u cl nevyhovel dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Stěžovatel vznesl při rozvrhovém roku proti nároku státu na dávku 
z majetku,. ohlášenému k rozvrhu, odpor z důvodu, že pro něho nevázne 
zákonné zástavní právo, pokud převyšuje 33% hodnoty nemovitosti, 
ale neuvedl bI,ižších okolností, jimiž by opodstatnil své tvrzení. Exekuční 
so~d ~e~yho~~l proto 09P~ru a, rekursní soud nevyhověl ani rekursu vy
mahaJIclho ventele, v nemz uvadě! nové okolnosti k opodstatnění svéhJ 
odporu. Stalo se tak právem. Exekuční soud má s účastníky jednati o ná
rocích přihlášených a podaných odporech podle §§ 212 a 213 ex. ř. a 
při tom vy~asniti výslechem postižených a přitomných účastníků všecky 
okolnoslr pro rozhodnutí významné. Na pořad práva k vůli nedostatku 
zástavnih?práva může. exekuční soud pou.kázati jenom odpory, pro jichž 
pos~u~el11 jest skutkovy podklad sporný. Z toho plyne, že účastník, kterí' 
podava ?dpor a neuvede v něm, kterými okolnostmi skutkovými ho 
opodstatnuje a tedy prostě jenom popře ohlášený nárok nebo zástavní 
právo, nemůž,: býti ani poukázán na pořad práva, ani nemůže býti jeho 
odporu vyho_ve~o a exekučl11mu soudu nezbývá, než přednesem naprosto 
neqpo~statnen,:m,u. od~oru nevyhověti. Zameškaný skutkový přednes, 
k jehoz, vypsneIH je ~rcen rok rozvrho·vý, nelze doháněti teprve v řízení 
opra~nem, a rekursm soud právem nový skutkový přednes stěžovatelův 
poklad~l za nedOVOlenou novotu. Rekursní soud může opříti své ro.," 
hod~1Uh jen o skutkový stav zjištěný prvním soudem, pokud prvý soud 
k nemu !ormálné bezvadně dospěl. Dovolaci soud neshledává tedy dů
vod~, bY"se uchy:~l od názoru stále v judikatuře zastávaného a vyslo
veneho JIz nejvysslm soudem vídeňským v posudku k § 520 c. ř. s., že 
nelze v rekursu uplatňovati novoty. 

čís. 8141. 

"žal~v~o-Ii o. vydáni vkladni knížky, jest ocenění předmětu sporu 
v zalob~ 1 p~? soud i odpůrce co. do věcné příslušnosti závazným a ne
rozhodUJe ryse vkladu, třebas byla knížka papírem na majitele znějicím. 

(Rozh. ze dne 15. Června 1928, R I 412/28.) 

Ž~lobou, zadanou na okresním soudě, domáhala se pozůstalost po 
K-OVl na žal?vané vydání_ vkladní "kníž"ky spořitelní a záložní pokladny 
na 16.650 Kc. Namltce vecne nepnslusnosh s o udp r v é s tol i ce 
vyhověl a žalobu odmítl. Rek u r sní s o u d zamítl námitku věcné ne
příslušnosti. D ů vod y: Žalobní nárok týká se vydání vkladní knížky, 
mkohv zaplacení peníze, na ně'jž vkladní knížka zní. žalobce se ani ne-
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nabídl, že přijme peníz odpovídající penízi uloženému u spořitelny. Bylo 
tudíž na žalobci, by podle § 56, druhý odstavec, j. n. udal v žalobě 
hodnotu předmětu sporu, při čemž nebyl vázán na výší vkladu, ježto 
vklad sám nebyl předmětem sporu. Předmět sporu tvořila vkladní knížka, 
jejíž hodnota nemusela odpovídati výší vkladu. Ocenění předmětu sporu 
děje se podle zájmu, jejž má žalobce na žalobním nároku. Udala-li ža
lobkyně hodnotu předmětu sporu na 2.000 Kč, byla k tomu podle § 56, 
druhý odstavec, j. n. povinna, stanovení hodnoty záleželo v jejím uvá
žení a toto ocenění bylo pro soud prvé stolice i pro žalovaného závaz-

ným (§ 60, poslední odstavec, j. n.). 
N e j vy Š š í s o II d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

žalovaná se odkazuje na správné odůvodnění napadeného usnesení, 
k němuž se dodává na vývody rekursu toto: Nejvyšší soud vyslovil jíž 
v rozhodnutí čís. 4071 sb. n. s., že nárok na vydání zadržované vkladní 
knížky banky není nárokem peněžitým, že hodnota tohoto nároku ne·· 
musí se nutně krýti s výší peněžního vkladu, na nějž knížka zní, a že 
v takovém případě platí předpis § 56, druhý odstavec, j. n., podle něhož 
jest žalobce povinen udatí v žalobě hodnotu předmětu sporu. Nejvyšší 
soud nemá důvodu, by se od řeč'eného rozhodnutí v tomto případě 
uchýlil. Zde ocenil žalobce svůj nárok na vydání vkladní knížky spoři
telní a záložní pokladny a na vydání ostatních v žalobě uvedených věcí 
úhrnem na 2.000 Kč, kteréžto ocenění jest podle § 41 odsl. 2 a § 60 
posl. věta j. n .. ve příčíně příslušnosti i pro soud i pro odpůrce závazným. 
I kdyby byl žalobce ocenil předmět sporu. příliš nízko jen za tím účelem, 
by dosáhl příslušnosti okresního soudu, nemůže soud zjednati náprav\!, 
Obdobné použití § 60 prvý odstavec j. n. jest vyloučeno, protože jest 
tento předpis dán jen pro sborové soudy. Vše to jde jasně-na jevo i z vy
světlivek k § 54 j. n. (motivy str. 72), kde se výslovně praví, že se 
ocenění podle § 56 přenechává žalobci, že jest tím dána příslušnost 
zcela do jeho rukou a že zákon musí poskytnouti odpomoc toliko pro 
případ, že by žalobce příliš vysokým oceněním hleděl dosíci příslušnosti 
sborového soudu. Ovšem zákonodárci podle motivů se domnívali, že 
nehrozí nebezpečenství podceňováni, ale tato' domněnka nic nemění na 
zákonném předpisu, který ustanovil právě to, co ustanoviti chtěl. Za 
tohoto stavu věci jest lhostejno, že vkladní knížka zní na 16.650 Kč -
nehledíc k ostatním věcem - a že knížka podle § 4 stanov má povahu 
papíru svědčícího majiteli, což ostatně platí také podle § 1 (3) zák. ze 
dne 10. října 1924, čís. 239 sb. z. a n. a § 10 zák. ze dne 14. dubna 1920, 
čís. 302 sb. z. a n. žalobce nedomáhá se totiž zaplacení řeč'enépeněžní 
surny, nýbrž vydání vkladní knížky, tedy movité věci, která má určitou 
majetkovou hodnotu a kterousi mohl podle § 56 druhý odstavec j. n. 
oceniti na méně, než činí vklad. Vždyť není vyloučena možnost, že by 
takový vklad byl pohledávkou dubiosní a že by neměl pro žalující stranu 
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ceny výše vkladu. Z těchto dil\'odů nelze s '"k .. 
valé}1o nejvyššího soudu ve Vídni čís. 2960 \fIn 

Jonrtr, k rozh,o,dnut~ bý
vana odvolavá a které ostatně s OČÍv' - .... ,n. r.~.~a nez se zalo
žalobce předmět sporu až po /a' 1111'tC

a potu,~ nI a)rnern dejl, an tam oceníl e nepns usnostl. 

čís. 8142. 

Protí .rozhodnutí soudu o svěd " .• .. jde o výši svědečného neb o t k ec,"em les. ~eprpus,tný rekurs, nechť 
o to, zda svědku přísluší či ne~ří:;::-~ ~~~~:d~ap~~~~~cn3e4' 6zapl~titi, nebo s c. r. s. 

(Rozh. ze dne 15. června 1928, R I 429/28.) 

, N e j v y Š š í s o u d odmítl dovolací rekurs do rozI10d'nutl' 
nlho soudu o svědečném. rekurs .. 

Důvody: 

Rozhodnutí soudu o svědečném t' kladů, které byly způsoben cestou n - a o J~k o náhradě nutných ná-
stou zpáteční (prvý odsta~ec § 346

a 
ml;,to vyslechu, po~ytern, tam i ce

meškaný čas (druhý odstavec téhož §.) r. s.), tao~ I o nahrade za pro
odstavec c. ř. s. býti napadáno . - nem~ze podle § 347 druhý 
nečiní rozdílu podle toho bylo lopra~nym prostredkem. PřI tom záJkon 
či o tom, která strana ~, ,- I ,so,ue em rozhodnuto o výši svědečného 
n. s.), nebo konečně o O:á:~=d~~~e z~platrtr J roz.hodnutí 'ČIs. 5410 sb. 
hrada podle § 346 c' Z t 'h . s,vedku pnslusl nebo nepřísluší ná-. 
1 . r. s. o o dluzno usuzovati' dl' 
wnodárcova nemá vůbec dojíti k tomu b ,ze),.o e umyslu zá
dovaly o otázce svědečného r k"! Y soudy, vysslch stohe rozho
ného, kde § 365 třetí odstav~c ma , Jest tomu, o~sem ~ příčině znaleč
sení soudu o výměře znaleckých c. ~. lS't~!anovl ,vysl?v.ne, že proti usne
z tohoto zvláštního ustanovení /I p a u ~e PllpouStr rekurs, ale právě 
platí. Správnosti uvedeného názor:~~s~~~' em, t z~ , to ? ~vědečném ne
který se zmiň"je jen o znalečném a nikoll'

c t~Je a<:dzr:e~1 § 528 c. ř. s., 
že n . '" t ez o sve ec1nem práv'; t 

. epnpus nost opravných prostředků vp"'" -; 'd ,. . e pro o, 
novena jíž v § 347 druh' od t ' rrcme sve ecneho Jest usta-
rem vysloveným v roz!odn~tía~e.ev~ir s. Nelz,:,proto souhlasiti s nálO·' 
dne 14. března 1905, čís. 4034 eX U ~o l~ryssI~? sou~~ ve Vídni ze 
se odvolává stěžovatel nehled' '. k ~IS. 8? a ur. sh; CIS. 885, na něž 
ským nejvyšším soude~l 'iž e va~l omu, ze onen nazor byl j vídeň
čís. 15.663, Przc 1 d 19 I opus ten v rozhodnutí ze dne 20. září 1906, 
c. ř. s., vydání z gr.'l19150~;r.ČI!i613 (VIZ N,eumannů~. kon:e;rtář k § 347 
usne,sení soudu o svědečném Plai{ /esttlrze ,s~, neprrpoustr rekurs proti 
ktery byl proto ne'v šší ' o . lm spise o rekursu dovolacím 
§§ 523, 526 druhýJodsta:cs~ug~~n o~mltnu,t, když .se tak ,~,estalo podl~ 
stolici. c. r. s. JIZ v prvnr, po pnpadě v druhé 
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čís. 8143. 

Fond všeobecné nemocnice v Praze, j8;l samostatnou právní osob
nosti, rozdílnou od un;versitních klinik, nezodpovídá za zdatnost univer_ 
sitních profesorU, kteří jsou státem pověřeni vedením klinik, ani za lé
kařský personál jmenovaný státem pro tyto universitní ústavy. Lho
stejno, jakým způsobem se vybírají náhradní příspěvky od nemocen
ských pokladen a jak se vyúčtovává stát se žalovaným fondem ohledně 
kliničních pacienti!. 

(Rozll. ze dne 15. června 1928, Rv I 1578/27.) 

Co do předchozího děje poukazuje se na čís. sb. 4826. Pro c e sní 
s o udp r v é s tol i c e po té žalobu proti londu všeobecné nemocníce 
v Praze zamítl, o d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdIl. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovoláni. 

D ů vod y: 

Předeslati dlužno, že lond všeobecné nemocnice v Praze jest samo
statnou právní osobností, jak bylo podrobně vyloženo v rozhodnutí čís. 
4826 sb. n. s., a že jest tuto právnickou osobnost rozlišovati od univer· 
sitních klinik jako pouhých státních ústavů. V případě, o nějž tu jde, 
jest se obírati otázkou, zda žalovaný lond jest v tomto sporu pasivnč 
legitimován. Nelze přisvědčiti dovolateli, že pro námitku nedostatku pa
sivní legitimace na straně žalo'vaného londu jest nejdůležitější otázkou, 
zda lond obdržel úhradu za žalobcovo léčení od příslušné nemocenské 
pokladny, anebo zda aspoň měl nárok na tuto' náhradu. Jak již odvolací 
soud správně dovodil, jde o to, kdo žalobce léčil a zda za osobu tu podle 
zásad občanského práva C§ 1315 obč. zák.) ručí žalovaný lond. S tou 
otázkou nemá nic společného okolnost, že z úsporných důvodů a vzhle
dem k tomu, že místnosti kliniční jsou umístněny v budově nemocniční, 
zařízena byla věc tak, by stránka ekonomicko-administrativní jak 
ohledně všeobecné nemocnice tak i ohledně klinik byla vyřizována spo
lečnými orgány a že orgány t~mito jsou Ng~ny vše?becné. n:~o~nice 
pražské a že zejména tímto zpusobem vybua]l se I nahradn~ pnspevky, 
k nimž jsou okresní nemocenské pokladny po rozumu § 8 zakona o ne
mocenském pojištění, v době nemoci plativšího, povinny, dostane-ll se 
jejích členu v řečené nemocnici nebo na oné klinice lékařské pomoci a 
ošetřen,í a že se určitým zpÍlsobem vyúčtovává stát se žalovaným lon~ 
dem ohledně kliničních pacientÍl. To vše jest vniterním poměrem mezI 
těmito právnickými osobam!. Proto, i vkd~ž . .se. tímto ~pů~obem ;,y,bírá 
úhrada ošetřovacích nákladu I ohledne kllmcl1lch pacIentu, nestava se 
tím žalovaný lond podnikatelem proti oněm pacientům a neručí podle 
§ 1315 obč. zák. za zdatnost universitních profesorů, kteří státem JSou 
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pověřeni vedením klinik, ani za lékařský personál pro tyto universitni 
ústavy státem jmenovaný. Právem byla proto žaloba ohledně žalovaného 
fondu pro nedostatek pasivní legitimace zamítnuta. 

čis. 8144. 

Odeslal-li prodatel kupiteli zboží, nevyč)cav příchodu kupitelova zá
stupce ku přijeti zboží, jak kupitel žádal, nebyl kupítel oprávněn proto 
odstoupiti od smlouvy. Lhostejno, že prodatel pohrozil pro případ ne
při jetí zboží stornem. 

(Rozh. ze dne 15. června 1928, Rv 11873/27.) 

Žalující firma uzavřela se žalovanou lirmou smlouvu o dodání dřeva 
a dala jí zálohu 52.000 Kč. K převzetí dřeva žalující lirma nikoho ne
vyslala, ač byla k tomu žalovanou několikrát vyzvána, posléze s pohrůž
kou storna. Když pak žalovaná přes to zboží žalobkyni zaslala, odmítla 
je žalobkyně přijati a domáhala se na žalované vrácení zálohy 52.000 Kč 
vzhledem k stornu, jímž žalovaná pohrozila a na něž prý žalobkyně při
stoupila. Žaloba byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s tol i c, N e j
vy Š š í m s o ude m z těchto 

důvodů: 

Pokud jde o právní posouzení věci třeba vycházeti ze skutkového 
zjištění odvolacího soudu. Podle smíru ze dne 5. března 1925 zavázala 
se žalovaná dodati dovolatelce 1.000 m' dříví v té kvalitě, jak ji. víděl 
a schválil zástupce dovolatelky Hans R. v D. Dovolatelka potom žádala, 
by byla vyrozuměna, kdy žalovaná počne s nakládáním, by mohla vy
slati svého důvěrníka k převzetí dříví. To jí žalovaná přislíbila. Přes to 
zaslala dovolatelee 6 vagonů dříví, aniž by byla vyčkala vyslání důvěr
níka. Proto clovolatelka zboží pozastavila a dále také pro jeho vadnost. 
Zjištěno bylo, že bylo dovoíatelee odesláno pouze dříví, jež si její zá
stupce Hans R. prohlížel, a že nebylo možno, by naloženo bylo jiné dříví. 
Okolnost,že žalovaná odeslala dříví, aniž by byla vyčkala zástupce 
dovolat elky, ještě neoprávňuje dovolatelku, by odstoupila od smlouvy. 
Jde o kupní smlouvu a vzájemná práva stran dlužno posuzovati podle 
ustanovení článku 337 a násl. obch. zák. Toto právo dovolatelka ne'ly
vozuje ze zmíněné okolnosti, nýbrž z dopisu žalované ze dne 23. dubna 
1925, jímž tato uděluje dovolatelce k zaplacení, pokud se týče k zabez
pečení a k převzetí 1.000 m' dříví lhůtu do 31. května 1925 s tím, že 
množství do té doby neodebrané bude stornováno. Dovolatelka se do
mnívá, že, kdyby žalovaná byla vyčkala s odesláním dříví do příchodu 
Jejího důvěrníka, tento by byl zjistil, že zboží neodpovídá intencím do
volatelky a byl by zboží nepřevzal do uplynutí dodatečné lhůty a že pak 
žalovaná byla sama vázána vysloveným stornem. Toto storno, jehož se 
dovolatelka tak houževnatě dovolává, nemá, i když se nepovažuje za 
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pouhou pohrůžku, nýbrž za prohlášení ve smyslu čl. 354 obch. zák., žád
ného významu pro řešení tohoto SP0rLl. Byly-li smluvní strany v prodlení. 
nepříslušela jim jiná práva než jsou vytč'ena v §§ 343, 354, 355 a 356 
obch. zák. Nezaplatila-li, pokud se týče nezabezpečila-li dovolatelka 
včas kupní cenu za koupených 1.000 111" .~říví, .byla ~alovaná ovšem 
oprávněna podle čl. 354 a 356 obeh. zak. ]I oznaml lI, ze odstupUje od 
smlouvy, když dovolatelka do 31. května 1925 ~mlouv,u, v to~to směru 
nesplní. Souhlasným udáním obou stran bylo vsak z]lsteno, ze dovola
telka zajistila kupní cenu v dodatečné lhůtě: Tím však pozbylo stor.n~ 
významu. Žalovaná nebyla"op;ávn~~~ nutIlI do~ola~elk~ k od;bram 
dříví. Byla-li dovolatelka s pnJelI~ dnvI v prodl;m, mela zal~vana jako 
prodavatelka pouze právo podle cl. 343 obeh. zak., neby~a vs~k opra::
něna odstoupiti od smlouvy a bylO proto storno vyslovene take pro pn
pad nepřijetí dříví bezvýznamné. I kdyby tudíž žalovaná byla počkala 
s odesláním dříví do příjezdu důvěrníka dovolatelky a kdyby tento byl 
prohlásil že dříví nepřevezme, nemohlo to míti za následek storno kupní 
smlouvy.' Žalovaná byla oprávněna trvati na splnění kupní smlouvy 
ovšem za podmínek, že dříví odpovídá. sjednané. jakosti., z~ t?n~u tak 
Jest, mají soudy nižších stolic za prokázano. Pouhe prohlasenl duvern~ka 
dovolatelčina, že zboží neodpovídá intencím jeho mandantky, a nepre
vzetí dříví v dodatečné lhůtě, nebylo by oprávnilo dovolatelku odstou
piti od smlouvy. 

čís. 8145. 

Následky zmeškání lhůty k podán! ~alo~?í, odpovědi I!~távají s.a~y 
sebou uplynutím lhůty a nemohou byh odcmeny dodatecnym podán;m 
žalobní odpovědi, třebas se tak stalo před podáním návrhu na vyneseni 
rozsudku pro zmeškání. 

Ti, kdož jsou spolužalováni o náhradu škody, netvoří nezbytně spo
lečeootví v rozepři podle § 14 c. ř. s. 

(Rozh. ze dne 15. června 1928, Rv 1 2132/27.) 

Žalobci byla způsobena škoda neosvětleným povozem, který řídil 
kočí Josef L. a který náležel manželúm č-ovým. V řízení o žalobě na na
hra'du škody proti Josefu L-ovi a manželůrn č-ovým podal josef L. ža
lobní odpověď včas, manželé č-ovi zmeškali lhůtu k podání žalobní od
povědi. K návrhu žalobcovu vynesl pro c e sní s o udp r v é s t o
l i c e proti manželům č-ovým rozsudek pro zmeškání podle žaloby. 
O d v o ! a c í s o u d zamítl odvolání manželů č-ových, pokud uplat
ňovalo zmatečnost podle § 477 čis. 4 c. ř. S., jinak mu nevyhověl. D ů
vod y: Ustanovení § 145 druhý odstavec c. ř. s. nelze použíti na pří
pad -§ 398 c. ř. S'J neboť není nikde předepsáno v zákoně, zejména 
v §§ 243, 398 c. ř. s., že má býti pohroženo žalované straně zákonnými 
následky pro meškání, jež jí stihnou, nepodá-li včas žalobní odpověď" 
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jak je stanoveno na př. v §§ 60 třetí odstavec, 131, ] 65 ,třetí odstavec, 
198 druhý odstavec, 432 druhý odstavec, 452 druhy oastavec a J1l1de 
(viz Hora, Civ. pf. proc. str. 236, II ad 1); jen v těch případech (slova 
v druhém odstavci § 145 »V této případnosti« vztahují se jen na prvý 
odstavec téhož §) lze promeškaný úkon procesni provésti i dodatečně. 
Při nepodání žalobní odpovědi včas je použíti ustanovení § 144 e. ř. s, 
podle něhož je strana promeškavší procesní úkon vyloučena pro vždy 
z toho, by jej dodatečně mohla předsevzíti. Je proto lhostejno, zda bylo 
usnesení prohlášeno ústně a zda a kdy bylo přelepeno kolky. TiskopIs 
sám je" ovšem potud nesprávným, pokud uvádí jako usnesení i to, »že 
na odpověď po uplynutí lhůty podanou by jako na opozděnou nebylo 
lze přihiédati, byť i žalující strana opomenula před podáním odpovědI 
učiniti návrh, by právní újmy promeškání byly uvedeny ve skutek«, ne
boť to je předpis zákona, jehož znalost se předpokládá u každého, tím 
spíše u právního zástupce (§ 2 obč. zák.). Usnesením je pouze výrok, 
že a jaká lMta byla dána k žalobní odpovědi, neboť jen o tom rozhoduje 
soudce (§ 243 prvý odstavec c. ř. s.), ostatní je poučením, jež se dává 
stranám práva neznalým (§ 432 c. ř. s.) a jež bývá otištěno v tiskopisech 
na př. při vyřízení žaloby o následcích nedostavení se, o písemných vý
kladech (§ 397 c. ř. s.), o opravných prostředcích do rozsudku. Byl~ 
proto odvolání, pokud se v něm uplatňuje zmatečnost, jako neodůvodnene 
zamítnouti. Tím je odbyt odvolací důvod nesprávného právního poso~
zení, pokud se spatřuje v tom, že neměl býti vydán rozsudek pro zmes
kání, ana byla podle mínění odvolatelů podána včas žalobní odpověď. 
Neprávem tvrdí odvolatelé, že neměl býti podle § 402 druhý odstavec 
c. ř. s. proti nim vydán zvláštní rozsudek, an spolužalovaný josef L. po,~ 
dal včas žalobní odpověď a jedná se prý o nutné společenství v rozepn 
po rozumu § 14 c. ř. s.; takového společenství tu není, neboť ani podle 
povahy sporného právního poměru aní podle zákonného předpisu ne~ 
tvoří žalovaní jednotnou rozepři stran; vždyť je možno, že odvolatele 
by nebyli odsouzeni k náhradě škody způsobené L-em, prokázali-li by, 
že na tom nemají viny (sami se toho odvoláním domáhají), ač by L. 
byl odsouzen. 

N e j v y Š š i s o u cl nevyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

Zmatečnost, o které soud dovolací musí podle plenárního rozhod
nutí ze dne 30. prosince 1927 pres. 227/27 uveřejněného pod čís. 7671 
sb. n. s. věcně rozhodnouti, vidí dovolatelé v tom, že odvolací soud ne
shledal, že jim byla odmítnutím jejich žalobní odpovědi na žalobu ne
zákonným postupem soudu odňata možnost před soudem jednati (§ 477 
čís. 4 a 503 čís. 1 e. ř. s.). Nelze přisvědčiti Vývodům dovolatelů, že jest 
nezákonným odmítnutí jejich odpovědi na žalobu, podané sice pouply
nutí lhůty k jejimu podání soudem prvé stolice stanovené, ale ještě před 
návrhem žalobce na vydání rozsudku pro zmeškání proti nim pro nepo-

UJ~ 
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dáni žalobní odpovědi. Podle § 144 c. ř. s. má promeškání procesního 
úkonu za následek, že jest strana vyloučena z procesního úkonu, jejž 
bylo jí v stanovené lhůtě předsevzíti. Ustanovení toto je normou vše
obecně platnou, pokud ohledně těch kterých procesních úkonů nebylo 
něco jiného stanoveno. Dovolatelé uznávají, že usnesení na tiskopisu 
pro první roky před tištěné jest usnesenim soudním jen potud, pokud se 
v něm odpůrci uděluje lhůta k odpovědi na žalobu a že vše ostatní jest 
jen poučením pro strany práva neznalé. Když tomu tak, nastaly ná
sledky zmeškání lhůty k podání odpovědi na žalobu již uplynutím lhůty 
k tomu stanovené samy sebou bez ohledu na to, zda návrh ve smyslu 
§ 398 prvý odstavec c. ř. s. v té době již byl podán čili nic. Není proto 
správným názor dovolatelů, že až do podání návrhu na vydání rozsudku 
pro zmeškání podle § 398 prvý odstavec c. ř. s. mohli ve smyslu § 145 
druhý odstavec c. ř. s. promeškaný úkon procesní dodateč'ně předsevzíti . 
a tak následky promeškání odčiniti. Zásadu tuto vyslovil nejvyšší soud 
již v rozhodnutí uveřejněném pod čís. 7286 a 7729 sb. n. s. Vývody do
volání nejsou způsobilé, by soud dovolací shledal důvodným od zásady 
svrchu uvede'né v tomto případě upustiti. Stačí proto dovolatele pouká
zati s jeho vývody v tomto směru na důvody onoho rozhodnutí. Jest 
proto přisvědčiti názoru soudu odvolacího, že předpis § 145 druhý od
stavec c. ř. s. na souzený případ se nevztahuje a nemůže proto o zma
tečnosti ve smyslu § 477 čís. '4 c. ř. s. případně § 503 čís. 1 c. ř. s. býti 
řeči. Soud dovolací shledává správným i názor soudu odvolacího, že. 
o společenství v rozepři ve smyslu § 14 c. ř. s. tu nejde a že proto proti 
dovolatelům mohl býti vydán samostatný rozsudek bez ohledu na to, 
jak vyzní rozsudek proti spolužalovanému L-ovi, když zavinění L-ovo 
jest zjištěno a pro posouzení povinno'sti dovolatelů k náhradě škody při
chází jen v úvahu, zdali zavinění toto jest toho rázu, že jest způsobilé, 
aby opodstatnilo jeho nezdatnost ve smyslu § 1315 obč. zák., kterážto 
otázka jest otázkou právní a nikoli otázkou skutkovou. 

čís. 8146. 

I v řízení o výpovědi z domovnického poměru (zálmn ze dne 30. 
ledna 1920, čís. 82 sb. z. a n.) mohou býti předmětem sporného jednání 
pouze námitky, podané včas. ' 

K výpovědi z domovnického poměru trení představenstvu družstva 
třeba souhlasu dozorčí rady. 

(Rozh. ze dne 15. června 1928, Rv I 680/28.) 

Výpověď stavebního družstva žalovaným z domovnického bytu po
nechal pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e k námitkám žalovaných 
v platnosti. O d vol a c i s o u d napadený rozsudek potvrdil mimo jiné 
z těchto d ů vod ů: Především jest zodpověděti otázku, zda k platnosti 
výpovědi bylo třeba, by si představenstvo vyžádalo k tomu souhlas 
dozorčí rady po rozumu § 11 čís. II stanov. Odvolací soud Je toho na-
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zoru, že souhlasu toho vůbec nebylo třeba, ježto v souzeném připad,' 
nešlo »0 uzavření smlouvy«, nýbrž o výpověď a k ní nepotřebovalo 
představenstvo souhlasu dozorčí rady.' Prvý soud zjistil správně na 
základě knihy protokolů o schůzích, že ve SChllzi přestavenstva a do
zorčí rady dne 13. ledna 1927 byli přítomni třič'lenové představenstva, 
na základě stanov zjišťuje soud odvolací, že představenstvo je způso
bilé usnášeti se, jsou-Ii přítomni aspoň tři členové (§ 6), a že ve spo
lečných schůzích představenstva a dozorčí rady hlasuje se odděleně 
podle předpisů § 6 nebo 10. Jestliže se tedy představenstvo usneslo 
v o'né schůzi odděleně dáti žalovaným výpověď, stalo se usnesení to 
způsobem stanovám odpovídajícím a je platné; že při hlasování bylo 
šetřeno ustanovení § 12 stanov, dlužno předpokládati, byť i to z proto
kolu samého zřejmo nebylo. Než, kdyby tu ani nebylo platné výpovědi 
ze dne 13. ledna 1927 a i kdyby bylo skutečně třeba k platnosti výpo
vědi souhlasu dozorčí rady, nemllže býti pochybnosti o tom, že se stalo 
platné usnesení o výpovědi ve schlizi dne 22. dubna 1927. Toho dne 
ve společné schůzi představenstva a dozorčí rady bylo usneseno se
trvati na výpovědi z bytu a z domovnictvi a schváleno usnesení spo
lečné schůze představenstva a dozorcí rady ze dne 13. ledna 1927. Toto 
usnesení nelze rozumně jinak vykládati, než že se společná schůze před
stavenstva a dozorčí rady usnesla znovu na výpovědi, třeba že toto 
opětné usnesení se na výpovědi formulovala tím způsobem, »že na V)'
povědi trvá a že usnesení ze dne 13. ledna 1927 schvaluje«. 

N e j vy Š š i s o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

V tomto sporu jde o zrušení domovnického poměru žalovaných vý
povědí se strany majitele domu podle § 10 zákona o domovnících ze 
dne 30. ledna 1920, čís. 82 sb. z. a n. a v důsledku toho o příkaz, by 
žalovaní vyklidili domovnický byt. Zákon [§ 10 (2) 1 předpisuje, že se 
'0 námitkách proti takové výpovědi jedná a rozhoduje podle obdoby 
řizení ve věcech nájemních. Platí tudiž pro ·ně pravidlo (§§ 562,566, 
567 c. ř. s.), že v nich musí býti uvedeno vše, co žalovaný má proti vý
povědi, a že jenom námitky podané v čas mohou býti předmětem jed
nání (§ 571 c. ř. s.). Opozděné námitky musí býti bez jednání odmít
nuty (§ 571 c. ř. s.). Nové skutečnosti a průvody (§ 179 c. ř. s.) může 
žalovaný přednésti u ústního jednání jenom k námitkám v čas po
daným. V tomto připadě přednesli žalovaní při líčení 16. července 1927 
- dávno po lhůtě k podání námitek - že se usnesení žalujícího druž
stva z 22. dubna 1927 vztahovalo jen na výpověď, na které se usnesli 
členové předsiavenstva a dozorčí rady 13. ledna 1927, ta výpověď že 
nebyla pravoplatně usnesena a, kdyby i byla, že byla konsumována 
výpovědí uplatňovanou u okresního soudu v H. Mimo to namítli, že člen 
představenstva a jednatel žalujícího družstva Jan B. prohlásil jménem 
družstva Leopoldě, K-ové, že žalovaným bude dán domovnický byt se 
závazkem, že jim nebude dána výpověď po dobu trvání ochrany nájem-
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nikli. To byly dvě nové námitky, nemající nic společného s námitkami 
uplatněnými v čas podáním ze dne 9. června 1927. Bylo o nich neprá~ 
vem jednáno a nemohou býti podkladem pro rozhodnutí ve věci samé. 
Proto jsou také bezpředmětny vývody dovolání, které se na ně vztahují 
a nelze se jimi dále obírati. 

Výtku rozporu se spisy (§ 503 čís. 3 c. ř. s.) dovolání neprovádí 
podle zákona, protože nedoličuje, kterou rozhodnou skutečnost, oupo
rující spisům, vzal odvolací soud za základ svého rozhodnutí. Vytýká, 
že odvolací soud vzal za prokázáno, že se žalující družstvo platně 
usneslo svými orgány na výpovědi žalovaných z bytu. Vývody k tomu 
připojenými vytýká, že odvolací soud nesprávně vyložil práv;ni význam 
ustanovení stanov družstva. Než odvolací soud správně vyložil, že 
k pravoplatnému usnesení družstva, dáti žalovanému výpověď, nebylo 
potřeba souhlasu dozorčí rady, neboť nejde o žádný případ zmíněný 
v § 11 stanov, nýbrž o pouhé správní opatření představenstva podle 
§ 6. Tim padají veškeré vývody dovolání uplatňované s hlediska roz
poru rozsudku se spisy í nesprávného právního posouzení věci ohledně 
toho, že výpověď žalovaným nebyla žalujícím družstvem platně usne
sena a že následkem toho výpověď není platná. 

čís. 8147. 

Ve sporech podle §§ 35 a 37 ex. ř. jest určiti hodnotu předmětu 
rozepře podle § 57 j. n. 

(Rozh. ze cine 15.cervna 1928, Rv I 915/28.) 

Žalobě o zrušení exekuce pro c e sní s o udp r v é s tol i c e 
vyhověl, o d vol a c í s o u d žalobu zamítl. 

N e j v y Š š í s o u d odmítl dovoláni. 

D ů vod y: 

žaloba, by prohlášena byla za nepřípustnou exekuce vedená žalcj
vanou stranou proti Marii K-ové k vydobytí vykonatelné pohledávky 
900 Kč na svršky uvedené v zájemním protokole okresního soudu 
v Trutnově ze dne 20. června 1927, byla omezena na šicí stroj, uvedený 
tam p'Ůd pol. 3. Ve sporech podle §§ 35 a 37 ex. ř. jest vyměřiti hod
notu sporného předmětu podle § 57 j. n. (plen. usnesení ze dne 17. listo
padu 1915 pres. 386, jud. 242 sb. 1674). Rozhodnou jest tedy výše vy
máhané pohledávky nebo, má-li předmět zástavy hodnotu menší, jeho 
hodnota. Zabavený šicí stroj byl odhadnut dle zájemného protokolu na 
300 Kč a žalobce důsledně ocenil v žalobě hodnotu sporu na 300 Kč. 
Jde tu tedy podle §§ 488, 453 druhý odstavec c. ř. s. o věc nepatrnou. 
Ve věcech nepatrných není podle § 502 c. ř. s. dalšího opravného pro
středku proti rozhodnutí odvolacího soudu. Bylo tedy dovolání odmít
nouti jako nepřípustné již v prvé stolici. 
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čís. 8148. 

Řád '0 zbavení svéprávnosti (císařské nařizení ze dne 28. června 

1916, čís. 207 ř. zák.). 
Sborový snud, rozhoduje o odporu, může sice naříditi, by byly pro

vedeny, pokud se týče doplněny důkazy mimo rok, po případě dožá
daným soudem, musí však za všech okolností na základě svého jednání 
rozhodnouti o odporu věcně a nemůže zrušiti usnesení napadené od
porem a přikázati věc prv.ému soudu, by znovu jednal a rozhodl. 

(Rozh. ze dne 15. června 1928, RII 158/28.) 

s o udp r v é s t o I i c e zbavil Aloisa J-a částečně svéprávnosti 
pro opilství. O d por o v Ý s o u d zrušil usnesení prvého soudu a ulo
žil mu, by, vyčkaje pravomoci, věc znovu projednal a rozhodl v p'Ůd

statě z těchto d ů vod ů: Jako důvod odporu uplatňuje Alois J. ne-' 
správné zjištění skutkového děje, poněvadž nebylo patřióně přihlíženo 
k svědeckým výpovědím a nebyl vzat v úvahu posudek znalce. Opravná 
stolice vyhověla odporu Aloisa J-a, poněvadž napadeným nsnesel1lrtl 
nebyly řádně zjiště'ny podstatné náležitosti zbavení svéprávnosti pro 
opilství. 

N e i v y š š í s o II d zrušil usnesení odporového soudu a uložil mu, 
by o odporu znovu pojednal a rozhodl. 

D ů vod y: 

Stěžovatelka namítá ve směru 'formálním, že odporovy soud měl při 
svém právním názoru učiniti potřebná zjištění a neměl věc vraceti 
prvému soudu k novému jednání a rozhodnutí. Stěžovatelce jest při
svědčiti. Řád o zbavení svéprávnosti propůjčuje účastníkům právo 
k odporu proti usnesení znějícímu na zbavení svéprávnosti jako zvláštní 
opravný prostředek, kterým může zbavený svéprávnosti po skončeném 
řízení v první stolici přivoditi 'll o v é říz e n í před sborovým soudem, 
je-Ii třeba, na nových podkladech. Řízení před okresním soudem ne
může právě podle povahy věci poskytnouti záruku, spočívající ve ve
řejném ústním jednání se stranami před sborovým soudem .. V odpo" 
rovém řízení nemá býti toliko přezkoumáno usnesení okresního soudu 
podle látky, kterou měl okresní soud po ruce, nýbrž má býti vydáno 
nové rozhodnutí, po případě na novém podkladě a po novém jednání 
za úč'asti zájemníkú (§ 42 druhý odstavec). Formou, ve které si razllo-· 
dující soud zjedná podklad pro rozhodnutí, jest ústní jednání podle ci
vilního řádu soudního, jak výslovně praví § 57 řádu o zbavBní svépráv
Msti (srovnej vysvětlivky k řádu o zbavení svéprávnosti § 37). Podle 
§ 56 téhož. řádu platí obdobně i ustanovení civilního řádu soudního 
o provádění důkazů a o opatření listin, předmětů ohledání a přezvěd
ných věcí. Ukáže-li se již při nařízení roku k ústnímu jednání, že jest 
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třeba při jednání zjistiti pravdivost skutečností uvedených v odporu 
nebo ve vyjádření, opakovati důkazy provedené u okresního soudu nebo 
nové důkazy provésti, má podle § 43 řádu o zbavení svéprávnosti před
seda senátu navrhované svědky nebo znalce obeslati a zaříditi, by byly 
opatřeny všechny průvody. Ovšem může sborový soud po rozumu § 276 
čís. 1 c. ř. s. naříditi, by byly provedeny, pokud se týče doplněny dů
kazy mimo rok po případě dožádaným soudem; leč musí za všech okol
ností na základě svého jednání rozhodnouti o odporu věcně, a nemůže 
zrušiti usnesení odporem napadené a věc přikázati okresnímu soudu} 
by tento znovu jednal, tedy vlastně odporové jednání provedl a o od
poru rozhodl. Odporový soud měl tedy v této věci, nechtěl-Ii sám opa
kovati, pokud se týče doplniti důkazy, jež pokládá za nutné, vrátiti spisy 
okresnímu soudu, by důkazy doplnil, pokud se týče nové důkazy provedl. 
Na základě doplněného řízení o odportl bude mu pak rozhodnouti věcně. 
Napadené usnesení je proto nezákonné a bylo je proto zrušiti. 

čís. 8149. 

Popřel-Ii správce úpadkové podstaty vylučovací nárok, nelze vylu
čovateli poukázanému na pořad práva ustanoviti lhůtu k podání žaloby 
s tím, že jinak nebude lze v úpadkovém řizell!Í vzíti zřetel k jeho nároku. 

(Rozh. ze dne 16. června 1928, R I 428/28.) 

Max K. přihlásil vylučovací nárok v úpadku Karla U-a. Správc.: 
úpadkové podstaty nárok popřel, pročež úpadkový komisař odkázal 
Maxe K-a na pořad práva s tím, že »nepodá-li do čtyř týdnů žalobu, 
nebude lze v úpadkovém řízení vzíti zřetel k jeho nároku«. Rek u r sní 
s o u d vyhověl rekursu Maxe K-a potud, že vyloučil z usnesení prvého 
soudu onen dodatek. D ů vod y: V projednávaném případě jde o vylu
čovací nárok uplatňovaný rekursem proti úpadkové podstatě. Spory 
z takovýchto nároků mohou býti zahájeny toliko proti správci úpadkové 
podstaty (§6 (2) konk. ř.). Jelikož správce úpadkové podstaty popřel 
uplatňovaný nárok vylučovací, nezbylo než navrhovatele Maxe K-a od
kázati na pořad práva, jak se právem stalo napadeným usnesením. Ne
právem však byla stanovena rekurentu čtyřnedělní lhůta k nastoupe.ni 
pořadu práva s tím, že jinak nebude lze k jeho nároku v úpadkovém 
řízení vzíti zřetel, neboť pro takovéto opatření není opory v zákoně a 
mimo to musí býti ponecháno uvážení rekurenta, kdy chce nastoupiti 
pořadem práva. Stanovení této lhůty není v zákoně odůvodněno a prot~ 
bylo rekursu po této stránce vyhověno. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu správce úpad
kové podstaty. 

Důvody: 

Stěžovatelka napadá usnesení rekursního soudu jen, pokud jím bylo 
usnesení soudu prvé stolíce změněno, a žádá obnov.ení tohoto -usnesení. 
Nelze však sdíleti názor) že by posouzení věci rekursním soudem- po 
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stránce právní nebylo správné. Odchylný názor stěžovatelův nemá opory 
v jeho tvrzeni, že úpadkové řízení jest ukončiti v určité pevné lhůtě, an 
úpadkový řád nemá obdobného ustanovení, jakým jest ustanovení § 56 
čís. 1 vyr. ř. Stěžovatel dovolává se také marně obdoby ustanoveni 
§ 110 konk. ř. Ustanovení to jest výjimečným ustanovením zákona, 
platným jen pro případ v zákoně uvedený, jsou-Ii totiž pohledávky úpad
kových věřitelů těmito přihlášené popřeny, kde zákon ustanovením lhůty 
sledoval účel, by byla co nejdříve zjednána jistota o výsledku zkušeb
ního sporu (Bartsch-Pollak str. 604). Vzhledem k tomu netřeba se za
bývati dalšími vývody dovolací stížnosti, že by sporná pohledávka 
unikla podstatě, nenastoupí-li věřitel pořad práva. 

čís. 8150. 

Z"ručil-Ii se práVl1!Í zástupce prodatele, že část kupní ceny složenou 
u něho kupitelem vydá prodateli teprve, až tento kupní smlouvu pode
píše, jest práv kupiteli, vydal-Ii část kupll!Í ceny prodateli (súčtoval-li 
ji sním) dříve, prodatel pak odepřel kupní smlouvu dodržeti a pode
psati. 

(Rozh. ze dne 16. června 1928, Rv I 500/27.) 

Žalobě Líny F-ové, jíž se domáhala na žalovaném advokátu zapla
cení 90.000 Kč, bylo vyhově.no s o u d Y vše c h tří s t o I i c, Ne j
v y Š š í m s o ude m z těchto 

důvodů: 

Pravoplatným rozsudkem ze dne 4. prosince 1924 bylo určeno, že 
dne 20. srpna 1921 mezi Ervínem, Kamilem a' Pavlem K-ovými jako 
prodaleli s jedné strany a Jindřichem F-em, manželem žalobkyně, 
s druhé strany uzavřena byla platná a právně účinná kupní smlouva, 
kterouž Jindřich F. spolu se žalobkyní koupili od bratří K-ových jim 
tehdy náležející důmč. p. 70 »Britania« za kupní cenu 840.000 Ké; 
že kupní smlouva měla býti dne 1. října 1921 písemně vyhotovena a 
stranami podepsána a že téhož dne měli zaplatiti manželé F-ovi, kteří 
při ústním sjednání koupě dali bratrům K-ovým jíž závdavek 10.000 Kč 
na kupní cenu první splátku per 90.000 Kč. Jak dále jest zjištěno, kladl 
žalovaný jako právní zástupce bratrů Kcových v dopise ze dne 27. zátí 
1921 nové podmínky pro písemnou perfekci kupní smlouvy a prohlásil 
zároveň, že splátka 100.000 Kč, správně 90.000 Kč, kterou F-ovi dne 
1. října 1921 složiti mají, deponována bude na jeho bankovním kontě 
a že se zaručuje za to, že tato částka prodatelům vydána bude teprvé 
až tito podepíší kupní smlouvu. Žalobci odmítli kladené jim nové pod
mí,nky smlouvy a složili v dodatečné lhůtě jim prodateli ku přijetí pod
mínek těch poskytnuté dne 3. října 1921 do rukou žalovaného jako plno
mocníka bratrů K-ových pro tyto smluvenou splátku 90.000 Kč lla 

f i 
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ujed.nanou kupní cenu. Žalovan)' jménem svých mandantú dopisem ze 
dne 5. října 1921 prohlásil, že jeho mandanti bratří K-ovi, z toho dů
vodu, že F-ovi v dodatečné Ihů tě na kladené podmínky smlouvy, která 
dosud definitivně nebyía uzavřena, nepřistoupili, od smlouvy ustupují a 
že on - žalovaný - důsledkem toho dává jim splátku 90.000 Kč k dis
posici. Manželé r-ovi, trvajíce na tom, že kupní smlouva byla dne 20. 
srpna 1921 definitivně uzavřena, nepřijali tuto disposici, nýbrž podali 
dne 8. října 1921 na bratry K-ovy žalobu na dodržení kupní smlouvy 
ze dne 20. srpna 1921; když však za sporu ° jmění bratrl! K-ových byl 
vyhlášen úpadek a dům jejich čís. p. 70 »Britannia« byl v nucené dražbě 
prodán, změnili manželé F-ovi patřičně žalobu a bylo shora citovaným 
rozsu.dkem. ze dne 4. prosince 1924 pravoplatně určeno, že kupní smlouva 
uzavřená dne 20. srpna 1921 jest platná a právně účinná a že pohle .. 
dávka F-ových na vrácení splacené částky kupní ceny 100.000 Kč, t. j. 
závdavku 10.000 Kč a částky 90.000 Kč due 3. října 1921 k rukám ža
lovaného složené proti úpadkovým podstatám bratrů K-ových jest lik· 
vidní. Poněvadž se žalobkyni pro její osobu ajako dědičce po jejím me·· 
zitím zemřelém manželu Jindřichu F-ovi z úpadkových podstat bratrl' 
K-ových uspokojení řečeně pohledávky nedostalo a patrně také nedo
stane, žaluje Lína F-ová, by žalovaný jí zaplatil oněch 90.000 Kč, ktere 
mu ona a její maonžel jako splátku na kupní cenu dne 3. října 1921 vy
platili, poněvadž se zaručil za to, že tento peníz bratrům K-ovým před 
podepsáním kupní smlouvy nevydá, a že k podepsání kupní smlouvy 
K-ovými dosud nedošlo a také již nedojde. Oba nižší soudy vyhověly 
této žalobě, odvolací soud z toho důvodu, že žalovaný jest zavázán ža
lobkyni 90.000 Kč do jeho rukou složených nahraditi, jelikož se zaručil, 
že peníz ten F-ovým nevydá, dokud kupní smlouva nebude podepsána 
a poněvadž peníz ten také, když K-ovi od smlouvy odstoupilí, kupitelům 
dal k disposici. Dovolací soud, pokl:idaje toto rozhodnutí za správné, 
jest toho právního názoru, že 90.000 Kč žalovanému bylo dáno ovšem 
jako splátka na kupní cenu pro prodatele, bratry K-ovy, však pod tOll 
podmínkou, že K-ovi skutečně kupní smlouvu podepíší, takže žalovaný 
až do splnění této podmínky stal sea, poněvadž k podepsání smlouv)' 
nedošlo, také zůstal uschovatelem řečeného peníze pro manžele F-ovy. 
Dovola!el, jenž příznává, že řecený peniz částečně K-ovým vydal, čá
slečně s nimi na pohledávku jemu proti nim příslušející súčtoval, tedy 
manželům K-ový01 nevrátíl, hájí jak již v nižších stolicích tak i nyní 
právní stanovisko, že 90.000 Kč odevzdáno mu bylo F-ovými jako plno
mocníku K-ových na účet těchto jako splátka na kupní cenu, že peníz 
ten tím se stal vlastnictvím bratru K-ových a že on důsledně manželům 
F-ovým odevzdal písemné potvrzení o příjmu tohoto peníze, rla účet 
bratrů K-ových, aniž při tom bylo opakováno ručitelské prohlášení, jak 
obsaženo bylo v jeho dopise ze dne 27. září 192\. Dovolatel, jenž se 
takto snaží dovodití, že nestal se uschovatelem proti F-ovým, nýbrž 
proti K-ovým a že jeho svrchu zmíněné ručení pomínulo, vytýká ne
úplnost řízení v tom směru, že, když žalobkyně ve sporu prohlásila, že 
Onoho písemného potvrzení nemá, nebylo jí procesním soudem uloženo, 

- čís. 8150·--
891 

by toto potvrzení předložila a že nebyl připuštěn ža!ovan5rl11 nabízeny 
důkaz vi'slechem stran o obsahu tohoto potvrzení a o tom, že žalobkyně 
potvrzení to ještě má v rukou. Než nutno míti na zřeteli, že manželé 
f-ovi složili oněch 90.000 Kč do rukou žalovaného na jeho přímé vy_ 
zvání a na jeho ručební prohlášení shora uvedené, a že žalovaný ani ne
tvrdí, že toto své ručební prohlášení k F-ovým odvolal. Toto prohlášení 
nemohlo tudíž býti odčiněno a státi se bezúčinným tím, že v písemném 
potvrzení o přijetí 90.000 Kč nebylo opaková:no. Ale žalovaný dal sám 
na jevo, že uschovává 90.000 Kč pro manžele F-ovy tím, že v dopise ze 
cIne 5. října 1921 dává vzhledem na odstoupeni K-ových od kupní 
smlouvy peníz ten F-ovým k disposici. Nebylo tu{jíž třeba vyžádati pí
semné potvrzení a připustití o jeho obsahu a o tom, zda žalobkyně toto 
potvrzení má ještě v rukou, důkazy, žalovaoným nabízené. Prováděje do
volací důvod čfs. 4 § 503 c. ř. s. shledává dovolatel nesprávné právní 
posouzení věci v tom, že udvolací soud přes to, že strana žalující tvrdí) 
že 90.000 Kč složila u žalovaného jako splátku na kupni cenu pro bratry 
K-ovy, pokládá žalovaného jako uschovatele peníze toho k vrácení za
vázaného. Na vyvrácení této námitky sluší k tomu, co již shora v tomto 
směru uvedeno bylo, vzhledem na další vývody dovolatele dodati toto: 
zalobkyně a pozůstalost po jejím manželi Jindřichu F-ovi ovšem přihlá
sily k úpadkům bratrů K-o.vých nárok na navrácení 100.000 Kč z toho 
právního důvodu, že přihlášený peníz na kuVní ce ml z kupní smlouvy 
ze dne 20. srpna 1921 splatili, že však bratři K-ovi télo kupní smlouvy 
nesplnili. zalobou ze dne 5. listopadu 1923 domáhala se žalobkyně ve 
vlastním. jméně a jako dědička Jindřicha F-a proti Dr. Felixi B-ovi, ad
vokátu v Karlových Varech jako správci úpadkových podstat bratrů 
K-ových určení správnosti přihlášeného požadavku 100.000 Kcč' z téhož 
prácvního důvodu, aniž ku provedení tohoto sporu došlo, neboť podle 
protokolu o schůzi věřitelského výboru ze cine 11. března 1925 v úpad
cích bratrů K-ových, vzal Dr. B. netoliko odvolání z rozsudku krajského 
soudu v Chebu ze dne 4. prosince 1924 zpět, nýbrž učini·1 se žalobkyní 
také narovnání, podle kterého obě stromy v běhu jsoucí spory vzaly Zpěi, 
vzdavše se zároveň všech právních nároků a útrat, při čemž si ovšem 
žalobkyně výslovně nároky své proti žalovanému Dr. Emilu S-o·vi (po
stížné a na náhradu škody) vyhradila. Tím, že žalobkyně nárok na vrá
cení 90.000 Kč ohlásila i k úpadkům bratrů K-ových, že citovanými ža
lobami požadavek ten proti nim uplatnila a že se konečně nároku toho 
proti úpadkovým podstatám bratrů K-ových narovnáním vzdala, není 
nárok její proti žalovanému touto žalobou uplatněný nijak dotčen. Jak 
již shora bylo zdůrazněno, složila žalobkyně a její manžel sporných 
90.000 Kč jako první splátku na kupní cenu. zalovaný přiznal, že tento 
peníz z části bratrům K-ovým jako pro datelům vydal; zčásti s nimi na 
své pohledávky súčtoval. Jelikož jest zjištěno, že k plnění kupní smlouvy 
prodateli nedošlo a dojíti již nemůže, dostalo se 90.000 Kč, pokud se 
týče aspoň jejich část do rukoubratrú K-ových, oní byli tudíž, poněvadž 
II nIch právní důvod k podržení těchto peněz pominul, pokud se týče vů
bec nevznikl, žalobkyni ku vrácení obdržených peněz vázáni. Vedle nich 
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však jest žalovaný žalobkyni z právního duvodu, že jako uschovatel pe
něz, ač se podmínka pod kterou je K-ovým vydati měl, nesplnila a splniti 
se již nemůže, K-ovým vydal, pokud se týče s nimi je súčtoval, podle 
§ 964 obč. zák. vázán žalobkyni nahraditi škodu, která jí vzešla tím, že 
žalovaný proti povinnosti jemu podle § 961 obč. zák. uložené se svěře_ 
nými mu 90.000 Kč protismluvně naložil. Nárok proti bratrům K-ovÝIll 
a nárok proti žalovanému jsou tedy dva různé samostatné nároky, z nichž 
jeden druhý nevylučuje, takže pro posouzeni žalobního nároku proti ža
lovanému jest úplně lhostejné, že žalobkyně nárok proti bratrům K-ovým, 
pokud se týče proti jich úpadkovým podstatám uplatňovala a později 
nároků těch se narovnáním vzdala. žalobkyně tedy právem nárok sv oj 
proti žalovanému uplatňuje, to tím spíše, že se jí vrácení peníze zapla
ceného od K-ových dosud nedostalo a také nedostane a když při shora 
řečeném narovnání s úpadkovým správcem Dr. K-em nárok svůj proti 
žalovanému výslovně si vyhradila. škoda, k jejíž náhradě žalovaný ža
lobkyni jest vázán, pozůstává jednak v 90.000 Kč, jež žalovanému dány 
byly do uschováni a žalobkyni vráceny nebyly, jednak i ze zákonných 
úroků, jak mu byly přisouzeny nižšimi soudy. 

čís. 8151. 
Odpúrčí nárok. 
Za podmínek § 2 (§ 3) odp. ř. lze odporovati i takovému právnJmu 

jednáuí dlužníkovu, na jehož základě nabyla třetí osoba exekučního ti
tulu. Lhostejno, že v době nabyti exekučního titulu nebyla spoma jsouc
'nost pohledávky, jen když byla spoma jej! splatnost. 

úmluva, čellcí k tomu, by nastala dřívější splatnost pohledávky a 
tim bylo dosaženo dříve exekuiímlto titulu, jest, za ostatnich podmlnek, 
odporovatelnou podle § 2 čís. 3 odp. ř. 

Je-Ii odporovatelným již znzení exekučního titulu, stávají se odpo
rovatelnými i exekuční úkony, jichž se odpůrce odporovatelúv domohl 
na základě takového exekučního titulu. 

Odporující věřitel jest op,rávněn požadovati to, co ušloodporovatel
ným jednálllnl ze jmění dluŽllÍkJova, aniž by bylo třeba zvláštnlho ná
vrhu, by bylo právní jednání prohlášeno bezúčinným. 

(Rozh. ze dne 16. června 1928, Rv 12034/27.) 
-: ~.'_-1 ~l 

Pravoplatným rozsudkem prvého soudu ze dne 18. prosince 1926 
bylo žalobci přisouzeno proti Edmundu R-ovi 16.815 Kč. Dne 21. pro
since 1926 uzavřel Josef M. s Edmundem R-em soudní smír, podle něhož 
se Edmund R. zavázal zaplatiti Josefu M-ovi 6.000 Kč pod exekucí. 
Josef M. navrhl ku vydohytí 6.000 Kč proti Edmundu R-ovi exekuci za
bavením a prodejem svršků, jež byla dne 30. prosince 1926 povolena 
a téhož dne zabaveni vykonáno. Při dražbě dne 1. března 1927 vydražil 
Josef M. všechny zabavené svršky za 1.680 Kč a byl ml! přikázán (po 

,- čís. 8151 -
893 

srážce dražebních poplatků) zbytek rozvrhové podstatv 1.590 Kč. ža
lobc~ vedl Ihned p~ p,ravoplatnosti rozsudku prvého sóudu ze dne 18. 
prosmce 1?26 prolI Edmundu R-ovi exekuci, avšak bezvýsledně. Ža
lobou, o mz_ tu Jde, domahal se žalobce na Josefu M-ovi, by bylo uznáno 
pravem, 1. ze nabytI vnu,:eného. zástavního práva žalovaným na svršcích 
Edmund~ ,R-a Jes~ prolI za~ob~1 b~zúčinným a 2. že žalovaný jest povi
nen ,svo~lI, bl' 1.~~O Kč pnkazanych mu rozdělovacím usnesením bylo 
vydarl? za!obcI,na castečnou úhradu jeho pohledávky 16.815 ~č za ža-
lovanym. Zalobe bylo vyhověno s o u d Y vše c h t r' I' stl' N' 

__ o ' OIC eJ-
v y s S 1 In S o II dem z těchto ' 

důvodů: 

Není sporno, že žalovaný uzavřel dne 21. prosince 1926 s dlužníkem 
E?m~ndem R-em, s nimž jest sešvakřen, u okresního soudu smír podle 
nehoz se tento zavá~al zaplatiti žalovanému 6.000 Kč s přísl., 'do 26. 
p;osmse 1926 pod nasledky exekuce, a že na základě tohoto smíru za
zad~l zal~vany dne 28. prosince 1926 o mobilární exekucí proti dlužní
kOVI, ~ter,a byla ~ne 3? prosl11ce 1926 vykonána a že dne 1. března 1927 
vydrazll zalovany svrsky zabavené u dlužníka za 1 680 Kč ·t" k ' 

b 1 "k' 'k ' . a vl' eze ze 
mu o y pn aza? u krytI jeho pohledávky 6.000 Kč. Odporuje-li žalobce 
z ,duvod,u § 2 ~IS, ~ a § 3 čís. 2 odp. ř. jak smíru, tak i nabytí zájel11ního 
~astav?lho prava, ;al?vaným na dlužníkových svršcích a UČinil-li návrh 
~~lob~1 na prohlasem nabytí tohoto zástavního práva proti němu bez
uCI~ny~ ~ n~ vynu.ce~í sv~lení žalovaného k vydání výtěžku, nelze shle
dalI. an~, ze zalobm navrh Jest s hlediska § 12 a 13 odp. ř. lormelně ne
spravny,~ a odp~ro~al zákonu, aní že není, hledíc ke skutkovým zjíště
mm I11zs1ch soudu predpokladů § 2, t}s. 3 odp. ř. Jest zřejmo, že žalobce 
?dporen; protI ~n;lru OdporUJe dluzmkovu právnímu jednání, jímž nabyl 
zalo~any. ex,:kucl11ho htulu. Ze I takové jednání jest odporovatelné, před
poklada]lc, ~e Jde o odporovatelnost podle § 2 nebo 3 odp. ř. vyplývá 
z ustanovenI § 6,odp. r. aJ". t~ké názorem literatury (Bartsch, Pollak, 
~tr. 1036). Nevadl tO?1U a~}, ze)de o ?áro.~, jehož existence není sporná, 
Jak )e tomu ,v so~z,enem pnpade, kde zalu]le! strana sama v dovolací cd
poved; to pnpoustl. Sporným byfo jen, zda pohledávka, pro niž bylo na
by to, ~al?':.aným ~xekučníh~ ~itulu, byla splatná v době nabytí títulu. 
Naml.t~-h zalovany v odvol anI a v dovolání, že jde o pohledávku splat
nou ]lz od roku, 1924, jde o nepřípustnou novotu a žalovaný ocitá se 
v rozporu se s,:,ym vtvr~ením v p;vní stolici a pro řešení sporné otázky 
J~?m~ rozho?nym~ ze slo, mezI 111m a dlužníkem O pohledávku, ohledně 
I11Z ,~h~ll dluz~lk zalovanemu plnění podle možnosti. Splatnost jej! mohl 
tudlz zalovany, neplahl-h dlužník přivoditi podle § 904 ob' ák . 
soud' 'k N bl' c. z . Jen 

mm vyro em. , e ya t!1dí! pohledávka žalovaného za dlužníkem 
Edmundem, R-en; pred uzavremm smíru splatnou, neboť nebylo tu do
SU? sOll~mho vyroku. Byla-Ir soudním smírem splatnost pohledávky 
u;cena JIZ do ,5 ,dnů (26. prosince 1926), byla tím lhůta povinnosti dluž
mkovy k pInem uměle přivoděna. Dospěl-li nyní odvolací soud na zá-



-- čís. 8152 >-

894 

k1adě skutkového zjišt0ní, žalovaným ostatně v dovo1ání doznaného, že 
dlužník a žalovaný byli švakři, že žalovanému byly před uzavřením smíru 
známy nepříznivé majetkové poměry Edmunda R-a, a že jeho (,žalova
ného) právní zástupce věděl, že jest dlužník žalován, k závěru, že dluž
ník měl zkracovací úmysl a že žalovanému nemohl tento úmysl býti ne
známým, kterýmžto závěrem jako skutkovým je dovolací soud vázán, 
nelze o tom pochybovati, že tato úmluva směřující k tomu, by nastah 
dřívější splatnost pohledávky a bylo tím dosaženo dřive exekučního ti
tulu, jest odporovatelnou podle § 2 čís. 3 odp. ř. (Ehrenzweig str. 105). 
Úmluvou tou nastalo zkrácení věřitelů, neboť bylo jí zhoršeno jejich 
procesní postavení a byl při nejmenším stižen jejich zásah na jmění 
dlu,žníkovo (Ehrenzweig str. 110) a jsou proto vzhledem k ostatnimll 
zjištění odvolacího soudu splněny všechny předpoklady § 2 čís. 3 odp. ř. 
Je-li však už zřízení exekučního titulu odporovatelným, stávají se odpo
rovatelnými podle ustanovení § 13 odp. ř. i exekuční úkony, jichž žalo
vaný se domohl na základě takového titulu. Jich odporovatelnost kotví 
v odporovatelnosti Základního právního jednání žalovaného, v uzavřeni 
smíru (Bartsch-Pollak str. 208, 209, Ehrenzweig str. 115, 116, 314). 
Nebylo proto ani třeba zabývati se otázkou, zda jde, pokud se tÝ'č'e na
bytí zájemního zástavního práva, o odporovatelnost podle § 3 čís. 2 
odp. ř. a zda lze mimo úpadek odporovati zajištění pravé pohledávky. 
Pokud jde o otázku lormelní úpravy žalobního žádání, dlužno při jejím 
posuzování míti na zřeteli ustanovení §§ 12 a 13 odp. ř. Podle nich jest 
odporující věřitel oprávněn požadovati to, co odporovatelným jednáním 
ušlo ze jmění dlužníkova. Zvláštního návrhu, aby bylo právní jednání 
prohlášeno bezúčinným, zapotřebí není (Bartsch-Pollak str. 1054). Ža
lobce tudíž nepochybil, neučiniv žalob ní návrh na zjištění bezúčinnosli 
smíru. Podle § 13 odp. ř. stačil pro posouzení věci návrh obsažený ve 
výroku prvního soudu pod 2. 

čís. 8152. 

Bylo-Ii povoleno oddělení pozůstalostniho jmění také k zabezpečení 
nároku nezletilce na povinný díl, jest vyříditi koneČt1~ účet opatrovníka 
pozůstalostnlho jměni v řízení nesporném. 

(Rozh. ze dne 21. června 1928, R I 426/28.) 

p o z Ů s tal o s t n í s o II Ll nevyřídil účet dědíce ze správy pozů
stalosti, maje za to, že jest ho vyříditi pořadem práva. Rek II r sní 
s o II d zrušil usnesení prvého soudu a uložil mu, by, doplně řízení, vy
dal nové usnesení. 

1'1 e j v y Š š í s o 11 d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Stěžovatelé vycházeji z právního názoru projeveného v rozhodnutí 
nejvyššího dvoru soudního ve Vídni ze dne 24. října 1888, čís. 10.993 

- čís.8153-

895 

přlstupného ve sbnce GIasel Unoel sazek?' ~, 
rého vyřízení účtu k dědictví se'" "hl" ,._6, CI,S .. 12.410, pOdle kte-
'. pn aSlvslho dedlce ". 

spravy pozustalosti má se státi Vž(l '-d ' ze svcrene mll 
., ", y para em prava a p dl kt 'h uznava se Jechna Výjimka ve "'v. Y , o e erc o 

účtů, s nimiž dlužno nakládati p;IC111e ~?dručenskYCh a opatrovnických 
(§§ 241,242 a 282 obi;. zák. a §§j~oi~, Ih podle z~láštních předpisů 
j1n!ka však nemá platnost ve řlčině úč/ 214 neosp. fl:;.), kterážto vý
prava a povIJ1l10sti jsou na rove~ os" u splavcu POzustalosl!, lellchž 
správ<;e a zmocněnce (§§ 968 a fOl;a~~I~a o~ěm uschovatele, v?u.čeného 
tovane rozhodnutí na tento případ t.· zak). Jd: o to, hodl-ll se CI
sením soudu prvé stollce ze d '1'3

a
l' u Je Jedllle smerodatným, že usne-

'h . . ne . Istopadu 1920 povol bl' 
VI U nezletJleho nepominutelného d' d' K. eno y o k na-
želky Boženy W-ové oddělení p oe /fe ~da .R-,a . a pozllstalé man
obč. zák. k zabezpečení nároku ř~~~s.a ostnlho jmcnl z dllvodu § 812 
I;ého dílu a nároku vdovina na v' l~~:h? nezletdce na vypl~cení ~ovill
JlOO naroku na poskytnutí potřeb;'é Sl~~ o,db,,:u 100.000 Kc, Jakoz I je
§ 796 obč. zák. ve znění § 71 CI' "" S!le vyzl vy z pozůstalosti podle 
, ., , s. Ilanzem ze dne 12 říJ' 1914"' 
1. zaK. a ze ku správě pozůsta 1 ostn'h . v , • na ) elS. 276 
níka Rudoli W N ní . d ":, .1 o Jmenl ustanoven byl za opatrov-
něho opatrovníka ~ozks~a?o:(,l~~~nin;,ol:eč;é~f l'§IČ§tU tohoto takto zříze
má soud práva nezletil' ch ne om' ,em .. o ': . o 49,a 162 nesp. říz. 
zůstalosti chrániti z úrední ~. Illutelnyc? dedl~u yn projednání po
povinného dílu pozůstalost ·n!snv.I!1I;~stJ. bPred vyset;enfm a zajištěním 
vedle těchto zákonitých ustano~~;t kec. Yh, odevzdana; P!ihlédne-ii se 
v rozhodnutí tohoto nejv ššího d zasade vyslovene Uz v této věci 
sice je rozhodujícím oka:'žikem sOr~ u, sb; n .. s'. Čí;. 46~9, podle které 
vltelovo úmrtí, ale veškeré až dt sk~y~0~tel1J ~Is~e .p~zustalosti zůsta
t. j. do Jeho zaplacení ne ominuteln' ec~eho pnkaza11l povinného dílu, 
března 1847 čís. 1051 sbPz ) teml'u d~dlcl (dvorní dekret ze dne 27. 
",' . . s. nas a e zmeny pozůstal "-'h . " ,. 

na ucet nepol11inuteíného d'd' t..... OSllIl o Jmem JdOLl 
o. e Ice s eJnť Jako kd}'b . bl' 

pozustalosh, že tedy je nepominut 1 : d' d' Y, 1': spoluvlastmkellJ 
830 a 837 obč. zák. a pOdle citovan:h~Yd : IC op:avnen podle §§ 786, 
doucím správu pozůstalosti kl d '" t e relu pozadovatJ na dědici ve
na zisku, na ztrátě i na v 'těžcí~heDl uoc II za ?n~ mezidobí a poměrný díl 
dílu, sluší uznati, že v tdr11tO Příla~,,:us~alos,tI az ,do vYP,lacení povinného 
o takové záJ'my pod zvla's'tn' heJ e pn vynzova11l konečného účtu 
k . I oc ranou zákona t ". I" 
, tere dopadá svrchu uvedená v' 'imk s .oJ1CI nez .etIle osoby, na 
ze tOtIŽ účet J'est vyříditi v nes Yl ,a ~,ovo~ateh C1tovaneho rozhodnutí 

parnem nzem. > 

čís. 8153. 

O povin~osti maoželskéh ot k "" 
nooti v řízení nesporném. o ce vyzlve nezletil~ch dětí jest rozhad .. 

V nesporném řízení v němž má b' l' .' , 
cení výživného nezletilÝm dětem nut~ol ,?,ad'!'Zt'. edlS~tY otce přidržen k pla-

, zn 1 I e em opatrovníka. 

(Rozh. ze dne 21. června 1928, R I 437/28.) 
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Návrh otcovského opatrovníka nezletilých dětí, by byl zamítnut ná
vrh jeho manželky, aby byl zřízen opatrovník k činu za účelem přidržení 
otcovského opatrovníka k placení výživného manželským dětem, s o u d 
p r v é s t o I i c e zamítl, rek u r sní s o u d napadené usnesení po
tvrdil. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

D Ů vod y: 

Stěžovatel sám uvádí, že zatím jest řešiti jen otázku, zda má býti 
zřízen kolisní opatrovník jeho nezleti1ým dětem. V tomto směru nejen 
nejsou rozhodnutí nižších soudů ve zřejmém rozporu se zákonem (§ 16 
nesp. pat.), nýbrž naopak úplně zákonu odpovídají. Nezleti1é děti, o něž 
jde, jsou ve výchově matky, která nežije s manželem a navrhuje, by bylo 
manželskému otci uloženo placení výživného pro dětí. O vyživovací po
vinnosti manželského otce k nezletílým dětem jest rozhodnouti v řízení 
mimosporném (rozh. čís. 1573, 3572, 3676 sb. n. s. a judikát dřívějšího 
nejv. soudu ve Vídni čís. 237 uveřejněný pod čís. 1664 úř. sb.). Podnět 
k tomuto řízení může dáti také matka, zejména, jsou-Ii děti v její vý
chově a výživě (§ 178 obč. zák.), ale sama nemůže doháněti otce k plněni 
vyživovací povinnosti a neniůže jen ve své vlastnosti jako matka zastu
povati děti v tomto řízení, protože není jejich zákonným zástupcem. 
Otec je rovněž nemůže zastupovati, protože jde o jeho vyživovací po
vinnost, k jejímuž plnění má býti přidržen. Nutno tedy zříditi dětem pro 
toto řízení zvláštního zástupce. V tom smyslu rozhodl nejvyšší soud již 
nesčíslněkráte (na př. rozh.·R I 1343/21, 1345/21, 1348/21, 1436/21, 
RII 421/21, Rl 337/22, 555/22,1177/22, RII 142/22, Rl 24/23, 
1024/23 a m. j.). V §§ 270 až 272 obč. zák. jsou uvedeny příkladmo 
případy, ve kterých jest nezletilcům ustanoviti zvláštního opatrovníka, 
a již tam jest uvedeno, že jim má býti zřízen opatrovník, jestliže »ve 
zvláštním případě otcem zastupováni býti nemohou« (§ 270 obč. zák.), 
jakož i »v záležitostech, které se mezi rodiči a nezletilým dítětem při
házejí« (§ 271 obč. zák.). Právě o takový zvláštní případ tu jde a ni
koliv o odnětí moci otcovské, jak se stížnost vyjadřuje. I kdyby byla 
matka nenavrhla ustanovení kolisního opatrovníka, byl by tak musil 
soud sám od sebe uč'initi podle §§ 270, 271, 187 obč. zák. a podle zá
sady vyslovené v § 2 čís. 2 nesp. říz. Táž zásada jest vyslovena pro ří
zení pozůstalostní v § 77 čÍs. 1 nesp. říz. a dochází výrazu také v § 51 
obč. zák. 

čis. 8154. 

Podnájemnik může pro tvrzený přímý nájemní poměr odporovati vý
konu exekuce vyklizením proti sobě a své rodině toliko, žalobou podle 
§ 39 čís. 5 ex. ř. a žádati za odklad exekuce podle § 42 čís. 5 ex. ř. Ne
stačí pouhý jeho návrh, by byl výkonný orgán poukázán ho nevyklizo
vati. 

(Rozh. ze dne 22. června 1928, R I 448/28.) 
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. S o udp r v é s t o I i c e zamítl návrh vymáhajícího věřitele by byl 
v~kon exekuce vyklizením povolené proti Antonínu H-ovi naříze~ i proti 
I~nmu H-ovl. Rek u r sní s o u d nařídil výkon exekuce i proti Ji
nmu H-ovl. 

N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

Důvody: 

N.apade!lé ~sl1ese:líJ ,nařizující, by exekuce) povolená proti Antonínu 
H-O~l vykhzen;n; naJate~o b~tu, byla provedena i proti Jiřímu H-ovi, 
by:. len o,byvaj1cn:;u, P?nevadz tento podal sice žalobu na vymáhajícího 
vcntele, ze mu pnslusl k bytu přímé právo nájemní, ale nezažádal do-. 
sud o odklad exekuce, Jest v rozporu s usnesením téhož rekursního 
soudu ze dne 26. list.opadu :927. Tomuto dřívějšímu usnesení, jímž bylo 
potvlzeno ro.zh~d~utJ e,::,kucnJ?o soudu, že se Jiří H. poukazuje, by po
d,:1 navymal1a]IClho ,ventele zalobu ° určení přímého nájemního po
meru, pna,k by nucen~ vykhzení bytu bylo i proti němu provedeno, ne
~ze rozumetl )11:ak, nezh ze se výkon exekuce proti Jiřímu H-ovi, podá.,li 
za!ob~, odkl,ada na d?bu trvání rozepře, takže Jiří H., podav žalobu, ne
mel pz, pmC by podaval nový zvláštní návrh na odklad exekuce. Nelze 
a:cI u:natt post~p,. zachovaný stranami i nižšími soudy, za správný. Po
nevadz exekučnJ tJtul vydaný proti Antonínu H-ovi jako majiteli bytu 
v::!ahll]e sepadle § 568 c. ř. s. také na jeho podnájemníky, a vymáhající 
ventel tvrdll,podle § 54 ex. ř., že Jiří H. jest podnájemníkem Antonína 
H-a, :"ohl Jm H. odporovati výkonu exekuce proti sobě a své rodině to
I1ko zalobou pod~e .§ 39 čís. 5 ex. ř., pro niž po dojití žádosti za výkon 
e~.eku?e, u exekuc111ho soudu byl by býval podle §§ 17, 37 a 33 ex. ř. 
pnslUsnym soud exekučnÍ. S touto žalobou 1110hl a měl zároveň žádati 
z~ odklad e.xekuce (~ 4~ .Čís. 5 ex. ř.). Pouhý návrh, učiněný nad to již 
preel podanlm exekuc~l z~dOSÍ1, by vykonný orgán byl poukázán, JiříhO 
H-a a Jeho ,rod111U. pn vykonu exehce z bytu nevyklízeti, nemohl ža
l?bu nah~~U1tL Zakonem stanovený postup nebyl tedy zachován, to 
vsak nemuze nIC změniti na právní moci usnesení exekučního soudu že 
:xekuce ne~ude vykonána ~rotí Jiřímu H-ovi, vykáže-li do čtrnácti dnů, 
ze, po~al pnkaZa!lO~ mu urc'ovací žalobu. TýŽ to vykázal, proto nemůže 
by tl az do skonce111 takto zahájeného sporu z bytu nuceně vyklizen. 

Čís. 8155. 

. Jest na tom, kdo žaluje o náhradu škody by dokázal nejen vznik 
ob:lga~n"ho nár?ku, !l~?~Ž i že m.u, vůbec vzešla' škoda a v jaké výši. Prvé 
dve otazky dluzno resltI v mezlÍlmnlm rozsudku konečnému rozsudku 
lze zůst<I'Viti toliko, rozhodnutí o výši žalobního' nároku a' o útratách 
sporu. 

(Rozh. ze dne 21. června 1928, Rv 11470/27.) 
Civilní rozhodnut! x. 

51 
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o b a II i ž š í s o II d Y uznaly nárok na náhradu škody důvodem 
po právu. 

N e j vy Š š í s o u d zruší! rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc 
prvému soudu, by o ní dále jednal a znovu rozhodl. V otázce, o niž tu 
jde, uvedl v 

důvodech: 

Dovolání nelze upříti oprávnční potud, pokud vytýká, že nižší soudy 
neobíraly se otázkou, zda žalobkyni vzešla porušením smlouvy se strany 
žalovaného škoda vůbec, jsouce v klamném domnění, že zjištěním po
rušení smlouvy jsou již splněny předpoklady pro vynesení rozsudku 
mezitímního a že otázku, zda a jak veliká škoda žalobkyni vznikla, jest 
rozřešiti teprve v rozsudku konečném. § 393 prvý odstavec c. ř. s. sta
novÍ, že, je-Ii vymáhanSr nárok sporným, jak co do důvodu, tak i co do 
výše a věc jest zralá k rozhodnutí toliko co do důvodu, lze soudu roz
hodnouti rozsudkem mezitímním o důvodu nároku. Z toho vyplývá, že 
rozsudku konečnému smí býti zůstaveuo jen rozhodnutí o výši žalob
ního nároku a o útratách sporu. Žaluje-li věřitel, jako v tomto případě, 
o náhradu škody z porušení obligační povinnosti, musí dokázati nejen 
vznik obligačniho nároku, nýbrž i že mu vzešla škoda a v jaké výši mu 
vzešla (srovn. § 273 c. ř. s. Dr. Krčmář: Právo obligač'ní z r. 1924, § 27 
odst. IV., str. 77. Dr. Armin Ehrenzweig: Oas Recht der Schuldverhalt
nisse 1928,§ 337, str. 298). Důvodem žalobního nároku na náhradu 
škody podle čl. 355 obch. zák. jest tedy nejen porušení smluvní povin
nosti prodatelem, nýbrž i žalobcova škoda (buď zmenšení jmění, neb. 
ušlý výdělek, neb obojí). Oba tyto předpoklady důvodu žalobního ná
roku dlužno zjistiti v rozsudku mezitímním a mzsudku konečnému lze 
zůstaviti toliko určení výše škody a útrat a ustanovení povinnosti k jich 
náhradě. Nižší soudy omezily se však na pouhé zjištění, že žalovaná 
firma porušila smluvní povinnost, a odkázaly (první sOlld mlčky, soud 
odvolací výslovně) zjištění okolnosti, zda žalobkyně vubec nějakou škodu 
utrpěla čili nic, rozsudku konečnému, čímž pochybily. V tom směru zů
stalo tedy řízení v obou nižších stolicích následkem mylného právního 
posouzení věci (§ 495 čís. 3 c. ř. s. a § 503 čís. 2 c. ř. s.) neúplným a 
kusým, neboť zde nebyly ještě splněny předpoklady pro vydání mezi
tímního rozsudku. 

čis. 8156. 

Byly-Ii samostatně zažalovány útraty zajištěni důkazu, protože by! 
hlavní nárok mimosporně vypořádán, platí pro útratovou pohledávku 
procesní předpisy o náhradě útrat. 

(Rozh. ze dne 21. června 1928, Rv 11518/27.) 

- čís: 8156-
899 

Žalující firmě došla dráhou zásilka v ?ošk.o~e~ém S!~VL1. Zna!ci. od
hacili škodu na 1890 Kč načež zastupce ZalUjICI fIrmy zadal na rechtel
ství státních drah o zal;lacení náhrady škody 1890 Kč, útrat zajištění 
dftkazu a náhrady znaleckých poplatků. Dráh~, pou.kázala ža~ulíc! fin~~ 
jen oněch 1890 Kč, zamÍtnuvši zaplacenI dalslch ,utr,~t, p:?c,ez. Z~IU]lCI 
firma žalovala dráhu o zaplacení útrat zastoupem pn za]lstem dukazu 
2000 Kč, náhrady znaleckých poplatků 500 Kč a náhrady úroků 23 Kč; 
Pro c e s n i s o u cl p r v é s t o I i c e žalobu zamítl, o d vol a c 1 

s o II dpůvoclně odvolání odmítl, a když nejvyšší soud (viz čís. sb. 
6683) usnesení jeho zrušil a uložil mu, by n':,hledě k ?dmítacímu dů':,odu, 
jehož použil, jednalo odvolání ,znovu, -:-.p,nsoudIl. zalobcI 25?0 ~c. 

N e j v y Š š í s o u d vyhovel dovolam zalovaneho potud, ze pnsou
dil žalobci jen 1139 Kč. 

Důvody: 

Správně praví dovolání, že § 83 žel. d,opr. řá~u ze.?~e, 13. ,květn~ 
1921, čís. 203 sb. z. a n., odkazuje ohlednc soudl1lho zP?tem posko,zen! 
zbOŽÍ, dopravovaného po železnici, na zákonná ustanovenI) ale .nespravn~ 
míní, že tu nemají místa předpisy o náhradě útrat sporu. Ustan,ovem 
§ 83 žel. dopr. ř. má na mysli zajištění důkazů podle §§ 384 az 38~ 
c. ř. s. a tu ustanovuje § 388 třetí odstavec c. ř. s., že jest navrhovatelI 
vyhražen nárok na náhradu útrat, které mu zajištěním důkazu vzešly ~ 
které zatím sám musil založiti. V pravidelných případech, kdy jest hlaVnI 
nárok uplatňován sporem, tvoří tyto útraty součást útrat sporu vůb~c: 
musí býti včasně ve hlavním sporu žádány (§ 54 c. ř. s.) a moho.u byt~ 
přiřknuty za předpokladů §§ 41 a d.· c. ř. s., tedy podle, toho, jSOU-!1 
nutny nebo účelny a zdali a pokud navrhovat':.l ve hl~vnIm spo,:~ zv:
tězil. Nelze si domysliti důvod, proč by tomu melo byli pnak ve pnpade, 
kde byl hlavní nárok mimosporně vypořádán a zůsta~ neuspokojen to
liko útratový nárok, který pak nutno samostatnou za!obo~ uplatnItI; 
Z toho co posud vyloženo již také plyne, že jest opodstatnen dovolacI 
důvod § 503 čís. 4 c. ř. s., pokud dovolatel vytýká, že odvolací soud při: 
soudil žalobci celou zažalovanou útratovou pohledávku, nezkoumaje jejI 
výši. Jde jen o určení výše útr~t na základě, n:,s?orného děj,;, tedy 
o právní posouzení věci, které muže samostatne res}h 1 dovol,ac! soud, 
třebaže odvolací soud v té příčině pomlčel. Nepravem tvrdl zalobce 
v dovolací odpovědi, že prý žalovaná strana nečinila námitek proti výši 
útrat. Učinila tak již tím, že v první stolici odůvodňovala, že žalobce 
vůbec nemá nároku na náhradu útrat zajištění důkazu, protože prý 
podle § 82 (4) žel. dopr. ř. má si sám nésti útraty vz,:šlé p~ibráním 
znalců a protože předmět zajištění přecenIl na 50.000 Kc, kdezto sku: 
tečná škoda činila jen 1890 Kč'. Namítala-li žalovaná strana, že žalobCI 
vllbec náhrada útrat nepříslušÍ, jest v tom jistě také obsažena námitka,: 
že mu nepřísluší v žádané výši. A v té příČi".~ :1U!nO, dáti žal~vané. strane 
za "navdu. Žalobce ocenil v návrhu na zajlstenl dukazu SVllJ za]em na 
50.600 Kč. V seznamu útrat účtoval žaiobce útraty na podkladě hod-

57" 



- Čís. 8157 -. 
900 

noty 100.000 Kč, neb aspoň 90.000 Kč, jak psal žalované straně v upo
mínacím dopíse ze dne 20. října 1926. Ale podle tohoto ocenění nepří
sluší žalobci náhrada útrat, nýbrž jen podle výše škody, kterou sku
tečně utrpěl. Předpis § 41 druhý odstavec c. ř. s. ustanovuje, že má 
býti výše nákladů stanovena podle sazeb, pokud jest sazbami upravena 
míra odměny advokátovy, nebo jinak výše nákladů. A v té příčině usta
novuje § 4 vl. nař. ze dne 3. května 1923, čís. 95 sb. z. a n., že, vymáhá-li 
se náhrada škody nebo nabídl-li se žalobce příjmouti peněžitou částku, 
nebo ocenil-li oi předmět sporu, jest protí odpůrcí rozhodna hodnota 
soudem vyšetřená neb uznaná, tedy níkoliv ocenění žalobcovo. Bylo 
by tedy v pravídelném případě záleželo· na tom, v jaké Výší byl by soud 
náhradu škody ve hlavním sporu žal obcí přiznal. Ale v souzeném pří
padě nedošlo ke sporu o náhradu škody, protože se žalobce spokojil 
s náhradou zna'lci vyšetřenou a žalovanou stranou zaplacenou; totiž 
s 1890 Kč, k čemuž přistupují ještě úroky 23 Kč 58 h, které žalov«ná 
strana dodatečně uznala, takže má se věc tak, jakoby byl žalobce za
žaloval náhradu škody 1913 Kč 58 h a jakoby byl ve hlavním sporu 
vyměřovány útraty sporu, včetně útrat zajíštění důkazu a tak nutno 
postupovati i bez hlavního sporu. Na této základně byly podle § 41 
c. ř. s. určeny útraty účelné a nutné na 639 Kč, k čemuž přistupují ještě 
poplatky znalců 500 Kč (po zaplacení částky 100 Kč, kterou žalovaná 
strana uznala), takže přísluší žalobcí celková pohledávka 1139 Kč. 
Námitka .žalované strany, že podle § 82 (,4) žel. dopr. ř. má příkazce 
nésti útraty vzešlé přibráním znalců, jest bezpodstatná, protože v tomto 
případě nešlo o vyšetření škody v řízení železní čním podle § 82 žel. 
dopl. ř., nýbrž o zajištění dúkazu v řízení soudním podle § 83 žel. dopr. 
ř. a §§ 384 až 389 c. ř. s. Další námítka žalované, že bylí přibrání tří 
znalcí na návrh žalobcův a jen jeden na návrh žalované, a že sí tedy 
má žalobce nésti náklady sví'ch znalců, jest rovněž bezpodstatná, neboť 
podle § 388 prvý odstavec c. ř. s. řídí se provedení důkazu znalci podle 
pátého títulu druhé částí c. ř. s., tedy také podle § 351 c. ř. s., podle 
něhož soud ustanovuje znalce a počet jejich a to s konečnou platností 
(§ 366 druhý odstavec c. ř. s.). Bylo tudíž přiznati náhradu poplatků 
všech znalců, které soud podle dohody stran ustanovil. 

čís. 8157. 

Poklasného při zemědělském podniku nelze považovati za obchod
niho pomocní1m aniž za statkového úředníka. 

Důležitým důvodem k propuštěi1i zaměstnance jest, trpí-Ii vědomě 
krádeže na zaměstnavateli přisltlŠniky své rodiny, pokud se týče ne
oznámí-Ii krádeže páchané na zaměstnavateli třetími osobami. Před
časn.é propuštění ze služby nevyžaduje, by byl služební poměr rozvázán 
s okamžitou účinnosti. 

§ 1164 obč. zák. neodporuje ujednání, jež bylo učiněno až při ukon
čení služebního poměru. 

(Rozll. ze dne 21. června 1928, Rv 1 3/28.) 
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Žalobce bvl poklasným u žalovaného nájemce dvora. Služební po
měr byl rozvázán výpovědí ze dne 16. prosínce 1926 a na výslovnou 
žádost žalobce bylo mu povoleno zůstati ve službě až do 1. ledna 1927. 
žalobu o zaplacení služného za dobu od 1. ledna do I. dubna 1927 
pro c e sní" s o udp r v é s tol i c e zamítl. D ů vod y: Jest jisto, 
že služební poměr žalobcův podle výpovědi dne 16. prosince 1926 byl 
rozvázán a že k výslovným prosbám žalobcovým bylo mu povoleno zu
stati ve ~lužbách do 1. ledna 1927, a že žalobce výpověd' tu vzal na 
vědomí a s ní souhlasil. Jest zabývatí se otázkou, byl-li zde důvod k oka
mžitému rozvázání služebního poměru čili nic. Uváží-li se, že žalobce 
o různých krádežích a nesprávnostech, ,kt~rý<;h se ti. kteří. zam~:,t~anci, 
zejména i jeho manželka dopouštěli, vedel, Je nehlasIl, )'m. pn~rz, ne
uČ'Ínil a odepřel dokonce i dne 16. prosll1ce 1926, kdy z vypoved ll1U 
byla dávána, dle služební povínnosti oznámení učiniti .0 tom, ?yl na 
straně žalované důvod k okamžitému rozvázání služebmho pomeru, ať 
již se posuzuje věc podle zákona o obchodních pomocnících, § 27 zá
kona ze dne 16. ledna 1910, čís. 20 ř. zák. nebo podle § 1162 
obč. zák., neboť z výpovědi svědkli, a zejména í z vlastní~o do
pisu žalobcova ze dne 5. ledna 1927 jest j.asno ~. p,atrno, že,zalobce 
o celé řadě nesprávností věděl, včas je nehlasll, pntrz Jim neuc~ntl: byl 
tedy ve službě nevěrný a stal se vinen jednáním, !H? kte:~ se )ev! ne
hodným důvěry zaměstnavatelovy a byl zd~ v kazd;m pnpad; duvod: 
pro který žalovaná strana íhned mohla r?z~az~tt sluz;~m pomer. Nema 
tudíž žalobce nároku na náhradu za sluzne, pnpadaJlcl na dobu vypo
vědi, tedy na dobu od 1. ledna 1927 do 1. dubna 1927, žalob~ jest bez
dťlvodna a bylo ji zamítnouti. O d vol a c I s o u d napadeny rozsudek 
potvrdil. D ů vod y: Po stránce právní sdílí odvolací . so~d ~rávní~á: 
zor prvého soudu a odkazuje odvolatele n,a Jeho spr~vne duvody, J~z 
odpovídají právnímu a skutkovému stavu veCl a k mmz vzhledem. k vy~ 
voddm odvolacím dlužno ještě dodati: žalobce zastával v posledm dobe 
službu provisorního poklasného při hospodářském podníku žalovaného. 
Podle § 5 zákona ze dne 16. ledna 1910, čís. 20 ř. zák. nev~tahuJi se 
ustanovení tohoto zákona na zřízence v rolnických a lesmckych zavo
dech, pokud nejsou obchodními pomocníky. Poněvadž nebylo prokázáno 
a povaha služby poklasného přímo to vylučuje, že by žalovaný byl konal 
převážně kupecké služby, tedy služby obchodního pomocníka, nel~e 
vůbec při řešení sporné otázky použíti ustanovení tohoto zákona .. Uva
ží-lí se dále, že služba poklasnébo spočívá v dozoru nad pracemi oby
čejných zemědělských dělníků při hospodářství, a. že ji tudíž z.ast~~ay 
může každý v rolnickém závodě zaměstnaný zkusený pomocny delmk 
bez jakéhokoliv odborného a vyššího vzdělání, nelze podle názoru odvo
lacího soudu službu poklasného pokládati ani za služby vyššího druhu 
po rozumu zákona ze dne 13. ledna 1914, čís. 9 ř. zák., ježtonevyža
duje zvláštní kvalí!ikované odborné zkuŠE)!1ostí. Důsledkem toho, co 
právě uvedeno, má služební smlouva žalovaného povahu smlouvy pra:
covní právě tak jako u deputátních dělníků, a platí ohledně ní všeobec,;a 
ustanovení obč. zák. Podle § 1162 obč. zák. může služební poměr z du-
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ležitých dúvodit bez výpovědni lhúty každou stranou býti rozvazan. Za 
takovýto důležitý důvod dlužno zajisté pokládati, trpi-li zaměstnanec 
vědomě krádeže páchané na zaměstnavateli přislušníky jeho rodiny, po
kud se týče neoznámí-li krádeže páchané na zaměstnavateli třetími 
osobami, poněvadž zaměstnanec musí vždy jednati tak, aby zamezil 
vše, co je řádnému hospodaření na závadu. Nečiní-li tak, jak tomu jest 
i v tomto případě, a trpí-li odcizování majetku svého zaměstnavatele, 
prohřešuje se těžkým způsobem na důvěře zaměstnavatele a jest ve 
službě nevěrným. Předčasné propuštění ze služby nevyžaduje, by slu
žební poměr byl rozvázán s okamžitou účinností, ježto zákon nebrání 
zaměstnavatelí, by neposhověl zaměstnanci v jeho vlastním zájmu, když 
poměry nevyžadují, by byl okamžitě propuštěn. Nemůže tudíž žalobce 
k odůvodnění žalobního nároku níc vytěžiti ze skutečnosti, že žalovaná 
strana k jeho prosbě po jeho okamžité výpovědi ještě ·čtrnáct dní ho 
ve službě ponechala. Ostatně, i kdyby žalovaná strana byla dala čtrnácti
denní výpověď, jak žalobce se snaží dovoditi, odpovídala by tato vý
povědní lhůta předpisu § 1159 b) obl'. zák. Posléze i kdyby žalobce 
měl nárok na delší výpovědní lhůtu, než čtrnáctidenní, nemohl by jej 
již s úspěchem uplatniti, poněvadž podle přesvědčení odvolacího soudu 
byl vlastně služební poměr rozvázán dohodou stran, an žalobce s pro
hlášením strany žalované, že může ve službě zůstati jen do 1. ledna 
1927 slovy »je tedy dobře« souhlas prOJevil, a důsledkem této dohody 
také ihned si hledal jiné místo; neboť toto ujednání mělo zajisté již po
vahu smíru podle § 1380 obč. zák. Tomu není na překážku § 1164 obč. 
zák., ježto ujednání odporující v neprospěch zaměstnanců tomu-to před
pisu jsou vyloučena jen, byla-li učiněna při započetí služebního po
měru nebo v době, kdy poměr ten ještě trval, nikoli však, byla-li učiněna 
až při ukončení služebního poměru. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl áovolání. 

Důvody: 

Po stránce právní (§ ,503 čís. 4 c. ř. s.) zabýval se odvolací sDud 
případem se všech hledisek přicházejícich v úvahu. Zabýval se jak 
otazkou, pod které předpisy spadá služební poměr dovolatelův, zdali 
pod ustanovení občanského zákona, či, jak dovolatel tvrdil, ale, jak ode 
volacímu soudu jest přisvědčiti, nesprávně, pod předpisy zákona o ob
chodních pomocnících (zák. ze dne 16. ledna 1910, čís. 20 ř. zák.), 
pokud se týče pod předpisy zákona o statkových úřednících (zákon ze 
dne 13. ledna 1914, čís. 9 ř. zák.), při čemž řešil odvolací soud i otázku 
zdali dovolatel konal, jsa poklasným u žalovaných, vyšší služby 
(§ 1159 a) obl'. zák.), tak i otázkami, zdali žalobce byl ze služby 
předčasně propuštěn a zdali důvodně (§ 1162 obč. zák.), nebo byl-li 
ze služeb u žalovaných vypovězen a byla-li příslušná výpovědní lhůta 
(§§ 1159-·1159 b) obč. zák.) dodržena a řešil i otázku, zdali žalobce 
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s propuštěním, pokud se· ti'če s výpovědí souhlasil. Stanovisko, které 
odvolací soud k llveden}hTI otázkám zaujal, odpovídá zjištěnému stavu 
věci, odpovídá též plně zákonu a stačí dovolatele s jeho vývody, které 
se neliší od vývodů odvolání a jsou vlastně jen jejich opakováním, po
ukázati na správné a vý·stižné důvody napadeného rozsudku. 

Čís. 8158. 
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Nebyla-Ii pmpachtována živnDst (pivovarnická), nýbrž byly-li dány 
v pacht jen objekty sloužící II jejímu provozování (pivovar se strojovým 
zařízením atd.), nejde o smlouvu podléhajicí ochraně nájemců. 

Patřila-li pachtovní práva do neujaté pozůstalosti, dlužno návrh na 
vydáni příkazu podle § 567 c. ř. s. podati proti pozůstalosti, nikoliv 
proti dědici, spravujícímu pozůstalost. Lhostejno, že pachtovní smlouva 
ustanovovala, že práva i závazky ze smlouvy přecházejí na dědice pů
vodního pachtýře. 

(Rozll. ze dne 21. června 1928, Rv I lO02/,z8.) 

Žalující strana dala žalované Pavle Z-ové soudní výpovčd' z nájmu 
pivovaru v K. se staveními a s pozemky. Žalovaná namítla proti výpo
vědinepřípustnost pořadu práva, uvádějíc, že nájemní předmět podléhá 
zákonu o ochraně nájemníkCI, že nájemní smlouva, uzavřená na šest let, 
musí býti dle tohoto zákona považována za uzavřenou na dobu ne
určitou, že předmětem nájemním jest kromě pivovarských místností též 
byt, na který se vztahuje ochrana nájemců, že při pivovaru nejde o· pacht 
podniku, nýbrž o ryzí nájem potřebných místností, což dokazuje neto
liko doslov nájemní smlouvy, nýbrž zejména i to, že živnostenské opráv
nění k provozu pivovaru nemá strana žalující, nýbrž strana žalovaná, 
dále, že nájem pivovaru byl sjednán touž jednotnou nedílnou nájemní 
smlouvou jako byt, na cOž nejlépe poukazuje ujednání jednotné ná
jemní činže 60.000 Kč z bytu i z pivovaru společně, takže nájemní 
smlouvu lze zrušiti jen celou. Dále namítla žalovaná sti"ana nedostatek 
pasivní legitimace. Žalující naproti tomu navrhla, by námitky byly za
mítnuty, poněvadž nájemcem místnosti jest ještě pozůstalost po Oto
karu Z-ovi, nikoliv žalovaná, která jenom pozůstalost zastupuje. P r 0-

c e sní s o udp r v é s t o I i c e námitkám vyhověl a výpověď zrušil. 
O d vol a c í s o u d zamítl námitku-nepřípustnosti pořadu práva a pone
chal výpověď v platnosti. D ů vod y: Soud prvé stolice vyslovil v napa
deném rozsudku, že se námitce nepřípustnosti pořadu práva vyhovuje. 
Přes to obíral se věcí samou a rozhodlo ní rozsudkem. Poněvadž nejde 
o výpověď, nýbrž o příkaz podle § 567 c. ř. s., o němž jest jednati po
řadem práva, bylo k odvolání žalující strany dotyč'né usnesení změniti 
a námiiku nepřípustnosti pořadu práva, k níž jest přihlížeti z úřadu, za
mítnouti. Ve věci samé jde o výklad § 7 zákona ze dne 26. března 1925, 
čís. 48 sb. z. a n., podle něhož se ustanovení §§ 1 až 6 tohoto zákona 
vztahují také na pachtovní smlouvy o provozování živnosti v najatých 
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místnostech. Nesejde na tom, že smlouva ze dne 7. června 1921 nade
psána jest jako nájemní a že se v ní užívá výrazů, jež by mohly svésti 
k mylnému nazirání na ni, jako by byla skutečně smlouvou nájemní. 
Z doslovu a obsahu této smlouvy jest zřejmo, že byl jí založen poměr 
pachtovni, nikoliv nájemní a že nebyla propachtována živnost pivo
varnická, nýbrž že v pacht byly dány objekty sloužící k provozování 
této živnosti, pivovar se strojovým zařízením, pozemky, průmyslové~ 
hospodářské budovy se všemi příslušnými právy, celý tovární podnik, 
jehož může býti používáno jen s vynaložením píle a námahy. Že k před
mětu této smlouvy náleži i mistností obytné, nemění níc na povaze 
smlouvy jako smlouvy pachtovní, neboť hlavním jejím předmětem je 
tovární podnik, a byt pachtýřův, sládkův, je pouhým příslušenstvím 
pivovarského podniku a nedodává smluvnímu poměru právní povahu 
pachtu, neboť jednotná úplata, jejíž zvýšení učiněno bylo závislým na 
zvýšené výrobě, nasvědčuje tomU', že místnosti obytné jsou tu pouhým 
akcesoriem, a že jde o pacht. Ani otázka živnostenskoprávní nepadá na 
váhu. Majitelem pivovaru jest řád, jenž sám nemůže živnost provozo
vati a dává proto podnik do pachtu, pachtýř jest povinen živnost ohlá
siti a, jsou-li tu podmínky, přihlásiti firmu k zápisu do obchodního 
rejstříku. Že živnostenské oprávnění znělo na Otakara Z-a, nikoliv na 
žalující stranu, dokazuje, že živnost nebyla předmětem propachtování. 
Pokud byl vytýkán nedostatek pasivní legitimace, stačí poukázati na 
odstavec XVII. smlouvy ze dne 7. června 1921, podle něhož smlouvou 
touto nabytá práva a závazky přecházejí po dobu trvání smlouvy i na 
dědice nájemcovy, správně pachtýřovy, čemuž dlužno rozuměti tak, že 
úmrtím původního pachtýře vstoupí automaticky na jeho místo jeho 
dědic, v tomto případě žalovaná, jež se k pozůstalosti přihlásila jako 
universální dědička. Kdyby se mělo přisvědčití právnímu názoru strany 
žalované, že příkaz podle § 567 c. ř. s. měl býti řízen na dosud neskon
čenou pozůstalost jakožto samostatnou právnickou osobnost, byl by 
XVII. odstavec smlouvy zcela zbytečným, neboť pozůstalost již podle 
zákona nastupuje na místo zemřelého. Je tudíž žalovaná smluvní stra
nou, příkaz řízen právem proti ní a jest tu pasivní oprávnění ku SpOnt. 
Ježto nejde o pachtýře živnosti, provozované v cizích místnostech, ne
požívá smluvni poměr stran záštity zákona 0' ochraně nájemníků. 

Ne j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolání (správně dovolacímu re
kursu) do usnesení odvolacího soudu, jimž byla zamítnuta námitka ne
přípustnosti pořadu práva, ve věci samé dovolání vyhověl a obnovil 
rozsudek prvého soudu. 

D ů vod y: 

Pokud dovolání čelí proti usnesení soudu odvolacího, jímž námitka 
nepřipustnosti pořadu práva byla zamítnuta, sluší je považovali za do
volací rekurs s dovolálíím spojený, m;boť rozhodnutí o námitce nepří
pustnosti pohtdu práva, i když bylo pojato do rozhodnutí o věci hlavní, 
nepřestává býti pouhým usnesením a proto lze je napadati jen rekursem 
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nikoli odvoláním nebo dovoláním. Ve směru tuto uvedeném spatřuje do
volatelka nesprávné právní posouzení y tom, že odvolací soud dospč'\ 
k úsudku, že se na právní poměr nevztahuje zákon o ochraně nájemců 
a že tudíž žalující straua nemusí se domáhati soudního souhlasu k vý
povědi v cestě nesporné, a vytýká dovolatelka dále, že odvolací soud 
dospěl k tomuto závěru nesprávným výkladem § 7, pokud se týče § 30 
zákona ze dne 26. března 1925, čis. 48 sb. z. a n. Dovolatelka však 
přehlédla, že odvolací soud námitku nepřípustuosti pořadu práva zamill 
z důvodu, že iu jde o příkaz podle § 567 c. ř. s., o němž jest jednati 
pořadem práva (srv. též § 571 c. ř. s.). Tento důvod, s nímž souhlasí 
také soud dovolací a jenž sám o sobě stačí k zamítnutí námitky nepří
pustnosti pořadu práva, zůstal v dovolacím spise nedotčen a bylo tudiž 
napadené usnesení potvrditi. Tím jest vyřízena otázka přípustnosti po
řadu práva. Právní posouzení s hlediska §§ 7 a 30 zákona čís. 48/25 
spadá do rámce právního posouzení výroku ve věci hlavní. V tomto 
směru dovodil správně odvolací soud z obsahu smlouvy ze d.ne 7. června 
1921, která byla smluvními stranami mylně označena jako smlouva 
nájemní, že smlouvou tou jest založen poměr pachtovní (§ 1091 obč. 
zák.) a že jí nebyla propachtována živnost pivovarnická. Odkazuje se 
proto dovolatelka na příslušnou část důvodů soudu odvolacího, k nimž 
soud dovolací dodává: Ustanovení § 7 (1) zákona ČÍs. 48/;25 má na 
zřeteli pouze pacht živnosti podle § 55 živn. ř. a poskytuje tudíž právní 
ochranu jen pachtéři živnosti proti jejímu propachtovatelovi. V sou
z·eném případě nebyl však předmětem smlouvy ze dne 7.č'ervna 1921 
pacht živnosti a nelze tudíž uvedeného ustanovení ve prospěch pachtéře 
použiti a to ani obdobou, ježto ustanovení to je rázu výjimečného. Před
pis § 30 zákona čís. 48/25 nepřichází tu rovněž v úvahu, poněvaclž 
mezi smluvními stranami poměr nájemní nebyl založen a nejsou tedy 
místnosti, na něž dovolatelka poukazuje, předmětem smlouvy nájemní. 
Dovolává-li se tudíž strana žalovaná zákona o ochraně nájemníků, činí 
tak neprávem. Naproti tomu nelze neuznati, že odvolací soud nepo
soudil věc správně, pokud jde o námitku nedostatku pasivního opráv
nění. Podle zjištění prvého soudu, jež v řízení odvolacím nebyla napa
dena, zemřel původní pachtéř Otakar Z. dne 29. listopadu 1921, pro
jednání pozllstalosti, do které spadají také práva pachtovní ze smlouvy 

. ze dne 7. června 1921, není dosud skončeno a pozůstalost ještě nebyh 
odevzdána. Pozllstalost jest ovšem zastoupena žalovanou, která se jako 
universální dědička k dědictví přihlásila a která po dobu projednávání 
pozůstalosti vede závod a znamená firmu s dodatkem poměr zastupi
telský naznačujícím. Pokud žalovaná takto spravuje pozůstalostní jmění 
(§ 145 nesp. říz.), nevystupuje jménem vlastním, nýbrž v zastoupení 
pozůstalosti a tento zástup čí poměr skončí teprve odevzdáním pozůsta
losti. Přechod práva závazků zůstavitelových na dědice, pokud nejde 
o práva ryze osobuí (§ 531 obč. zák.), která smrtí zůstavitelovou za
nikají, neuskutečňuje se sám sebou, nýbrž jen s vůlí dědiců. Vždyť 
osoba za dědice povolaná mLIže se dědictví vzdáti (§ 538 obč. zák.) 
a, učiní-li tak, nenabude dědictví vůbec. Chce-li však dědictví přijati, 
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nemúže se veCl a práv do pozíistalosti patřících uchopiti svémocně, 
nýbrž musí se k dědictví přihlásiti a vyčkati, až po projednání pozů
stalosti bude jí odevzdáno (§ 797 obč. zák.). Dokud není odevzdaeí 
listina vydána, jest přihlásivší se dědic sice oprávněn poztlstalost za
stupovati, nutno však na věc pohlížeti tak, jakoby pozústalostní jmění 
bylo dosud v držbě zůstavitelově (§ 547 obč. zák.). Až do okamžiku 
právě uvedeného jest tu pozůstalost dosud neujatá (hereditas jaeens). 
Podle toho patřila práva pachtovní, o něž ve sporu jde, v době návrhu 
na vydání příkazu podle § 567 c. ř. s. do neujaté dosud pozůstalosti 
Otakara Z-a a jen proti této pozůstalosti měl býti návrh ten podán 
nikoli proti Pavle Z-ové jako dědičce. Správnosti tohoto názoru není na 
úkor, že podle odstavce XVII. smlouvy ze dne 7. června 1921 práva a 
závazky smlouvou tou založené přecházejí na dobu trvání smlouvy i na 
dědice původního pachtéře, neboť tím nebylo sta,noveno nic jiného, než 
co vyplývá již ze zákona (§ 1116 a) ohč'. zák.) a nemohlo tím býti .nic 
změněno na zákonných předpisech, podle nichž nikdo se nemůže ujati 
dědictví svémocné. Jak· dolíčeno, chybí v této právni věci na straně ža
lované pasivní oprávnění a pokud tedy prvý soud výpověď soudní, 
správně příkaz ze dne 29. června 1926 z tohoto důvodu zrušil, učinil 
tak právem. 

čís. 8159. 

Odmítnut-Ii Nejvyšším soudem opravný prostředek podle § 4 (3) 
jaz. nař., nemá Nejvyšší soud při příznivém vyřlzení stížnosti pro po
rušení Jazykového práva zákonné možnosti, hy se nyní podjal věc~ho 
vyřizení opravného prostředku. 

(Rozh. ze dne 22. června 1928, R I 842/27/5.) 

Usnesením ze dne 12. ledna 1928, č. j. R I 8421.27/3 a 4, odmítl 
Nejvyšši soud dovolací rekurs do usnesení krajského soudu ze dhe 22. 
srpna 1921 podle čl. 4 třetí odstavec jaz. nař. jako nehodící se, by 
o něm bylo po zákonu jednáno. Vymáhající věřitel podal do usnesení 
toho stížnost k presidiu Nejvyššího sondu, jež rozhodnutím ze dne 
1. března 1928, č. j. Pres. 379, 381/28 stížnost tu odmítlo. Stížnosti 
do tohoto usnesení předsednictva Nejvyššího soudu a do usnesení ze 
dne 12. ledna 1928 ministerstvo spravedlnosti rozhodnutím ze dne 
3. dubna 1926, čis. 13.328/28 vyhovělo a nařídilo předsednictvu Nej
vyššího soudu věcné vyřízení stížnosti vymáhajícího věřitele. Předsed
nictvo Nejvyššího soudu nevyhovělo však usnesením ze dne 11. dubna 
1928, čis. Pres. 550/28 této stížnosti a k další stížnosti do tohoto Usne
sení změnilo však ministerstvo spravedlnosti rozhodnutím ze dne IS. 
května 1926, 'ČÍs. 18.373/28 napadené rozhodnutí v ten smysl, že zru
šilo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. ledna 1928, R I 842/27/G a 4 
a uložilo Nejvyššímu soudu, aby, nehledě k důvodu odmítnutí, rozhodl 
ve včci. Předsednictvo Nejvyššího soudu předalo věc senátu Nejvyššího 
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soudu k dalšímu opatření. Sen á tNe j vy Š š í h o s o II cl II se uSllesl, 
ž-e dovolací rekurs vymáhajícího vUitele do usnesení krajského soudu 
ze dne 22. srpna 1927 jest vyřízen odmítnutím a nelze ho vyříditi znovu. 

Důvody: 

Podle § 7 jaz. zák. spory o užití jazyka při soudech vyřizují pn
slušné státní orgány dohlédací jako včci státní správy odd ě 1 e n ě 
o dvě c i, vek t e rév z e šly. Touto zásadou, jež jest průlomem 
do zásady § 96 (,1) ústavni listiny, podle níž jest soudnictví ve všech 
stolicích odděleno od správy, vnesen byl do platného právního řádu 
prvek, jenž jest soudnímu procesnímu právu veskrze cíZÍ. Zásada § 7 
jaz. zák zůstává proto jen zásadou, pokud nebylo jí přizpůsobeno platné 
právo procesní, pokud změnou procesuálních předpisů nebylo umož
něno, by spor o užití jazyka byl odpoután od věci, v níž vzešel. Lze 
stranou ponechati otázku, zda přizpůsobení procesního práva zásadě 
§ 7 jaz. zák. má se státi zákonem, či nařízením podle § 8 jaz. zák. Neboť 
i když se přistoupí na tuto druhou možnost, nutno tvrditi, že vládním 
nařízením ze dne 3. února 1926, čís, 17 sb. z. a n. nebylo platné pro
cesní právo do té míry přizpůsobeno zásadě § 7 jaz. zák., by bylo lze 
říci, že spory o užití jazyka při soudech jsou nyní procesuálně odpou
tány od věci, v níž vzešly. Není v případě, o nějž jde, na místě, by 
otázka byla rozvinuta v celé své šíři ve všech směrech, přicházejících 
v úvahu pro řízení soudnÍ. Stačí obmeziti se na spory o užití jazyka 
v podáních na soud a i tu jen na spory o užití jazyka v podáních, vá
zaných na zákonnou propadnou lhůtu, hlavně tudíž v opravných pro
středcích. Před vydáním jazykového nařízení postupoval Nejvyšší soul 
při jazykově vadných opravných prostředcích veskrze podle ustanovení 
§§ 84 a 85 e. ř. s. Jazykové nařízení (čl. 4) rozhodlo se pro tento po
stup jen výjimečně, zásadně však uložilo soudům, by jazykově vadné 
podání odmítly, ježto se nehodí, by o něm bylo po zákonu zahájeno 
jednání. Než ať se postupuje tim aneb oním způsobem, spor o užití 
jazyka není tím ještě odpoután od věci, v níž vzešel. K tomu bylo by 
dále ještě třeba, by stížnosti pro porušeni jazykového práva přiznán 
byl odkládací účinek, by tedy zejména bylo ustanoveno, že usnesení, 
jimž byl opravný prostředek podle čl. 4 jaz. nař. odmítnut, nepřivodí 
právo platnost rozhodnutí, jež bylo napadeno odmítnutým opravným pro
středkem, dokud nebude s konečnou platností vyřešen spor o užití ja
zyka v opravném prostředku. S otázkou, zda tato cesta s hlediska skon
cování právní rozepře v dozírné době jest vůbec schůdnou, zde zabývati 
se netřeba. Tolik je jisto, že stížnosti pro porušení jazykového práva 
dosud odkladný účinék přiznán nenÍ. Důsledkem toho nastupují zákonné 
procesuální účinky, jež zákon pojí k odmítnutí opravného prostředku. 
Soudní rozhodnutí, jež bylo napadeno jazykově vadným a proto oprav
nou stolicí odmítnutým opravným prostředkem, nabylo moci práva, věc 
je s konečnou platností skončena, jejímu věcnému rozboru vadí překážka 
věci právoplatně ukončené a lze na základě soudniho rozhodnutí vésti 
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na jeho základě exekuci. Zvítězivší straně není v exekuci zákonn)'11I 
před písem zabráněno, není povinna čekati, zda bude podána stížnost 
pro porušení jazykového práva a až bude s konečnou platností vyřízen 
spor o užití jazyka. Kdyby měla opravná stolice býti zmocněna, by na 
základě příznivého pro stěžovatele výsledku sporu o použiti jazyka 
v opravném prostředku podjala se včcného jeho vyřízení, vedlo by to 
k dusledkům, ohrožujícím v netušené míře bezpečnost právních poměrů, 
Nelze si domysliti, jakým způsobem měl by při této možnosti býti zjed
nán dřívějši stav, jakým způsobem měly by býti zvráceny majetkové 
přesuny, jež mezi tím byly přivoděny vyexekvováním napadeného roz
hodnuti a napotomními majetkovými opatřeními. Z toho všeho, co ře
čeno, vyplývá, že odmítnut-li Nejvyšším soudem opravný prostředek 
podle čl. 4 jaz. nař., nelze procesuálně odděliti spor o užiti jazyka 
v opravném prostředku od otázky pravomoci napadeného rozhodnutí 
a ž~ Nejvyšší soud při přiznivém vyřízení stížnosti pro porušení jazy
~?veho práva nemá zákonné možnosti, by podjal se nyní věcného vy
nzelll opravného prostředku. Dohlédacímu úřadu přísluší, jakž vhodně 
řečeno v čl. 96 (3) jaz. nař. nařiditi nápravu, k t e ráj es t pod I e 
p o vah y věc i j e š tě !TI o Ž 11 á, nemůže však naříditi Nejvyššímu 
soudu, by podjal se věcného vyřizení opravného prostředku, poněvadž 
tat?"náprava není procesnálně možná a přípustná. Není úkolem Nej
vysslho soudu, by zkoumal vhodnost a uspořádání věci v zákoně. Nej
vyššÍ soud je vykonavatelem, není však tvůrcem zákonných předpisů. 
Proto stížnosti na tvrdost zákona dlužno adresovati tam, kam pam, 
nikoli na Nejvyšší soud. Podle zásady tu vyslovené řídil Se Nejvyšší 
soud již ve svém rozhodnutí čís. 7019 sb. n. s., na něž poukazuje odmí
tavým usnesenim. Byl tudíž vyřizen dovolací rekurs vymáhající strany. 
konečným způsobem. Stížností na ministerstvo spravedlnosti domohla 
se. vymáhající strana rozhodnutí, že měla právo užíti menšinového ja
zyka, jinébo významu však rozhodnutí to nemá pro věc, neboť odmít
nutím dovolacího rekursu stalo se rozhodnutí krajského soudu v JiČíně 
právoplatným, a jest exekuční návrh vymáhající strany zamítnut koneč
ným způsobem. Jest proto jakékoliv další vyřízení zmíněného opravného 
prostředku vyloučeno podle zákona, ježto právoplatné rozhodnutí ne·· 
může býti přezkoumáno, tím méně změněno. 

Čís. 8160. 

Odhad za účelem vyměření dávky z přírůstku hodnoty nemovitosti. 
Jde o zmatek podle obdoby § 477 čís. 4 c. ř. So, povolil-Ii soud znal

cům, by podali posudek písemně, a rozhodlo odhadní ceně, fleposkytnuv 
stranám mož-l1ost nahlédnouti do písemných posudků nebo zvěděti o jich 
obsahu při zvláštním roku, podati proti nim námitky II připomínky a dá
vati znalcům otázky. 

(Rozh. ze one 22. června 1928, R I 451/28.) 
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V ~dha.dní111 říz~ní za účelem vyměření dávky z přírtlStku hodnoty 
nemovItostI stanovIl s o udp r v é s tol i c e odhadní cenu. R e -
k u r sní s o u d napadené usnesení potvrdil. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil usneseni obou nižších soudů a uložil 
prvému soudu, by v řízeni pokračoval a znovu rozhodL 

Důvody: 

Dov?~~cí111,U ľekurs~ nelze upříti ~právnění. První soud zahájil sice 
odhadm nzem podle zakona, ustanovIl znalce, oznámil je včas stranám 
k podání případných námitek a provedl ohledání nemovitostí za úča
stenství stran, povolil však znalcům, by podali posudek písemně, a roz
hodl o odhadní ceně, aniž poskytl stranám možnost a příležitost nahléd
nouti do pisemných posudků, nebo zvěděti o jich obsahu při zvláštnín, 
ro.ku, podati proti nim námitky a připomínky, a klásti znalcům otázky. 
Tlmto postupem byly porušeny předpisy § 2 čís. 5 nesp. řiz., že strany 
mají hýti slyšeny o všech pro soudní rozhodnutí podstatných okolno
stech, dále § 272 nesp. řiz. a § 289 c. ř. s., že pro způsob provádění 
i nesporného odhadu platí předpisy procesního řízení, tedy nyní civil
ního soudniho řádu, strany mají právo býti .přítomny při podávání po
sudku a klásti znalcúm otázky za účelem jeho vysvětlení a doplnění nebo 
přezkoumání jeho správnosti a spolehlivosti. Vytknutý postup nelze 
srovnati ani s předpisy reálního odhadního řádu pro nemovitosti ze dne 
27. května 1896, čís. 78 ř. zák., neboť i podle těchto musí v případech, 
kde znalci nepodaii posudek hned při ohledání nemovitosti, podle §§ 26 
a 31 býtI stranám poskytnuta ještě před konecným usnesením o odhadni 
ceně přiležitost, aby podaly proti posudku znalců námitky. Pro nezá
konný postup soudu trpí řízení zmatečností podle obdoby § 477 čís. 4 
c. f. s., proto musilo býti mimořádnému rekursu podle § 16 nesp. říz. 
vyhověno a uZlláno, jak se stalo. 

Čís. 8161. 

Nenarozenému potomstvu povolanému k fideil<omisárni substituci 
musí býti pro projednáváni pO'lůstalosti ustanoven opatrovník k obhá
jen, jeho zájmů. Narozeným substitutům (jich zákonn}'m zástupcům) 
nemůže však býti bráněno, by své záimy nehájili sami. 

(Rozh. ze dne 22. června 1928, R I 465/28.) 

. P o z ů s t a los t n í s o u d ustanovil opatrovníka k ochraně zájmů 
fIdeikomísární substituce jakož i k ochraně zájmů dosud nenarozeného 
potomstva povolaného závětí zůstavitelovou bezprostředně k substi
tuční posloupností. Rek u r sní s o u d zrušil ustanovení opatrovníka 
jako předčasné. 
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Ne j vy Š š í S O II d obnovil usnesení prvého soudu} pokud se t)T_ 
kalo ustanovení opatrovníka k ochraně zájmů dosud nenarozeného po
tomstva povolaného závětí zůstavítelovou bezprostředně k substituční 
posloupnosti. 

Důvody: 

Nelze souhlasiti s rekursním SOLldem, že by ustanovení opatrovníka 
pro nenarozené čekatele bylo předčasným a právně dosud neodůvodně
ným. Nenarozené potomstvo povolané k fideikomisární substituci na
bylo ze závěti zůstavitele určitých práv, musí jim proto podle § 274 ohč. 
zák. a § 77 čís. 3 nesp. říz. býti pro projednávání pozůstalosti ustanoven 
opatrovník k obhájení jejich zájmů v případě, že se přední dědic přihlásí 
k dědictví, tím spíše však, pakliže se k němu nepřihlásí. Nemělo tedy 
býti usnesení prvního soudu zrušeno z toho dLlvodu, že opatrovníka 
bude ustanoviti teprve, až se povolaní přední dědicové přihlásí k dě
dictví, bude jisto, že se lideíkomisární substituce uskuteční, a bude roz
hodnuto o správě pozůstalosti. V této příčině bylo dovolacímu rekursu 
vyhověno. Jinak jest však bezdůvodným. Stěžovatel. rozeznává mezi opa
trovnictvím k ochraně zájmů fideikomisární substituce, tedy patrně ve
škerenstva substitutÍ!, a k ochraně zájmů dosud nenarozeného potom
stva povolaného k substituční posloupnosti. Kdyby bylo onoho opatrov
nictví třeba, byio by toto zbytečným, poněvadž zájmy substitutů ještě 
nenarozených by nepotřebovaly již zvláštní ochrany. Jak § 274 obč. 
zák., tak § 77 nesp. říz. znají však jenom opatrovníka pro substituty do
sud nenarozené. Narozeným již substitutům, po případě jejich zákon
ným zástupcům nemůže býti podle § 79 nesp. říz. bráněno, by své zájmy 
nehájili saúli. To platí v souzeném případě zvláště o předním čekateli 
nezl. Vincenci W-ovi, zastupovaném matkou jako poručnicí. Není proza
tím důvodu ustanoviti jiného opatrovníka, než pro substituty ještě ne
zrozené. Správně uznal rekurs ní soud, že osoba opatrovníka byla vy-
brána předčasně. Soud nemá dosud přehledu o rodinných a příbuzen
ských poměrech zústavitele, institutů a substitutů, a o kolisních zájmech 
jednotlivých stran, tento přehled jest však nezbytným pro vhodný vý
ber opatwvníka. Ačkoliv soud nebude při jeho jmenování vzhledem 
k tomn, že jde o opatrovnictví ryze majetkové, vázán přednostními právy 
příbuzných podle §§ 198 a 281 obč. zák., tím méne návrhy stran, přece 
nebude lze se mu obejíti bez návrhu neb slyšení účastníků podle § 2 
čís. 5 nesp. říz., a bude mU již z důvodu účelnosti dáti přednost opatrov
níku znalému již poměrů před opatrovníkem úplně cizím. 

čís. 8162. 

Okolnost, že nebylo podmínek pro vydání dílčfho rozsudku podle 
§ 391, třetí odstavec, c. ř. s., pon,ěvadž prý ot?111U h:ánil~ právn,í s~~vis: 
losl obou uplatňovaných poh1edavek, nemuze byh v nQvolaclm nzem 
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vytýkána s hlediska dovolacího důvodu čís, 2 § 503 c. ř. s. nýbrž s hle-
diska dovolacího důvodu čís. 4 § 503 c. ř. s. ' . 

Nárok na zaplacení podle vyúčtování ze společenského poměru a 
nárok na náhradu škody z porušení společenského poměru nejsou spolu 
v právní souvislosti. 

(Rozh. ze cine 22. června 1928, Rv I 1883/'27.) 

žaiobce domáhal se na žalovaném zaplacení podle vyúčtování ze 
společenského poměru. žalovaný namítl k započtení vzájemnou pohle
dávku z náhrady škody, ježto prý žalobce nezaplatil včas pohledávku 
firmy D., čímž připravil žalovaného o její zastoupení. Pro c e s 11 í 
s o udp r v é s t o I i c e uznal dílčím rozsudkem podle žaloby a vy
hradil rozhodnutí o pohledávce namítnuté započtením konečnému roz
sudku. O cl vol a c í s o u dnapadený rozsudek potvrdil. D ů vod y: 
Vadnost řízení spatřuje odvolatel v tom, že prvý soud vynesl rozsudek 
částečný' vyhradiv rozhodnutí o pohledávce namítané započtením dal
šímu jednání a konečnému rozsudku. Podle § 391 c. ř. s. lze vydati čá
stečný rozsudek, jestliže nčkteré z lÍěkolika v téže žalobě vznesených 
nárokú neb jestliže část nároku v}'slovný"m uznáním se strany žalovaného 
přestaly býti sporné neb jsou zralé k rozhodnutí. Jest-li žalovaným 
uplatňována vzájemná pohledávka, múže částečný rozsudek vydán býti 
jen tehdy, když žalobní nárok jest zralý k rozhodnutí a vzájemná pohle
dávka není právně souvislou se žalobní pohledávkou. Právní souvislost 
vyžaduje, by oba nároky vyvěraly z téhož právního jednání neb z téhož 
právního. poměru. Tomu však v souzeném případě tak není, neboť ža
lovaný odvozuje svůj nárok namítaný započ'tením z titulu náhrady škody, 
tento nárok neplyne však ze smlouvy společenské mezí stranami, nýbrž 
teprve z jejího porušení, zakládaje se na skutečnosti po této smlouvě ná
sledující, a nelze proto mluvití o t0111, že oba nároky jak zažalovaný tak 
namítaný započtením spočívají na společném právním poměru. Není 
tedy vadnosti řízení v t0111, že prvý soud o pohledávce žalob ní, která 
byla zralá k rozhodnutí, vydal částečný rozsudek. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

o ů v o cl y: 

žalovaný napadá dovoláním rozsudek soudu druhé stolice ien proto, 
že nižšímí soudy bylo nesprávně použito ustanovení § 391 třet{ odstavec 
c. ř. 5., že vydán bylo žalobnÍ pohledávce podle tohoto ustanovení dílčí 
rozsudek, ačkoliv jím k započtení namítaná vzájemná pohledávka jest 
s pohledávkou v žalobě vymáhanou v právní souvislosti. Proto vytýká 
odvolacímu řízení vadnost a uplatňuje dovolací důvod podle čís. 2 § 503 
c. Ť. s. Dovolání nebylo shledáno důvodným. Okolnost, že nebylo nále
žitostí pro vydání dílčího rozsudku podle § 391 třetí odstavec c. ř. s., 
poněvadž prý tomu brání právní souvislost obou uplatňovaných pohle
dávek, nemůže v dovolacím řízení býti vytýkána s hlediska dúvodu čís. 2 

:: 
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§ 503 c. ř. S., nýbrž mohlo by se tak státi jedině výtkou nesprávného 
P?SOuze:'Í věci po strán:~ právní (,Čís. 4 § 503 c. ř. s.). Kdyby v uvede
n.en; smeru nebyl~ nálezltostí pro ;,ydání dílčího rozsudku podle § 391 
tretr odstavec c. r. s., byla by voc posouzena po právní stránce ne
správně, šlo by totiž o porušení předpisu rázu hmotněprávního. Než ani 
o tom nelze mluviti v tomto případě. Odvolací soud správně uvedl a odů
v~dnil, ~e mezi pohledávkou v žalobě vymáhanou a vzájemnou pohle
davkou zalovaného není právní souvislosti, jež by podle § 391 třetí od
sta.vec. c. ř. s. bránila vydání. díl~ího rozsudku. V tomto směru stačí 1'0-
ukazatr dovolatele na spravne duvody napadeného rozsudku, jež nebyly 
vývody dovolání nijak vyvráceny. 

čís. 8163. 

Sprostředkovatelská smlouva. 

Dal-Ii přikazatel sprostředkovateli příkaz k prodeji za určitou cenu 
může to míti buď jen za účel inlormovati sprostřeclkovatele, na jakén: 
podkladě má vésti vyjednávání s koupěchtivým, anebo může to míti 
i tEm smysl, že mu slibuje odměnu jen pod tou podmínkou že dosáhne 
určité kupnj ceny. V onom případě přísluši sprostředkov~teli odměna, 
když se jeho přičiněním strany shodly i na ceně menší, v případě druhém 
však, nedosáhne-Ii sprostředkovatel toho výsledku, na němž závisí jeho 
narok na odměnu, nepřísluší mu ani odměna smluvená, ani odměna při
měřená. 

(Rozh. ze dne 22. června 1928, Rv 12084/27.) 

Žalobkyně domáhala se na žalovaném zaplacení provise 4.000 Kč za 
sprostředkováni prodeje domu. Pro c e s ní s o udp r vl' s t O I i c e 
žalobu zamítl, o d vol a c í s o u d uznal podle žaloby. D ů vod y: 
Odvolatelka sama již asi seznala, že nemá nároku na smluvenou provisi, 
ježto provise ve výši 2% byla ujednána jen pro případ, kdyby bylo do
cíleno kupní ceny 210.000 Kč, ve skutečnosti však bylo docíleno kupní 
ceny jen 200.000 Kč. Úmluvu stran o dohodném nelze však vykládati 
tak, že žalujíCÍ strana vůbec nemá nároku na odměnu; takové výslovné 
úmluvy, že pro tento případ žalující straně vůbec žádná odměna nepří
slUŠÍ, ujednání o provisi neobsahuje, pročež platí za vymíněnu přiměřená 
odměna ve smyslu § 1152 obč .. zák. žalující straně tedy přísluší s ohle
dem na to, že přivedla kupitele žalované straně, tudíž Činnost sprostřed
kovatelskou předsevzala, zásadně nárok na odměnu bez ohledu na roz
sah této sprostředkovatelské činnosti. Co se týče výše této odměny, jest 
ji v požadované výši 2% z kupní ceny pokládati za všeobecně obvyklou 
a přiměřenou, tak že odměnu ve výši zažalovaných 4000 Kč nutno i co 
do výše pokládati za zcela přimčřenou. 

N e j vy Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu. 
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Důvody: 

Dovolání jest opodstatněno, pokud. napadá právní názor odvolacího 
soudu, že žalobkyni přísluší přiměřená odměna. Dá-Ii přikazatel spro
středkovateli příkaz k prodeji za určitou cenu, může to míti buď jen za 
účel ínformovati sprosHedkovatele, na jakém podkladě má vésti vyjed
návání s koupěchtivým,anebo může to míti i ten smysl, že mu slibuje 
odměnu jen pod tou podmínkou, že dosáhne určité kupní ceny. V onom 
případě ovšem přísluší pak sprostředkovateli odměna i tehdy, když se 
jeho přičiněním strany shodly na ceně menší. V případě druhém však, 
neclosahne-II sprostřeclkovatel toho výsledku, na němž závísí jeho nárok 
na odměnu, nepřísluší mu nejen odměna smluvená, nýbrž ani odměna 
přiměřená, neboť sprostředkovatelská smlouva není smlouvou služební, 
při níž zaměstnanec za výsledek své práce neručÍ, při ní nezáleží na roz
sahu práce sprostředkovatelem, nýbrž jen na výsledku. V souzeném pří
padě bylo zjištěno, že se žalovaný zavázal zaplatiti odměnu za spro
středkování prodeje, ale jen v tom případě, zůstane-li prodávajícím či
stých 200.000 Kč. Tu nemůže býti pochybna, že odměna byla podmíněn:! 
dosažením takové ceny, že by z ní prodávajícím zůstalo čistých 200.000 
Kč. Tato výminka nenastala a v dúsledku toho žalobkyni nárok na od
měnu nevzešel. 

čís. 8164. 

Zavázal-Ii se otec, že bude platiti manželce, u niž byly děti, na vý
chovu a výživu dětí, začež se manželka uvolila, že bude děti řádně ži
viti a vychovávati, nemohou se děti na základě oné smlouvy domáhati 
na otci placení výživného. Děti by nabyly práv z oné smlouvy pouze 
tehdy, kdyby byla ujednána s opatrovníkem děti a schválena soudem. 
Schváleni soudu nelze spatřovati v tom, že dal opatrovníku zmOcnění ku 
.sporu dětí s otcem O placení výživného. 

(Rozh. ze dne 22. června 1928, Rv I 2126/27.) 

Notářsk)T111 spisem zavázal se manžel platiti svým dvěma nezlcti1ý1l1 
dětem výživné 500 měsíčně, otec manželův pak 700 Kč měsíčně. Manžel·
stvi bylo napo[ol11 rozloučeno. Ježto žalovaní otec a děd výživné nepla
tili, navrhly nezletilé děti vydání platebního rozkazu na výživné. Žalo
vaní namítli, že nikoliv žalobci, nýhrž jejich matka jest -z notářskéhu 
spisu oprávněnou osobou jako strana smluvní a že žalobci již také prow 
z tohoto notářského spisu nemohou pro sebe vlastním jménem se něčeho 
úozadovati, jelikož k ujednání ve spisu notářském nedal opatrovnickj 
soud schválení. Pro c e sní s O u cl p r v é s t o I i c e námitkám vy
hovčl a platební příkaz zrušil. O cl vol a c í s o u d napadený rozsudek 
potvrdil. D ů v o cl y: Není sporu o tom, že mezi Arturem H-em, Mořicem 
H-em a Hedvikou H-ovou byla uzavřena smlouva ve formě notářského 
.spisu, podle kterého upraveny byly pro případ rozvodu a rozluky man-
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želů Artur~,H-a.a He?viky H-ové jich majetk?vé poměry, jakož i vý
ch?va a yyzlva JIch, dItek Kurta a Petra H-ovych. Podle tohoto notář
skeho ,sp~su smluvnmll stran~?,i ~yly jen shO!:a uvedené osoby a jen 
me~1 temlto bylo smluveno vyZlvne pro nezl. deti, Nezletilé děti nebyly 
mkym zastoupeny a p~oto také nemohly přijati závazky žalovaných, 
Smlou~a meZI, mnll vzmknoutJ nemohla. Proto také nemohou nyní vy
stoupIlI Jako z,alobci ,a mohla ~y jen Hedvika H-ová tak učiniti, kdyby 
tu b~ly ostatlll pOdmmkr ,Rodlce)sou sIce povinni, by své dítky živili 
~ ~ teto povmnosh vyplyva pro ne také právo na výživu, ale z toho je-o 
ste neplyne, ~e by ~yly, oprávněny žalovati na placeni výživného ze 
shora uvedeneho notarskeho SpISU, Ustanoveni § 881 obč, zák. na něž 
odvolatelé poukazují, předpokládá, že jsou tu i 'ostatní náleŽitosti 
smlouvy. Ve ,sn;louvě jest sice ,stanoveno výživné pro nezl. děti, pokud 
bu~ou v,e vyzlve HedVIky li-ove, ale ujednání to vyžaduje schválení po
ruce,nskeho soudu, (§ 2,3~ obč. zák.) a pokud toto chybí, nelze mluviti 
o n~:ok,u nezle,tIlych deh. A toto ,schválení chybl. Z jakého důvodu se 
notar~kemu SpISU nedostalo schvalení, jest pro právní pOSouzení zcela 
lhostejno. Hla~ní ~ěcí jest, že

o 
~otá~ský spis ;1ebyl schválen poručenským 

soudem, Schvalem toto nemuze byb nahrazeno svolením poručenského 
soudu k podání žaloby o' placení výživného, zejména když žalovaný 
Artu~ R podle p,oručenských spisů odvolal ujednání v notářském spisÍt 
obsazene ohledne výchovy a výživy dětí. Schválením má se státi nárok 
s';1luvený konečným, kdežto' svolením k podání žaloby má tento nárok 
byh teprve vymožen na základě tohoto dosud nes chváleného notářského 
SpI,SU. Z toho ))l~ne, .že nezletilé děti nemají ještě nároku jim v notář
~keIl1 SpISU pnslrbeneho a proto také nemohou se ho domáhati. Proto 
]e také správným názor prvního soudu, že nezl. děti Kurt a Petr ne
Jsouce smluvm stran.ou a ,nemajíce ještě nároku z .notářského spisu', ne
mohou vystupovatI Jako zalobc! o zaplacení výživného na základě to
hoto notářského spisu. Ale nemohou ani žádati výživné za dobu minu
lou, když nedaly k němu' prostředky. 

N e j vy Š š í s O' u d nevyhověl dovolání. 

D ů vo d y: 

Smlouvou, osv~dčenou notářským spisem, zavázal se žalovaný Artur 
H; zaplatItI k rukam matky Hedviky H-ové měsíčně 500 Kč na živení 
vyc?OVU ~ zaopatře!,í svých ne".!; dětí, dokud budou u matky ve výživě 
a vych~~e, a spoluzalovan.y Monc H., děd nezletilých, za týchž podmí
nek dals!:,h !OO Kč a. HedVIka H~o~á ,se zavázala, že Se bude jako matka 
? tyto sv:'. d';tI co ne]lepe staratI, ze Je bude dobře, dostatečně a zdravě 
ZI~IÍI a pnmeřeně stavu vychovávati. Tím hyl upraven pouze právní po
mer, meZI otc."';1' ~okuel ~e týče dě?em dětí a jejich matkou co do Výživy. 
a, vychovy detI, mkolr vsak pravm poměr mezi dětmi a jejich otcem a 
d:dem. Matka se zavázala, že bude děti živiti a vychovávati a otec a 
d:~ se zavázali plat2ti j! na to určené částky. Za smlouvu v~ prospěch 
detI podle § 881 obc. zak. lze tuto smlouvU' pokládati jen potud, pokud 
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se matka otci a dědu zavázala, živiti a vychovávati děti za úplatu jí po
skytnutou. Neuí však smlouvou v,e prospěch dě.tí: pokud se ,otec a .dě~ 
zavázali platiti výživné, poněvadz se nezavazah ]e platrtr detem, nybrz 
matce, by mohla z něho hraditi náklad na výživu, kterou podle smlou~y 
s otcem a dědem byla povinna dětem poskytnoutI. Smlouva se pr?to v;.'·: 
bec nedotýká zákonného nároku dětí na výživu. Podle zákona.m;ly detI 
nárok na slušnou výživu. Tuto dostaly ať od otce ~ebo osoby ]I~e, 3l n~: 
mohou tudíž žádati ještě jednou zaplacem v penezIch. Jest pnsvedčIÍI 
názoru odvolacího soudu, že smlouva by musela býti ujednána s opatrov
níkem děti a schválena souelem, kdyby z ní děti měly nabýti práv. ,Ne~ 
bof úmluvou byl by nárok dětí na výživu urovnán a om~zen. na urc;n; 
částky, šlo by tedy ° smír o výživné, který podle § 233 obc'. zak. eodleha 
schválení soudnímu. Přisvědčiti jest odvolacímu soudu I v tom, ze opa
trovnický soud neschválil smlouvu mlčky tím, že dal opatrovnici zmoc
nění ke sporu, ježto smlouvy s nezletilými vůbec není a následkem to~o 
nemůže ani o jejím schválení býti řeči. J~žto ~alobcům zažalovaný ?a
rok nepřísluší vůbec, nemohla žaloba býtI zamltnuta len pro tentokrate. 

čís. 8165. 

Jazyková otázka. 
Soudu nenáleží, by stížnost do U8nes~ní vy~ané~o pouze ve.,státl!im 

jazyku, domáhající se toho, by bylo vydano tez v Jazyku. mensmovem, 
odstupoval příslušnému dohlédacímu úřadu. 

(Rozh. ze dne 22. června 1928, R II 206/28.) 

Ne j v y Š š í s o u d odmitl rekurs proti tomu, že usnesení rekurs
ního soudu bylo vydáno jen ve státním jazyku. 

Důvody: 

Podle § 7 zákona ze dne 29. února 1920, čís. 122 sb. Z. a n. pokud 
se tyče čl. 96 (1) vládního nařízení ze dne 3. února 1926, čís. 17 sb. ~. 
a n. vyřizují spory o užití jazyka při soudech, úřadech, úst~vech, podm·
cích a orgánech státních, jakož i při úřadech samosprávnych a korpo
racích veřejných příslušné státní orgány d~hlédací jako věci ~tátní ~pr~v)' 
odděleně od věcí, ve které vzešly. Podle cl. 96 (2) uvedeneho vladlHho 
nařízení strana, která má za to, že bylo porušeno její jazykové právo, 
může sobě stěžovati ve lhůtě tam uvedené u státniho· úřadu, jenž podle 
příslušných zákonů jest povolán vykonávati přímo dohlédad p;ávo na~ 
orgánem, do jehož opatřeni si stěžuje, p~kud úřa,~u dO,hledac;m~. ta~e 
náleží rozhodovati o stížnostech. Shledá-II tento urad, ze nem pnslus· 
ným, odstoupí stížnost ihned příslušnému úřaclu a ~prav~ o tom o stěžo
vatele. Z toho jde, že tyto spory před soudy nepatrí a ze soudum ani 

",. 
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nenáleží, by takové stížnosti odstupovaly příslušnému úřadu dohléda
címu (zde presidiu vrchního zemského soudn v Brně), a nezbylo proto, 
než rekurs v tomto bodě odmítnouti. 

čís. 8166. 

K opovědi změny ve výši vkladů jednotlivých komanditistů se vy
žaduje, by byl vykázán souhlas všech společníků (komplementářů i ko
manditistů) . 

(Rozh. ze dne 23. června 1928, R. I 365/128.) 

Opověe\', jíž byla ohlášena k rejstříku změna ve výši vkladů jednot
livých komanditistů, vrátil rej s tří k o v Ý s o u d, by byla ověřeně 
podepsána všemi ostatními komanditisty. D ů vod y: Změna ve výši 
vkladů jednotlivých komanditistů dotýká se právních zájmů i ostatních 
komanditistů, pročež jejich souhlas se změnou musí býti vykázán (čl. 
171, 129 obch. zák. se zřetelem na čl. 151 obch. zák.). Rek u r sní 
s o u d napadené usnesení potvrdil. D ů vod y: Stačí odkázati na 
správné, zákonu odpovídající odůvodnění napadeného usnesení, které 
neni vývody rekursu vyvráceno. K vývodům rekursu se podotýká, že po~ 
dle čl. 171 obch. zák. i v tom případě, že některý komanditista jen s čá
stí svého vkladu ze společnosti vystoupí, musí tato okolnost býti k ob
chodnímu rejstříku přihlášena. Podobně i při zvýšení vkladu komandí
tistů 111usí okolnost ta býti přihlášena (čl. 151 čís. 4 obch. zák.). V obou 
případech pak, poněvadž tu jde o změnu společenského poměru co do 
výše vkladů a otázka ta, jak správné na to poukázal soud prvé stolice, 
dotýká se poměru všech společníků: komplementáře i komanditistů, jsoll 
tedy všichni zúčaslnění a jest proto správně soudem rejstříkovým po,ža
dováno doplnění o'povědi též předpisy ostatnich komanditistů. Na tomto 
zákonném požadavku nemůže nic měniti okolnost, že jeden komanditista 
bydlí v Americe. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu neshledav pod
mínek § 16 nesp. říz. 

čís. 8167. 

Vymáhající věřitel, jenž nedošel úplného zaplaceni z nejvyššího po
dáni proto, že byl bernímu úřadu v přednostním pořadí přikázán: nedo
platek dávky z majetku, vázoouci na prodané nemovitosti, jest oprávněn 
domáhati se na tom, komu byla dávka z majetku předepsána, zaplaceni 
ve výši onoho nedoplatku. 

(Rozh. ze dne 23. června 1928, Rv I 1903/27.) 

H. prodal dne 24. března 1924 nemovitost R-ovi. K návrhu žalobkyně 
byla tato nemovitost dne 17. března 1926 prodána ve dražbě. K rozvrhu 
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nejvyššího podání phhiásil berní úl'ad nedoplatek dáv,ky z přír?stk~ 
hodnoty, jenž byl pak přikázán v přednostním p~řadl, d:I~ledkem cehoz 
vyšla žalobkyuě částečně na prázdno pelllzem presahuJlclm, nedop~at~k 
dávky z majetku. žalobu proti H-ovi o zaplacel11 pemze, Jenz byl pnka: 
zán státu na nedoplatku dávky z majetku, pro c .e s n I s o udp rve 
s t o I i c e zamítl, o d vol a c í s o u d napadeny rozsudek potvrdIl; 
D ů v o cl y: žalobkyně domáhá se na žalovanér;', náhrady. pemze, JImz 
při rozdělení nejvyššího podám za nemovitost pnsla ,na prazd.no z.!oho 
důvodu, že onen peníz byl přikázán ve výsadním poradl bermmu ~radu 
na dávku z majetku, kterou žalovaný ještě dluhoval, takže ~alobkyne tuto 
dávku ze svého majetku za žalovaného zaplatrla, nebyvsI k tom,u po
vinna. Právním důvodem, o nějž žalobkyně opírá nárok na náhr:,du sko;:'y, 
jest obohacení žalovaného na útraty žalob~yně. ?bol'.acellí zalovaneho 
mohlo by tu však býti jen na útraty exekutu, ponevadz JeJIch podle,v~
sledku nejvyššího podání zbývající dluh,žalobky~i se",~ásledkel:' pnka~ 
zání zbyiku dávky z majetku bernímu uradu. Jevl vysslm.o zazal?vany 
peníz, než by byl bez tohoto př~kázánC a př~slušela ~y J1111 tudlz pn~ 
mérní žaloba z obohacení prah zalovanemu; zalobkyne nema pnmer~e 
nároku z obohacení chybí jí aktivní oprávnění k žalobě. Ani z trtulu na
hrady škody nemohl by žalobkyni příslušeti nárok, o nějž jd:, neboť; an 
žalovaný nestojí k žalobkyni ':. žádném. právním ,pomeru; zalovany s~ 
obzvláště žalobkyni nezavázal, ze zaplatr Jemu - ;;alovan:emu. - prede 
psanou dávku z majetku úplně, nemůže ~alobkyne : neuplneho .zapla
cení dávky z majetku žalovaným uplat~ovatr pr?tr t?IDuto .~ahradu 
škody jí tím vzniklé. Za jakých prodeJl1Ich pod.~t11!,ek"zal?vany, nemO
vitost R-ovi prodal a zda bernímu úřadu skutecne pnslusel n~rok ,n~ 
zbylou jemu přikázanou dávku z majetku, je pr~ :ozhodnutr teto V~CI 
nerozhodným, tyto okolnosti nemohou I'.a eXlstupCI111 nedostatku prav-
ního důvodn pro žalobní pohledávku mceho zm~~.lt}. , ." 

N e j v y Š š í s o u d zrUŠil rozsudky obou?lzslch soudu a vraÍlI vec 
prvému soudu, by ji znovu prOjednal a rozhodl. 

Důvody: 

Dovolací důvod nesprávného právního posouzení jest opodstatněn; 
Jest jedním ze stěžejných pravidel občanského práva, že se mk~o ne~a 
bez právního důvoclu obohatiti na škodu jiného a, kdo se t~kovym zpu~ 
sobem obohatil, jest povinen vydati obohacení poškozenemu. JSOU-I! 
skutková tvrzení žalobní správná, jest jimi prokázáno nespravedhve 
obohacení žalovaného na škodu žalující firmy. žalovaný obohatil se bez 
jakéhokoliv právního důvodu o 5.932 Kč tim, že tímto penízem byl za 
něho zaplacen nedoplatek dávky z majetku, kterou. on"byl pov:nen ze 
svého zaplatiti. žalující strana utrpěla škodu ve steJne VySl, nebo! kdyby 
z nejvyššího podání za dům nebyl přikázán k z,aplac;ní onen nedoplate~ 
dávky z majetku, byla by o steJnou sumu obdrzela vice na zapla~el11 sve 
pohledávky, pro kterou vedla exekuci. Nelze souhlaslÍl s odvol':Cll." s~u
dem, že poškozeným jest jen exekut R., poněvadž zůstává dluznym za-



- čís. 8168 -
918 

lující firmě celý z nejvyššího podání neuhražený zbytek vymáhané po
hledávky, a že proto žalující firma není oprávněna k žalobě. Peníze, 
které obdržela z nejvyššího podání berní správa na účet dávky z ma
jetku dlužné žalovaným, nebyly by případly dlužníkllll1, kdyby nebylo 
onoho nedoplatku na dávce, nýbrž žalující fírmě. Poškozenon v první 
řadě jest tedy žalující strana. Třebas i exekutí mají hospodářský a právní 
zájem na tom, aby žalovaný vydal, oč' jest obohacen, a nemohlo by aní 
jim býti upřeno právo žalobní, bezprávný stav, jenž vzniklnespravedli
vým obohacením se žalovaného, může býti napraven jenom tak, že ža
lovaný zaplatí, co jeho věřitel, erár, z nejvyššího podání obdržel, žalu
jící firmě ku další úhradě její vymáhané pohledávky. O jejím oprávnĚní 
k žalobě nemůže býti pochybováno. Zákonným předpisem, kterým jest 
žalobní nárok odůvodněn, jest v první řadě § 1435 obč. zák. Když se 
v něm nařízuje vrácení věci, pominul-Ii právní důvod k jejímu podržení 
.Cc,ondictio causa finita), tím více musí býti vráceno každé obohacení, 
Jez od počátku bylo bez právního důvodu (condictio sine causa). Mimo 
to plyne žalobní nárok z § 1358 obč. zák. Týž nedopadá sice přímo, po
něvadž žalující strana nezaplatila nedoplatek dávky za žalovaného sama 
a neručila za ni ani osobně ani vlastním majetkem, avšak dlužno ho po
užíti obdobně podle § 7 obč. zák. Žalující strana měla jako vymáhající 
věřitelka zákonný nárok, by její vymáhaná pohledávka byla zaplacena 
z nejvyššího podání, ale musila strpěti, by místo ní byl zaplacen nedo
platek dávky z majetku předepsané žalovanému, pouěvadž byl zajištěn 
zákonným právem zástavním na vydražené nemovitosti. Tím vznikl stav 
zcela obdobný tomu, jako když třetí osoba jest nucena zaplatiti ze svého 
cizí dluh, poněvadž ručí zaň určitými částmi svého majetku. Tak, jako 
v,!omto případl', jest ten, kdo cizí dluh zaplatil, podle § 1358 obč. zák. 
pnmo ze zákona oprávněn, požadovati od dlužníka náhradu zaplaceného 
?Iuhu, ~utno i v souzeném případě žalující straně přiznati nárok, by jí 
zalovany nahradd, co bylo za něho a na újmu žalující strany zaplaceno 
z ,neJvyššího podánÍ. Jsou-Ii správná skutková udání žaloby, jest žalobní 
narok po právu. Avšak žalovaný popřel, že zůstal nčco dlužen na ma
jetkov?u dávku: a namítá m~mo to, že když prodal dražbou prodaný dům, 
byla ,vsechn.a bremena na nem váznoucí odečtena od kupní ceny, že tedy 
1 dluznou davku z nJaJetku převzal ku placení tehdejší kupitel a pozděiší 
e~eku~ R. Kdyby měl pravdu, byla by žaloba ovšem bezdůvodnou, p'o
nev!,dz by, tu l1,ebylo placení jeho dl~hu, a jeho obohacení. Jelikož 
° techto nanutkach nebylo dosud Jednano, a nebyla učiněna skutková 
zjištění, potřebná k jejich posouzení, zůstalo řízení kusýn] a musilo býti 
podle § 510 c. ř. s. uznáno, jak se stalo. 

čís. 8168. 

Pozemek, .jenž nebyl lysickou součástí vydražené nemovitosti, nýbrž 
pouze její hospodářskou součástí, nemohl přejití vydražením na vy
dražitele. 
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Pozemek, jenž byl dříve ve vlastnictví toho, kdo byl zároveň vlast
níkem nemovitosti, jež byla napotom vydražena, nemůže vydržeti vy
dražitel, jenž pozemku toho ve dražbě nenabyl. 

(Rozh. ze dne 23. června 1928, Rv I 2148/27.) 

Při koupi domu čp. 19 v roce 1919 převzal žalobce od svých před
chůdců též zahradu č. kat. 1321/10, které majitelé domu odedávna uží
vali, ač byla knihovně zapsána ve vložce desk zemských. Roku 1922 
vydražil dům čp. 19 v exekuční dražbě žalovaný Vojtěch Š., jenž pak 
převedl spoluvlastnictví k polovicí domu na svou manželku Josefu 
s-ovou. V roce 1925 byla zahrada č. kat. 1321/10 odepsána ze zem
ských desk a vložena do nové vložky jako žalobcovo vlastnictvÍ. Jeho 
si vydražitelé domu čp. 19, manželé š-ovi, osobovali vlastnické právo 
i k zahradě č. kat. 1321/10, domáhal se na nich žalobce jejího vrácenÍ. 
Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl, o d vol a c í 
s o u d uznal podle žaloby. D II v o cl y: Soud prvé stolice exekuč'ními 
spisy a výpověďmi svědků bezvadně zjistil, že vnucená dražba domu 
čp. 19 byla provedena podle stavu knihovního, že předmětem dražby 
dle odhadního protokolu ze dne 2. března 1922 a dražebních podmínek 
ze dne 15. března 1922 byl pouze domek čp. 19 se stavební parcelou 
čís. kat. 92 bez jakéhokoliv příslušenství a že sporná parcela čís. kat. 
1321/10 zahrada nebyla předmětem dražby. Soud prvé stolice má dále 
za prokázáno, že žalobce v čase dražby nebyl knihovním vlastníkem 
sporné zahracly, že však v době té, před dražbou, nabyl vlastnictví 
k zahradě čís. kat. 1321/110 vydržením, že oběma stranám byl pravý 
Mav věci znám a že usnesením okresního soudu ze dne 20. dubna 1925 
bylo povoleno, by sporná zahrada byla z vložky čís. 1008 desk zem
ských odepsána, aby se pro ni zřídila nová knihovní vložka čís. 763 
a vložilo se na ni právo vlastnické pro žalobce. Již z těchto zjištění 
vyplývá, že žalovaní vlastnického práva k sporné parcele nenabyli, neboť 
jiného důvodu nabývacího než nabytí veřejnou dražbou s domkem čís. 
pop. 19 ani netvrdili. Potvrzení obecního úřadu ze dne 31. března 1925, 
že žalovaní koupili bývalý majetek žalobcův se všemi právy a povin·
nostmi tak, jak jej předchůdcové měli a užívali, nemá významu, jelikož 
majetek ten neprodával obecní úřad, nýbrž soud. PonĚ,vaclž sporný po
zemek nebyl předmětem dražby, nebyl vlastník nebo jinak oprávněný, 
tedy ani žalobce, povinen, by právo vlastnické k pozemku tomu před 
dražbou ohlašoval a nemá tu místa ustanovení § 170 ex. ř., jak má 
procesní soud za to. Poukaz soudu prvé stolíce k ustanovení § 1500 
obč. zák. není případný, jelikož žalovaní před vkladem práva vlast
nického k pozemkové parcele čís. kat. 1321/10 pro žalobce žádné právo 
k pozemku tomu na sebe nepřevedli. Neboť ani pozemek čís. kat. 1321/10 
ani nějaké jiné právo k němu žalobci příslušející nebyly předmětem 
dražby a byli-li žalovaní (jich plnomocník) při dražbě v omyl uvedeni 
třetí osobou, že se pozemek ten spoluprodává, nemá to pro spor vý
znamu. Ani poukaz soudu prvé stolice k ustanovení §§ 156 a 239 ex. ř, 
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za stavu věci V)'ŠC vylíčeného nemůže nárok žalovaný'ch na sporný po
zemek odúvodniti. Poněvadž žalobce vlastníkem sporného pozemku byl 
již před dražbou, nabyv vlastnictví k němu vydržením, nepozbyl práva 
toho dražbou, neboť žalovaní vydražili jen tu nemovitost, která byla 
podle odhadního protokolu a dražebních podmínek předmětem dražby, 
tedy jen domek čís. pop. 19 se stav. parcelou čís. kat. 92. Jelikož ža
lobce vlastnického práva k zahradě čís. kat. 1321/10 nabyl vydržením, 
jest jejím knihovním vlastníkem, žalovaní pozemek ten drží bez práv
ního dúvoclu, jest žaloba podle §§ 369 a 372 obč. zák. odůvodněnou. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolánÍ. 

Důvody: 

Dovolání spoclva na mylném názoru o právních účincích dražeb
ního řízení a o ustanovení § 1493 obč. zák. o započtení vydržecí doby 
předchůdcovy. Podle tohoto je při třicetiletém vydržení, o něž tu jde, 
ten, kdo bezelstně převezme věc od bezelstného držitele, jako nástupce 
oprávněn, započísti si vydržecí dobu svého předchůdce. Byl tudíž v sou
zeném případě, v němž se bezelstnost držitelů sporného pozemku vůbec 
nestala spornou neb i jen pochybnou, žalobce oprávněn započísti si vy
držecí dobu svých předchůdců v držení sporného pozemku jako jejich 
nástupce do své vydržecí doby. To však neplatí o žalovaných. Ti ne
jsou právními nástupci žalobce v držení sporného pozemku. Soukromo
právní smlouvu s ním o něm nevyjednali a při veřejné soudní dražbě 
jej podle nesporného obsahu exekučních spisL! nevydražili. Zda byli -
mylného ovšem - mínění, že sporný jako vydržený pozemek je sOll'č'ástf 
prodávaného domku, a zda neb kým toto mínění bylo v .nich vzbuzeno 
a jim stvrzeno, je lhostejno. Podle exekučního odhadu, dražebních pod
mínek, jakož í podle protokolu o dražebním roku a podle usnesení 
o udělení příklepu byl předmětem dražby jen domek č. p. 19 se sta
vební parcelou Č. k. 92 bez jakéhokoliv příslušenstvÍ. Nebyl jím tudíž 
sporný pozemek p. čís. 1321/10 zahrada aníž . vydržením získané ná
roky na něj. Mohli dovolatelé proto dražbou nabýti jen oné nemovi
tosti, ale nikoli i této. Dovolání má mylně za to, že sporný pozemek 
tvoří nerozlučnou část domku čís. 19, že nárok na něj byl jakýmsi reálním . 
právem spojeným s vlastnictvím k domku a že žalovaní, zÍskavše vlast
nictví domku, jsou oprávněni, užívati i nadále sporného pozemku, tvořícího 
součást vydraženého domku, stejně jakoby vydražitel usedlosti měl právo 
odvolati se na služebnost, kterou jeho předchůdcové vykonávali, i když 
nebyla v pozemkové knize vyznačena a v důsledku toho také nebylo o tom 
zmínky v dražebních podmínkách a v odhadním protokole. Z přednesl; 
dovolatelů nikterak nevyplývá, že sporný pozemek byl lysickou součástí 
domku, od něho Iysicky, tělesně, neodlučítelnou, takže by aní ten ani onen 
bez druhého nemohl obstáti. Lze proto pozemek ten míti jen za hospo
dářskou součást domku od nepamětných dob s ním spojenou, jejíž právní 
osudy však mohou býti zcela jiné, než osudy jeho. Nemohl proto spomý 
pozemek, nejsa fysickou součástí vydražené nemovitosti, s ní přejíti ua 

.~ čís. 8169 -
921 

vydražitele. Pro právní názor, že nárok na něj byl jakýmsi reálním právem 
spojeným s vlastnictvím k domku, není v zákoně opory. Nárok na spornSr 

pozemek vyvěral jen z jeho vydržení a že vydržeti může jen ten, kdo je 
jinak způsobilý k nabýváni práv, tedy vydržeti mohou jen - ať už ly
sické neb právní - osobnosti, nemůže při jasném ustanovení §§ 18 a 
1453 obč. zák. býti pochybným. Vydržitelem nebyl proto pomyslný, 
v domku čís. 19 ztělesněný právní podmět, nýbrž byli jím dočasní držitelé 
domku, tedy lysické osoby, z nichž posledníin byl žalobce. Na něho 
přešlo vydržecí právo jeho předchúdců v držení pozemku jako na beze·· 
lstného jich nástupce, od něho však nepřešlo již na žalované, protože 
oni sporného pozemku vůbec .~ ani v dražbě - nenabyli, nejsou jeho 
nástupci v jeho drženi a tudíž si také nemohou jako vydražitelé jeho 
vydržecí dobu započísti. Případ vydržení služebností, jeho·ž se žalovaní 
dovolávají, je v podstatě jiný. Tam právě nabývá vydražitel nemovitosti, 
jejíž držitelé služebnost vykonávali, a může proto jako jejich nástupce 
za ostatních podmínek zákonem stanovených pro vydržení služebnost 
vydržeti, i když nebyla v pozemkové knize vyznačena a v důsledku toho 
také nebylo o t0111 zmínky v dražebních podmínkách a v odhadním pro
tokole. Marně se také žalovaní k uhájení svého právního názoru do
volávají zásady poctivostí 11 dobré víry, jíž v exekučním řízení byl dán 
výraz novou úpravou § 170 čís. 5 ex. ř. O případ tam upravený tu nejde 
a jinak platí pro vydražitele ustanovení § 189, druhý odstavce, ex. ř., 
podle něhož vydražitel nemúže činiti nárok ze správy ani pro nesprávné 
údaje v dražebních podmínkách nebo· ve spisech před dražbou vylo
žených. Z všeho toho plyne, že žalovaní vydražili jen domek čís. 19 
se stavební plochou Č. k. 92 a že si nemohou činiti nárok na sporný po
zemek ani z- důvodu vydražení ani z důvodu vydržení. Ono ne, protože 
jej podle průběhu exekučního řízení nevydražili, toto ne, protože ne
jsou nástupci předchůdcú v jeho držení, neboť těmi byli určité osoby, 
jež byly zároveň vlastníky domku a pozemek zároveň s tímto - a ni·· 
koli jen důsledkem tohoto vlastnictví - jedna od druhé nabývaly, roz
dílem od žalovaných, již sice nabyli domku, ale nenabyli s ním také 
pozemku. Za tohoto správného právního nazírání na věc nelze dovo
latelům dáti za pravdu, že odvolací rozsudek ji posoudil mylně (§ 503 
.. 4 - ) CIS. c. r. s .. 

čís. 8169. 

Bylo-li odvolacím soudem žalobě částečně vyhověno a žalobce po
dal dovolání do rozsudku odvolacího soudu v celém rozsahu, domáhaje 
se jeho zn/šení, nelze povoliti exekuci ani ku vydobyti phrení přisou
zeného odvolacím soudem. 

(Rozh. ze dne 23. června 1928, R 11198/28.) 

Rozsudkem odvolacího soudu bylo žalobě o uznání nemanželského 
otwvství a o placení výživného vyhověno potud, že bylo přiznáno nez!. 
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žalobkyni výživné měsíčních 150 Kč. Do tohoto rozsudku podala ža
lobkyně dovolání, navrhnuvši zrušení celého rozsudku. Návrhu žalob
kyně, by byla povolena exekuce k vydobytí výživného 1800 Kč (ná
sobku měsíčního výživného 150 Kč s přís!.) bylo s o ude m p r v é 
s t o I i c e vyhověno, rek u r sní s o u d exekuční návrh zamítl. D ů
vod y: Podle předloženého stejnopisu dovolání podala strana vymá
hající dovolání proti rozsudku krajského soudu napadnuvši jej v celém 
rozsahu, tedy i potud, pokud odvolacím soudem bylo přiznáno vymá
hající straně na výživném 150 Kč, mezi jiným z důvodu zmatečnosti 
řízení. Navrženo bylo zrušení tohoto rozsudku krajského soudu. Nelze 
tedy mluviti o tom, že rozsudck odvolacího soudu jest co do přiznané 
částky výživného 150 Kč právoplatným, an i v tomto směru byl vy
máhající stranou napaden. Není proto rozsudek krajského soudu vy
konatelným a nebylo lze exekuci straně vymáhající pro 1800 Kč vý
živného povoliti. 

N e·j vy š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Podle § 1. čís. 1 ex. ř. jsou exekučním titulem po rozumu tohoto 
zákona konečné rozsudky a jiné v rozepřích vydané rozsudky civilních 
soudů, je-Ii proti nim vyloučen další pořad právní, nebo není-li alespoií 
propůjčen opravný prostředek, jenž by zastavoval exekuci. Podle § 505 
třetí odstavec c. ř. s. staví se včasným podáním dovolání právní moc 
a vykonatelnost napadeného rozsudku v rozsahu dovolacích návrhů 'ž 
do vyřízení opravného prostředku, Vymáhající strana opírala exekučllí 
návrh o exekuční tliul podle § 1 čís. 1 ex. řádu, totiž o· rozsudek kraj
ského iako odvolacího soudu ze dne 25. února 1928, než z tohoto roz
sudku 'dovolala se vymáhající strana sama, napadnuvši jej až na výrok 
o otcovství v celém rozsahu, navrhovala, aby byl tento rozsudek zmšen, 
pokud se týče změněn v ten smysl, že se žalobkyni přisuzuje výživné 
ve výši, jak už soudem první stolice bylo uznáno opětně, nebo aspoň, 
že se výživné přiznané žalobkyni odvolacím soudem podstatně zvyšuje, 
Zároveň uplatnila žalobkyně v dovolacím řízení všechny v § 503 c. ř. s. 
výčetmo uvedené důvody dovolací, mezi nimi i zmatečnost podle čís. 9 
§ 477 c. ř. s. a vadnost řízení odvolacího, o jejichž opodstatněnosti může 
rozhodovati jenom odvolací soud, jenž rozsudek odvolacího soudu pře
zkoumá podle § 504 prvý odstavec c. ř. s. v mezích návrhů v dovolacím 
řízení. Toto dovolání není dosud vyřízeno dovolacím soudem. Jelikož 
v této exekuční věci nemůže o dovolacím návrhu a o opodstatněnosti 
dovolacích důvodů býti rozhodováno, nemůže také v ní ani býti vy
řčeno, že vymáhající strana nedomáhá se svým dovolacím návrhem ve 
skutečnosti zru~el1í, l:ýbrž jenom změny odvolacího rozsudku v otázce 
výše výživného, totiž zvýšení na míru soudem prvé stolice dovolatelce 
přiznanou, nebo alespoň vyšší než jak byla dovolatelce přiznána roz
sudkem odvolacího soudu, neboť to jsou otázky, o nichž může býti roz
hodováno teprve při vyřízení dovolání a pro exekuční vě.c rozhoduje 
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jedině ustanoveni § 503 třeti odstavec c. ř. s. svrchu citované. Jest totiž 
podle dovolacího návrhu možno, že dojde k navrhovanému zrušení od
volacího rozsudku ať už z uplatněného důvodu dovolaciho zmatečnosti 
nebo neúplnosti odvolacího řízenÍ. Právem proto poznal rekurs ní soud, 
že rozsudek, o který vymáhající strana opírá exekuční návrh, není exe
kučním titulem a proto právem rozhodl, jak se stalo. 

čís. 8170. 

Zl1ěla-li výpověď z nájmu proti dvěma osobám (manželům), avšak 
námitky podala pouze jedna osoba z nich, jest jen ona stranou rozepře, 
druhá osoba není společníkem v rozepři a lze ji slyšeti jen jako svědka. 

(Rozh. ze dne 23. 'č'ervna 1928, RII 199/28.) 

Výpověď z pachtu byla dána manželúm Františku a Marii B-ovým, 
námitky podala jen manželka Marie B-ová. Pro c e sní s o udp r v é 
s t o I i c e ponechal výpověď v platnosti. O d vol a c í s o u d zrušil 
rozsudek soudu prvé stolice a vrátil mu věc, by, vyčkaje pravomoci, ji 
znovu projednal a rozhodl. O ů vod y: Jest opodstatněn uplatňovaný 
důvod porušení podstatného předpisu procesního práva. V řízení prvé 
stolice byl František B. v rozporu s návrhem žalované strany slyšen 
jako strana. S timto postupem nelze souhlasiti. Jako svědek přichází 
v úvahu každá osoba, která není ve sporu súčastněna jako procesní 
strana. Jest to osoba, která má podati vysvětlení o nároku, jenž jí ne
přísluší. Při společenství v rozepři jest sice sporno, zda jednotliví spo
lečníci mají jako svedci býti slyšeni v případech, v nichž jde o sku
tečnosti, týkající se výlučně nároku ostatních společníků v rozepři. 
V t0111to případě jedná se však o spor proti Marii B-ové. František B. 
byl sice spolužalován, avšak spor proti němu skončil již .dříve právo
platnou výpovědí v prvé stolici ze dne 10. února 1928. Má tedy Fr~~
tišek B. v tomto případě pouze postavení svědka (srovne]: komentare 
k § 338 c. ř. s. a zejména Wach: Handbnch l. str. 51S). 

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

Důvody: 

Stížnost vytýká odvolacímu soudu, že se nczabýval otázkou spole
,čenstvÍ v rozepři, a snaží se dolíčiti, že v souzeném případě jde o spo
lečenství v rozepři podle § 11 čís. 1 nebo podle § 14 c. ř. s. Avšak, aby 
mohla býti řeč o společenství v rozepři, jest nezbytným předpokladem, 
by několik osob pospolu žalovalo nebo bylo žalováno (§ 11 c. ř. s.). 
Toho v souzeném případě není. Výpověď zněl,! ovšem proti oběma 
manželům Františku a Marii B-ovým. Ale námitky podala jen Marie 
B-ová. Jen o ni přešlo do té doby nesporné nájemní řízení v řízení 
sporné, jen k jejím námitkám bylo položiti rok k ústnímu jednání a jen 
v ponlěru k ní bylo vypovídající stranu pokládati za žalobkyni a jen ji 

j: 

l; 
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jedinou za stranu žalovanou (§ 571 c. ř. s., rozh. čís. 7145 sb. n. s.). 
Žalovaná nemá tudiž ve sporu, jenž se začal teprve podáním námitek 
proti výpovědi, společníka v rozepři. Nelze proto aní o jejích procesních 
úkonech říci, že se jejich účinek vztahuje podle § 14 c. ř. s. také k němu. 
To platí i o účinku námitek podaných jí proti výpovědi. Neboť v nespor
ném řízení není předpisu obdobného výjllTIcčnému předpisu § 14 druhá 
věta c. ř. s. a předpisy soudního řádu o sporném řízení a tudíž i § 14 
c. ř. s. platí pro řízení ve věcech nájemních teprve pro spor, byly-Ii totiž 
podány proti výpovědi námitky, a neplatí tedy ji'ž i pro tyto, jež jsou 
součástí nájemního řízení nesporného (§ 562 c. ř. s.) a mají teprve za 
následek, že se o výpovědi zahajuje sporné řízení(§ 571 cřs.). Není-li 
František B. podle toho ani stranou ani společníkem v rozepři, nemohl 
býti jako strana slyšen, nýbrž mohl býti slyšen jen jako svědek. Od
chylný postup prvého soudu je vadou řízcní, jež byla způsobilou, zame
ziti úplné vysvětlení a dll kladné pOsouzeni rozepře, neboť prvý soud při
pustil důkaz výslechem stran pro nedostatek jiných, zejména svědec
kých důkazů, a uvěřil pak nepřísežnému seznání žalobců, ačkoli nelze 
předem vyloučiti, že by výslechem Františka B-a jako svědka pod pří
saholl snad byl mohl dojíti k přesvědčení o sporných okolnostech, které 
by bylo dírkaz slyšení stran učinilo zbytečným (§ 371 c. ř. s.). Nelze 
proto v napadeném usnesení shledati právní omyl. Otázka, zda se účinek 
rozsudku, jejž bude vynésti, bude vztahovati podle povahy sporného 
právního poměru nebo podle zákonného předpisll též k Františku B-ovi, 
může zůstati úplně stranou, neboť, i kdyby tomu tak bylo, neměnilo by 
to nic na správnosti názoru, že František B. v souzeném sporu podle 
jeho průběhu není stranou v rozepři, ježto ani nežaloval ani nebyl ža
lován. 

čís. 8171. 

Zásilka byla podána na poštu včas, byla-Ii sice přijata poštovním 
úřadem jako opozděná, avšak opatřena ještě razítkem z téhož dne. 

Pachtovní smlouva nebyla zrušena Hm, že propachtovatel odhlásil 
pachtýře u živnostenského úřadu jako pachtýře živnosti, v důsledku če
hož živnostenský úřad zakázal pachtýři provozovati hostinskou. živnost 
a pachtýře z hostinských místnosti vyklidil. 

(Rozh. ze dne 26. června 1928, Rv I 2063/27.) 

žalobci měli od žalovaného najaty hostinské místnosti. žalovaný od
hlásil žalobce u živnostenského úřadu jako pachtýře živnosti, následkem 
čehož živnostenský útad zakázal pachtýři provozovati hostinskou živ
nost a pachtýř byl z hostinských místností vyklizen. Žalobu o odevzdání 
najatých místností do užívání pro c e sní s o u cl p r v é s t O I i c e 
zamítl, o d vol a c í s o u cl napadený rozsudek potvrdil. Nejvyšší soud 
původnč usnesením ze dne 26. Února 1928 odmítl dovolání jako opoz':' 
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dČ:1é. Rozh~dnutíl11 ze dne 26. Června 1928 zrušil Ne J v y Š š í s o II d 
sve usnesem ze dne 26. únOra 1928, změnil napaden)' rozsudek a uznal 
podle žaloby. 

D ů vod y: 

"' Usnesením nejvyššího soudu ze dne 3. února 1928 bylo dovolání ža
lupcl strany odmltnuto jako opozděné, jelikož bylo podle spisového zá
znamu, soudu prvé stolice podáno na poštu teprve 3. listopadu 1927, na
padeny rozsudek odvolacího soudu byl žalobcům doručen 25. října 1927 
lhůta k podání dovolacího spisu tedy vypršela 2. listopadem 1927, ježt~ 
tu jde o spor ve smyslu § 1096 obč. zák. a platí proto pro podání oprav
ných spisů kratší lhůta § 575 c. ř. s. Než podle šetření konaného k ná
vrhu žalobců ze dne 26. únOra 1928 podali žalobci dovolací spis u po
štovního úřadu Praha-Telegraf již 2. listopadu 1927 v 21·20 hod. večer 
a, byla zásilka přijata sice jako u pošty zpožděná, ale opatřená ještě ra
zltkem »Praha-Telegraf, 2. hstopadu 1927,3 b«. Podle toho je spisový 
záznam soudu prvé stolice, .že byl dovolací spis na poštu podán 3. listo
padu 1927 nesprávný. Dovolání podané na poštu lze pokládati za včas 
podané, bylo-li poště odevzdáno posledního dne dovolací lhůty v době, 
kdy mohlo býti ještě opatřeno poštovním podacím záznamem tohoto dne 
(srov. plenissim. rozh. býv. víd. nejvyš. s. ze dne 27. června 1899 čís. 
306/1899, jud. čís. 143 a rozh. tohoto nejvyš. s. čís. 2477 a 3514 sb. 
n. s.). Podle zprávy ředitelství pošt a telegrafů v Praze ze dne 9. června 
1928 mohla býti opatřena zásilka ještě razítkem poštovním ze dne 2. li
stopadu 1927 a bylo tedy dovolání podáno včas. Usnesení nejvyššího 
so~du, jímž bylo do~olánfžalobců odmítnuto jako opozděné ajež se za
kla~alo na nespravnem spIsovém záznamu soudu prvé stolice, bylo proto 
zrusIÍl a Jest rozhodnouti o dovolání věcně. 

Ve věci J"est dovolání z důvodu nesprávného právního posouzení věci 
podle § 503 čís. 4 c. ř. s., v nčmž jsou zahrnuty také ostatní číselně na 
předpisy § 503 čÍs. 2 a 3 c. ř. s. se dovolávající důvody, oprávněno. Pod
kladem žaloby jest poměr nájemní (pachtovní), založený smírem ze dne 
7. října 19'21, jímž žalovaný pronajal žalobcům ve svém domě jednak 
h~stinské místnos}i, je?nak byt i hostinskou živnost za, jednotné roční 
najemne 8.000 Kc ,na cas od 1. č.Tvence 1921 až do 30. června 1926. 
Netřeba zkoumati, zda tato smlouva byla ve svém celku smlouvou pach
tovní p~dle § JO?I obč. zák., pr~tože snad »hlavní včcÍ« byl pacht ho
strns~: Z1~n?stl, CI zda byla po pravní stránce jednak smlouvou pachtovní 
ve pnčll1e zlvnostl,. Jednak smlouvou nájemní ve příčině hostinských 
a obytných místností. Netřeba to zkoumati proto, že při ukončení ná
jemní doby dne 30. června 1926 podléhal tento nájemní (pachtovní) 
poměr nepochybně zákonu o ochraně nájcmníkli ze dne 26. března 1925, 
čís. 48 sb. z. a n., neboť v prvním případě byl chráněn pachtýř živnosti 
podle § 7 (I) cit. zák., ve druhém případě byli chráněni nájemci míst
nosti podle §§ I a 30 cit. zák., ježto byla sll1louva i po 30. červnu 1926 
ex lege podle § 2 (1) zák. o ochr. náj. na neurčitou dobu obnovena. 
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To ostatně uznával i žalovaný, pokusiv se vymoci si soudní svolení 
k výpovědi celého nájemního (pachtovního) poměru z důvodů § 1 (2) 
čís. 2, 6 a 10 zák. o ochr. náj., ovšem bez úspěchu. Následkem toho 
zůstala nájemní (pachtovní) smlouva i nadále nezrušena. Na tomto 
stavu věci nebylo a nemohlo býti nic zmčněno tím, že žalovaný odhlásil 
u živnostenského úřadu pro dobu od ·1. července 1926 žalobce Antonína 
Š-a jako pachtýře živnosti a že v důsledku tohoto odhlášení živnostenský 
úřad zakázal pachtýři provozovati hostinskou živnost a že ho dokonce 
i z hostinských místností vyklidil. Tyto úkony správního úřadu dotý
kaly se jen provozování živnosti pachtýřem, ale nedotkly se a nemohly 
se dotknouti smluvního poměru mezi stranami, kter)r jest poměrem SOH

kromoprávním, který se vymyká rozhodování živnostenských úřadů a 
který trvá i nadále po právu, protože nebyl zrušen žádným ze způsobů 
uvedených v §§ 1112 až 1121 obč. zák. Nebyl zrušen ani souhlasnou 
vůlí stran, ani soudcovským výrokem. Vyplývá to nade vši pochybnost 
jasné již z té skutečnosti, že hostinské místnosti byly pronajaty oběma 
žalujícím manželům, kdežto rozhodování živnostenského úřadu týkalo 
se podle správních spisů jen Antonína š-a jako pachtýře živnosti (,§§ 19· 
a 55 živn. ř.), ačkoli ve smíru ze dne 7. října 1921 jsou označeni oba 
manželé za nájemce (správně pachtýře) i hostinské živnosti. Sám od
volací soud uvádí v důvodech, že jest zcela jasno z rozhodnutí zemské 
politické správy v Praze ze dne 16. října 1926, »že tu nebylo správním 
úřadem snad rozhodováno o tom, zdali nájemní (pachtovní) smlouva. 
mezi stranami jest čili nic, a že výslovně se v něm poukazuje k tomu,. 
že o takových okolnostech jest rozhodovati soudům«. S tímto názorem 
ovšem nejsou v souladu důsledky, které odvolací soud pm rozhodnutí 
tohoto sporu vyvodil. Již dosavadní úvahy stačí k tomu, by bylo žalobě 
vyhověno neboť J. estližc se žalovaný marně pokusil o to, vymoci si , , ' , 
soudní svolení k výpovědi celé nájemní (pachtovní) smlouvy podle za
kona o ochraně nájemníků a jestliže po té smluvní poměr nebyl mezi 
stranami zrušen žádným ze zpúsobů v zákoně uvedených, trvá dosud 
a to nejen ohledně obytných místností, nýbrž ve svém celku a jest ža
lovaný povinen, by místnosti, ze kterých byli žalobci na jeho za~roč~ní 
politickým úřadem odstraněni, žalobcům zase podle § 1096 obc. zak. 
odevzdal do užívánÍ. Na této ·povinnosti nic nemění skutečnost, že roz
hodnutím správních úřadů zanikl předmět pachtu živnosti (§ 1112 obč. 
zák.), neboť stalo se tak právě jen ohledně tohoto pachtovního před
mětu a nikoli ohledně místností, jež oba žalobci najali a jichž mOžno 
používati také jen tak, jak jsou. Že tomu tak; vidno i z předpisu § 1 (2) 
čís. 16 zák. o ochr. náj. čís. 48/1925 sb. z. a n., podle něhož jest dů
ležitým důvodem pro výpověď také okolnost, že byl nájemník pravo
platným výrokem správního úřadu zbaven živnostenského oprávnění,. 
ve kterémž případě lze dáti výpověd' jen z místností užívaných k pro
vozování živnosti. Tento předpis byl by zbytečným, kdyby již výrokem 
správního úřadu o zbavení živnostenskéh~ oprávnět;í ~yl také zruš;'J~. 
dotyčný poměr nájemní nebo pachtovm. J!~to. Jest, . ze ~a:?bc! nesmeJ! 
již požívati sporných místnostr k provozovam hos.trnske z!vnosÍl, pro-
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tože o tom rozhodl správní úřad v oboru své působnosti. Ale neni 
vyloučeno, že budou žalobci těchto místností užívati k úče1l!m obyt
n'ým, nebo že jich nebudou užívati vůbec, v čemž jim až do zrušení 
nájemního pom~ru s hlediska. práva soukromého nemůže býti bráněno, 
budou-Ir se sve strany pllllÍl smluvní závazky, zejména platiti činži. 
Net~eba se tu ?_bírati otázkou, zda by tu byl důvod pro zrušení smlouvy, 
kdy z odpadl ucel, ke kterému byly dotyčné místnosti do užívání dánv. 
~tačí, že. smlouva pos~d nebyla zrušena. Z toho, co uvedeno, vyplývá, 
ze mylnym Jest pravlll posouzení odvolacího soudu že se rozhodnuií 
živnoste~ského úřadu dotklo soukromoprávní smlouvy a že se jedná již 
Jen o otazku, zdal! JSou soudy oprávněny rozhodnutí správního úřadn 
přezkoumávati, zejména s hlediska § 105 ústavní listiny. O takové pře
zkoumáni tu vubec nejde. Mylným jest také názor odvolacího soudu že 
má býti žalovaný odsouzen, by vydal hostinské místnosti k výkonu hos
tinské živnosti, neboť to v žalobě nebylo žádáno. Konečně jest dodati, 
že právní řád nedopouští, by smluvní strana, která se marně pokusila 
o z.rušení _smlo:,vy cestou právní, mohla tohoto cíle dosíci svépomocí 
okhkou pres predplsy §§ 19 a 55 živn. ř., což žalovaný učinil, neboť 
ze správních spisů jest vidno, že pachtýř byl vyklizen na zakročení ža
lovaného a místnosti byly zapečetěny a že zase na jeho zakročení byly 
odpečetěny a jemu předány. Kdyby to bylo dovoleno, byla by otevřena 
brána ke zneužívání zákona při jednostranném rušení pachtovních smluv, 
nebof pak by mohl propachtovatel hostinské živno·sti (koncese a míst
nosÍl) smlouvu nzavřenou na určitou dobu podle své libosti i předčasné 
zrušiti, aniž by se pachtýř mohl dovolati soudní pomoci. 

čís. 8172. 

Zákon ze dne 9. srpna 1908, čís. 162 ř. zák. o ručení za škodu z pro
vozu automobilů. 

Řidič automobilu nesmí se přibližiti tak blízko k chodníku, že by 
mohl býti automobilem zasažen chodec při nepatrném vybočeni 
z chodníku. 

(Rozh. ze dne 26. června 1928, Rv I 2074/27.) 

žalobkyně, byvši za silné frekvence na úzkém chodníku vytlačena 
do jízdní dráhy, byla zasažena a poraněna automobilem žalovaného; 
Pro c es n í s o udp r v é s tol i c e uznal žalobní nárok na náhradu 
škody z polovice důvodem po právu. O cl vol a c í s o u d nevyhověl 
odvolání žalovaných (řídiče a majitele automobilu), k odvolání žalob
kyně uznal žalobní nárok dlrvodem zcela po právu. D ů vod y: Na
padený rozsudek zjišťuje, že žalobkyně následkem silné osobní frek
vence na chodníku byla zatlačena tak daleko do prava ve svém směru 
že se pravou nohou dostala do jízdní dráhy. V tom nelze podle názor~ 
úd-volacího soudu spatřovati ani nějaké zavinění třetích osob, jak správně 
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vyvozuje první soud, ani žádné zavinění žalobkyně. Neprávem snaZI se 
první soud odůvodniti zavinění žalobkyně tím, že neslyšela ani varovný 
signál ani automobil. To není v příčinné souvislosti s úrazem. Neboť 
nohou do jízdní dráhy se dostala žalobkyně, byvši vytlačena lidmi jdou
cími také op",čným směrem na místě, kde chodník, jak bylo soudním 
ohledáním zjištěno, byl jen asi 1·75 m široký. Nelze se připojiti ani 
k názoru prvního soudu, že jest spatřovati zavinění žalobkyně v tom, že 
se nechala zatlačiti z chodníku, obzvláště když mimo poměry na místě 
a v době úrazu se ještě uváží, že žalobkyně jest starou paní, která šla 
po chodníku zavěšena do své dcery. Jest tedy skutečnost, že žalobkyně 
vkročila pravou nohou do jízdní dráhy, hodnotiti jako náhodu(§§ 1311, 
1296 obč. zák.). Tím padají oba první žalovanými uplatňované vyvi
úuiící důvody. Co se týče třetího vyviňovacího důvodu, má odvolací 
soud za to, že žalovaní sice prokázali, že bylo dbáno všech předepsa
ných opatrností, avšak neprokázali, že dbáno bylo věcné opatrnosÍ1. Po
měry na místě a v době. úrazu, jmenovitě čilá frekvence na chodníku 
a obzvláště malá šíře chodníku zavazovaly žalovaného řídiče k tomu, 
by se při jízdě tak daleko' jak jen možno držel od chodníku, najmI' vy
varoval se jízdy v takové blízkosti chodníku, jako v tomto případě, 
poněvadž bylo velmi snadno možné, že nějaký pasant bude zatlačen 
z chodníku. do jízdní dráhy a žalovaný řídíč s touto možností musel 
počítati (§ 1299 obč. zák.). 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

Po právní stránce napadají dovolatelé názor odvolacího soudu, že 
se žalovanéinu nezdařil vyviňovací důkaz podie § 2 zákona o ruč. aut. 
a že na straně žalobkyně není zavinění. V obou směrech posoudil odvo
lací soud věc správně po stránce právní. Řídi'č silostroje může se spro
stiti ručení jen tehdy, dokáže-li, že škodná událost nemohla býti odvrá
cena, ač bylo užíto předepsaných věcných opatrností v řízení silostroje 
a v zacházení s ním, to jest všech opatrností, jež v jednotlivém případě 
za daných okolností byly po ruce a hodily se k zamezení nehody. Z toho 
plyne, že nepozornost chodce nezbavuje řídiče sil0'stroje povínnosti, by 
užil se své strany veškeré opatrností. Vzhledem k zjištěným poměrům 
na místě a v době nehody, obzvláště vzhledem k nepatrné šířce chod
níku a k velmí čilému ruchu, jenž byl na omezeném chodníku v době 
nehody, nelze úmyslné nebo zatlačením s cesty způsobené vyhýbání 
chodců s chodníku považovati za mimořádnou a nepředvídatelnou pře
kážku. Na místě, kde doprava vázne, musí řídič silostroje s takovouto 
možností dokonce počítati a proto pokud možno držeti se stranou chod
níku, Řídí'č' auta nesměl se proto přiblížiti tak blízko k chodníku, že 
chodec při nepatrném vybočení s chodníku mohl býti autem zasažen, 
Že předpoklad, že žalobkyně vstoupi·la dosti daleko do jízdní dráhy, 
je neudržitelný, dokazuje zjíštění nižších soudů, podle něhož pravý 
blatník předního kola dosahoval až na 28 cm k okraji chodníku. Okol-
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nost, že svědek Otto K. mohl auto, když již stálo, v této mezeře obejíti, 
nemění nic na skutečnosti, že mezera činila pouze 28 cm, byla tedv 
tak nepatrná, že chodcí při nepatrném sejití s chodníku byli ohro·ženi. 
Opatrnost, držeti se v příměřené vzdálen,ost~ od ch?dní~u" b~la. by~ ~ohl~ 
zabrániti nehodě. Bylo jí nejen třeba, nybrz byla 1 mozna, lehkoz J1zdm 
dráha, jak odvolací soud podle náčrtku zjístil, je 6 metrů šíroká, žalo
vaný šofér mohl tedy předejeti v dalek? větší vzdálenost! ?d chod,nil:u 
kolem povozu, jenž před ním jel. Nemuže proto oprávnene tvrdlÍ1, ze 
užil všech opatrností v řízení silostroje a v zacházení s ním, Za tohoto 
stavu věcí ztroskotal ovšem i vyvíňovací důkaz v tom směru, že škodnou 
událost lze příčísti jen neodvratitelné náhodě, Není proto třeba obírati 
se blíže vývody dovolání, které řeší otázku, zda v § 2 zákona o ruč, aut. 
se taková náhoda uznává za důvod, vylučující ručení. Odvolacímu soudu 
jest přisvědčiti i v tom, že škodná událost nebyla~spoluzavin~n~ aní 
třetí osobou ani žalobkyní, neboť předpokladem kazdeho zavmem lest 
libovolné a bezprávné jednání. Že byla žalobkyně s chodníku úmyslně 
shozena, jak dovolání patrně míní, nebylo zjíštěno, Je proto, pk odvo
lací soud správně poznamenává, okolnost, že se žalobkyně pravou no
hou dostala do jízdní dráhy, přičísti náhodě, to jest bezdě·čnému, bez 
přivodění žalobkyně, silnou frekvencí na úzkém chodniku přívoděnému 
jednání některého chodce, použivší~o . chodníku, Nelze proto v~ t?,,: to 
směru mluvíti ani o spoluzavinění tretl osoby a11l o spoluzavmel1l za
lobkyně, Ale ani v tom není zavinění žalobkyně, že vý~traž1)ému z;ta
mení a silostroji nevěnovala další pozornost. Neho.ť, .byvs! na~ cho~?!ku, 
když se auto blížilo a znamení houkačkou byla davana, nemela pnctny 
staratí se dále o auto, To, že se o znamení houkačkou a o auto samO 
nestarala, není v příčínné souvislostí se škodnou událostí, nýbrž jen 
0'kolnost, že žalobkvně byla v rozhodném okamžiku za11ačena s chod
níku a že se auto tak přiblížilo k chodníku, že mohla býtí jeho blat
níkem zasažena. 

čís, 8173, 

Ručení dráhy (zákon ze dne 5. března 1869, čís. 27 ř. zák.). ~ 
Zavření dveří železničního Vllgonu, i když se stalo prudce, neni o sobe 

příhodou v dopravě. Jest jí však, když se zavření dveří dělo v době, 
kdy byl cestující v tllliovém dosahu dveří, že byl příraženint dveří ohro
žen na své tělesné bezpečnosti. Lhostejno, že dvéře přirazil železničtú 
zřízeuec, jenž patřil k personálu provázejícímu vlak a nebyl p~věřen 
zavíránim dveří, jen když byl v dopravní službě. Přihoda v doprave byla 
by jen tebdy zaviněna poškozeným, kdyby se byl zdržoval v dosahu 
dveří bez důvodu. Tomu neni tak, nestaral-Ii se průVOdčí o zavíráni 
vozů a poškozený chtěl proto pro zimu zavříti dvéře sám. 

(Rozh. ze dne 26, června 1928, Rv I 2115/27,) 
Civilni rozhodnuti X. 59 
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žalobce domáhal se na dráze l'áhrad ok d . o~ 
ražením dveří v železničním voze' P Y s o Y" Jezlo utrpěl úraz při-I' . rocesnl soud . 

1 C e uznal žalobní nárok důvodem z polovice po p' p rdv e s t o~ 
s o u d nevyhověl odvolá ' • I b ravu, o vol a c 1 
zamítL D ů vo d y' žalob~~ ~a o,~~vu, k ~dvolání žalovaného žalobu 
z~kladě zákona zc' dne 5, bře~~aa 1~~~ ~~ z~r.ané,:, státu náhrady na 
nem, by podal důkaz ve směru dvo'ím", 1S. r. zak~ a ~~lo proto na 
k tělesnému úrazu a jednak o tom J žť rdt"a~ o tom; ze yns;l na dráze 
hodě v dopravě, Že žalobce utr ěl na e~ ~ uraz ma. s~uJ. puvod v pří
a je dte~y prvá podmínka žalobn~ho náro~~zesJ1~~~~enJ1in~~S\ nesp.orn:" 
s po mmkou druhou Tu el .. '., ' e ma vec 

Příhoda d ' .' n, zoe nCl, ze přrčinou zranění žalobcova byla 
v oplavo, a stoJl-1r soud proce n' t ' 

posuzuj,e vě~ s hlediska práva mylně, Pří~old:ua vS ~nov1s~u opačném, 
uvedeneho zakona je rozuměti událost 'o~ ,oprave ve smyslu 
lého pravidelného způsobu do rav '-1'z znamena odchylku od obvyk
zavření dveří železničniho vo~ Y

kd 
a. takovouto udalost nelze všal{ 

P?něvadž zavírání dveří patří ~'rá~ě ?cz s~~ž s~a~o prudce, považ:,vati, 

~~~~~o P~=~~~1~7~u aa ~~k~~o~od~I~~i~~~í ~~e~.~ eželi~lí~~~~~n~~~~n~ř~:~~~~ 
dveří ll' osobních VOzLl, dba'Í-Ii cestu'ící . e o. ,,~mo to nem p:il'azenÍ 
zornosti kterou J'im ukl'd' J

k 
§J Jen ponekud opatrnostI a po-

" a a za on v 1297 obč zák sa t· 
zpusobilým, by přivodilo poranění na těle ,_' '; mo o so Je ani 
zákona pI-edpokládá, Přiražení dv'eří mohl~ b~k bt?ti dale ~ 1 ,uvedené?? 

~~~:azvu d~~b~VUy' ~'y t
s
eh

n
a/
1U

" zkcdeysby mělo I svúj ~lvor:a~~;::~d:~n~~~i 
• ' OUV!se o na pr kd b d" b I 

vreny předčasně následkem předčasně da~ého z~am! Y k ve;e y y za
před nastoupením všech cestujících a pod O t k nIt odjezdu vlaku 
však v souzeném ,,, dV' " a DVOU o nepravidelnost 
že dvéře byly zavf~~~a/d~~Jěd\~y~b~viá~tě ji nelze spatřov,ati v tom, 
o phh d d " " z za ° ce v mch staL Nejde-li však 

vo:,u ~yl~ vza~~~~~~ufya~ř;z~~~~~ bl7h~r~~d~lu~~t~:e ~t::i~zni~n!~o 
~~~1'2~0~trádká žal~~a, .i:ž se ,opírá jedině o zákon ze dne 5, břez~a l~a6~a 

. 'N e rvz; š'Š ~e~ ~r~ ;t ~~~~~1~~1 z~klad~ akm]ě!a býti proto zamítnuta: o nI naro (Llvodern po pTávu. 
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ražení dveří o sobě není způsobilým přivoditi tělesná zra-nem, ze tedy 
při tomto zavření dveří schází jak náležitost příhody v dopravě, tak 
i zpLrsobilost pr'ivoditi tělesná zranění, tudíž náležitost § 1 zák, o ruč. 
žel. Zavření c!vcřivšak může se státi příhodou v dopravě, která jest 
také způsobilá přivoditi tělesná zranění, když se postup železničního 
zřízence pří zavření příčí pravidlu, Nepravidelným jest však postup zří
zence, když se děje v době, kdy cestující je v takovém dosahu dveří, 
že přiražením dveří jest ohrožen na své tělesné bezpečnosti, neboť vy
varovati se takovým ohrožením jest železniční zřízenec podle předpisů 
povinen a patři to k normálnímu provozu železnic, Procesním soudem 
bylo zjištěno, že v tom okamžíku, kdy žalobce, chtěje pro tehdejší zimu 
zavři ti dvéře oddílu, jež byly úplně otevřeny, učinil krok z vagonu na 
první stupátko, jednou nohou stál ještě na stupátku a levou rukou se 
držel levé dveřní drážky (falcu) u vchodu do oddílu, nějaký železniční 
zřizenec se chopil ze zadu dveří oddílu a je phrazi1, při čemž žalobci 
jcn námahou se podařilo couvnouti do oddílu, by nebyl dveřmi zasažen, 
že však jeho palec na levé ruce byl přiskřípnut ve dveřní drážce, Dále 
bylo zjištěno, že tento děj se odehrál časně z rána a že nástupište bylo 
jen jednou petrolejovou lampou slabě osvětleno, Tato zjištění nebyla 
v odvolacím řízení ani změněna ani doplněna. Jest je proto dovolacímu 
rozhodnutí položiti za základ, Zavření, pokud se týče přiraženi va
gonových dveří stalo se tedy v dobe, kdy žalobce levou nohou stál ještě 
na stupátku, byl tedy v bezprostředním dosahu dveří, bylo tudíž proti 
pravidlu a jde proto o příhodu v dopravě, Tato byla však, jak doka
zuje tento případ, také způsobilá přivoditi tělesné zraněni žalobcovo. 
Námitka, že si žalobce zavinil svůj úraz sám, jež v podstatě směřuje 
k tomu, že se příhoda v dopravě stala teprve tím zpúsobilou přivodití 
tělesné zranění, že se žalobce držel rukou dveřní drážky a dostal se 
palcem do dveřní spáry, jest v tomto případě neodlrvodněna. Neboť 
nelze žalobci přiéHati za zavinění, když, namáhaje se, by se uchopil 
dveří úplně otevI-ených, se držel dveřní drážky a ruku při nenadálém 
prudkém přiražení dver-í nemohl včas před úrazem uchrániti. Ježto bylo 
také prokázáno, že žalobci byl přiražením dveří při skřípnut a zraněn 
palec, jsou tu předpoklady § 1 zák, o ruč, žeL a železnice ručí za na
stalou škodu, Podle § 2 zák. o ruč, žeL byla byspmštěna ručení jen 
tehdy a v té míře, kdyby byla prokázala, že žalobce zavinil příhodu 
v dopravě, kdyby tedy bylo prokázáno, že chování se žalobcovo bylo 
pro příhodu v dopravě kausální. Tomu by .tak bylo, kdyby se byl ža
lobce bez důvodu v dosahu dveří zdržoval a tím zavinil, že dvéře oddílu 
byly zavI-eny v době, kdy byl ještě v dosahu dveři."V tomto směru byio 
však zjištěno, že se průvodčí ve stanici nestaral ani o otvírání ani o za-
vírání vagonových dveří a že proto žalobce pro tehdejší zimu sám za
vřel dvéře, Jeho postup byl tudíž odúvodněn. Okolnost namítnutá ža
lovanou stranou, že železniční zřízenec, který přirazil vagonové dvéře, 
nepatřil k personálu provázej,idmu vlak a nebyl pověřen zavíráním 
dveří, jest nezávažná, Rozhodným jest, že šlo, jak žalovaný sám při
pouští v dovolací odpovědi, o železničního zřízence, a že neprokázal, 
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že ,tento zřízenec nebyl v dopravni službě, příhoda v dopravě byla tedy 
zp~.sobena neodvratitel!,~m jedná·""] třetí osoby, za jeJíž zavinění ne
rucl. Bylo proto dovolam vyhovětI. 

~~~'t~W-~tf1~~~~~~~"~l~~~t~~~~~~~~~_-. -~~;~~{;l§~l~;;H~,{ 

Obecní zaměstnanci. 
Přiznalo-li zastnpitelstvo městské obce Liberecké usnesením ze dne 

31. října 1919 obecnim zaměstnancům' paritu se státními zaměstnanci 
c? ~o práva. požitků, jak budou upraveny vydanými zákony a nařize
omu a bylo-h v dekretech výslovně toto usneseni opřeno o zákon ze 

. dne 7. řijna 1919, čís. 541 sb. z. a o., vyplývá z toho vůle obecnmo 'za
stupitelstva, bý obecním zaměstnancům byly přiznány jen takové slu
žební požitky a právní nároky, jež vyplývají pro státní zaměstnance ze 
zákonů nebo vládních nařízeni, provádějících soustavně úpravu jejich 
služebnich poměrů. Jmenovitě nemůže se člen obecní stráže bezpečnosti 
do~áhati na obci zvláštního mimořádného přídavku, který v době usne
sem obecniho zastupitelstva byl jen zatímně a na krátkou dobu povo
lován výnosy státni stráži bezpečnosti. 

(Rozh. ze dne 26. června 1928, Rv I 169/28.) 

Opíraje se o usnesení městského zastupítelstva v Liberci ze dne 
31. října 1919, domáhal se žalobce, člen městské stráže bezpečnosti 
v Liberci, na městské obci Liberecké strážního přídavku za dobu od 
1. ledna 1920 do 30. září 1922. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e 
uz~al, o d vol a c í S? u~' neuznal žalobuí nárok důvodem po právu. 
O u vod y: Jest vychazett z doslovu a smyslu usnesení městského za
stupItelstva ze dne 31. října 1919, o néžse opírá žalobní náro', a jež zní: 
»Městští -zaměstnanci se staví právně a služebně na roveň zaměstnan
cůmstátním. Všech zákonů a nařízení, které byly pro státní zaměstnance 
vydány nebo ještě vydány budou a které upravují jejích právní a slu
žební poměry, použije se za stejných podmínek na městské zaměstnance 
aniž by městské zastupitelstvo musilo učiniti zvláštní usnesení. Každá 
no~á ~pra:~ se d~na vědomí. městské o radě, kteráž ji ihned provede 
s tymz pocatkem ucmnostJ, nem-h pro ruznost zařízení státních .a měst
ských a nemožnost nezměněného přijetí předpisu potřebí zvláštních 
u~ne:ení k jich. přiz~ůso,bení podle smyslu, kterážto usnesení podle jich 
du~ezItostI vyda bud r,nestsb rada n.ebo městské zastupitelstvo. Smysl 
a ,uč~l. toho~o usneselll byl,. Ja~ prvlll, soud docela správně dovodil, by 
meststI zamestnanCI byh pravne a sluzebně, tedy i co se týče jejich pla
tových nároků, postavení na roveň zaměstnancům státním. Aby toho bylo 
dosaženo, mělo všech zákonů a nařízení, pro státní zaměstnance již vy
daných a těch, které ještě měly býti vydány, pokud upravují jejich právní 
a služební poměry, býti použito za stejných podmínek pro městské za
městnance, aniž by městské zastupitelstvo musilo v každém jednotlivém 
případě učiniti zvláštní usnesení. Tím jest jasně a zřetelně vysloveno, že 
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1e110l11 všeobecnč platných zákonů a nařízení, upravujících pJatové po
"iněry státních zaměstnanců, má býti použito i na městské zaměstnance, 
nikoliv však ministerských výnosů, které byly vydány v jednotlivých 
odvětvích. Z toho plyne, že ministerských výnosů ze dne 6. března 1920, 
čís. 7084/1920-5 a ze dne 21. května 1921, čís. 39.156/1921-5, o které 
žalobce opírá nárok na vyplacení strážního přídavku, a které se vztahují 
výlučně na zvláštní služební poměry u pražské státní stráže bezpečnosti, 
nemá býti vůbec použito na členy městské stráže bezpečnosti v Liberci. 
Použíti bylo na služební a platové poměry městských zaměstnanců, tedy 
i na členy městské stráže bezpečnosti jen všeobecně platných, služební 
poměry státních zaměstnanců upravujících zákonů a nařízení (provádě
cích nařízení). Tato zákonná úprava stala se však teprve zákonem ze 
dne 13. července 1922, čís. 230 sb. z. a n., o strážích bezpeč'no,sti, který 
v § 3 zavedl pro členy stráží bezpečnosti bromě požitků, které jsou 
určeny všeobecnými předpisy pro zaměstnance dotyčné skupiny (kate
gorie), zvláštní strážní přídavek, jehož roční výše byla vyhražena zvláštní 
úpravě nařízením a jenž jest započítatelný do pensijního základu. Tent~ 
zákon byl vyhlášen dne 21. srpna 1922 a v,stoupil dnem svého vyhlášení 
v účinnost bez zpětného účinkování. Prováděcím nařízením v zákon~ 
ohlášeným jest nařízení ze dne 5. října 1922, čís. 295 sb. z. a n., které 
v § 56 upravilo výši strážního přídavku pro uniformovanou stráž na 
1800 Kč ročně a pro neunilormovanou stráž na 1440 Kč ročně. Tento 
zákon s prováděcím nařízením byl by tedy podle usnesení městského za
stupitelstva ze dne 31. října 1919 nabyl platnosti i pro členy městské 
stráže bezpečnosti, kdyby mezi tím nebylo provedeno dne 30. září 1922 
sestátnění liberecké městské policie. Pro dobu od 1. ledna 1920 do 30. 
září 1922, za kterou se žádá v žalobě strážní přídavek, není vůbec odů
vodněn zákonný nárok na strážní přídavek pro. státní stráž bezpečnosíi 
a proto ani pro člleny městské stráže bezpečnosti v Liberci, pročež k odů
vodněnému odvolání byl napadený rozsudek změněn. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Oovolatel odvozuje žalobní nárok z usnesení zastupitelstva žalované 
obce ze dne 31. října 1919 a vytýká napadenému rozsudku, že nesprávm, 
posuzuje a vykládá doslov usnesení způsobem, příčícím se úmyslu ža
lované obce, ježto prý nepřihlíží k celému obsahu, smyslu a účelu to
hoto usnesení, nýbrž vytrhuje z něho jedinou větu- "že všech zákon:! 
a nařízení, které byly, nebo ještě budou vydány pro státní zaměstnance 
a upravují jejich právní a služební poměry, použije se za stejných pod
mínek pro zaměstnance městské obce Liberce, .aniž by zastupitelstvo 
o nich muselo činiti zvláš1nÍ uSD'2sení« - a že prý ze slov »zákony a na
řízenÍ« mylně dovomje, že nelze pro zaměstnance žalované obce po
užíti hmotných výhod, jež byly státním zaměstnancům přiznány pon
hými ministerskými výnosy, zejména výnosy ministerstva vnitra ze dne 
6. března 1920, čís. 7084/,20 a ze dne 21. května 1921, čís. 39.156;12. 
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členům :.bo~·u ~r.ažské s~átní stráže bezpečnosti. Než dovoiacÍm vývodům 
nelze pnsvedčItl, neb~t napadený rozsudek nevytrhuje jednotlivé věty 
nebo slova z usnesenI obecnIho zastupItelstva ze dne 31. října 1919 
nýbrž nejprve usnesení v celém znění uvádí a pak teprve vykládá jeh~ 
smysl a účel a dospívá k závěru, že jen všeobecně platných zákonů a 
naří~~ní, upravujících sIu~ební p~měry státních zaměstnancLJ, mllže býti 
pOuzlto na zamesŤnance zalovane obce. Dovolání samo pokouší se vv
užíti z usnesení pouze prvé věty, kterou byli městští zaměstnanci zá
sadně na rovef'l postaveni právně i služebně státním zaměstnancům a 
dovozuje z ní nárok žalobcův, pomíjejíc bližší provedení této zás;dy 
v následujícím doslovu usnesení, zejmé,na že usnesení opírá zásadu o zá
kony a nařízení, upravující buď jíž nyní nebo budoucně požitky státních 
zaměstnanců. Dovolací soud souhlasí s právním názorem napadeného 
rozsudku. Nelzeť přehlédnoutí, že v době, kdy zastupítelstvo žalované 
obce uČ'ínílo usnesení ze dne 31. října 1919, byly poměry státních za
městnanců upraveny zákonem ze dne 7. října 1919, čís. 541 sb. z. a n., 
který právě vyvolal ono usnesení, neboť i ve služebních dekretech 
o níchž bylo zjištěno, že měly všechny stejný obsah, se k tomuto zákon~ 
přímo odkazuje. Mělo tedy obecní zastupitelstvo tento požitkový zákon 
státních zaměstnanclt poznatelně na mysli při svém usnášení ze' dne 31. 
října 1919, když i v dekretech vydaných obecní policejní stráží výslovně 
zdůrazněno, že na její služební poměry jest kromě předpisů zákona ze 
dne 25. ledna 1914, čís. 15 ř. z. použíti ve smyslu usnesení obecního za
stupítelstva ze dne 31. října 1919 také zákona čís. 541/1919. Tímto zá
konem však nebyly upraveny zvláštní přídavky státní s(ráží bezpečností, 
nýbrž v době usnesení zastupitelstva žalované obce ze dne 31. října 1919 
byly mínísterskou radou povolovány pouze pražské státní stráži bezpeč .. 
nos ti mímořádné přídavky a jen dočasně bez jakéhokolí závazku pro bu
doucnost, a byly tedy závislé jediné na vůli a na volném rozhodnutí mi
nisterské rady, byvše původně poskytovány ve formě denního příplatkll 
na stravné a teprve výnosem ministerstva vnitra ze dne 6. března 1920, 
čís. 7084 bylo místo ních zavedeno od 1. ledna 1920, t. zv. »paušalovatIé 
stravné« pro sírá'ž uniformovanou 15.0 Kč měsíčně a to zase jen proza
tímně do konce roku 1920 a výnosem ministerské rady ze dne 29. ledna 
1921, čís. 3744/21 byl obdobný přídavek přiznán státní stráži bezpeč
nosti až na další opatřeni též pro rok 1921 s podmínkou, že náklad bude 
uhrazen úsporami v rozpočtu na rok 1921. Neměly tedy tyto přídavkv 
ráz ustáleného služebního příjmu a nelze je proto vřaditi do rámce cel~ 
kové úpravy služebních poměrů státních zaměstnanců, na něž by čie
nové sboru státní stráže bezpečností byli měli bud' zákonný nárok niOb o 
jiný právní nárok. V čase usnesení obecního zastupitelstva ze dne 31. 
října 1919 byla státní ·stráž bezpečností toliko v Praze a teprve od druhé 
polevice roku 1920 byla postupněsestátňována í v jíných městech (sn'. 
sb. z. a n. čís. 538, 646, 664 z roku 1920) a v Líberci vyhláškou míni
sterstva vnítra ze dne 26. září 1922, čís. 286 sb. z. a n. Příznalo-li zastu
pitelstvo žalované obce usnesením ze dne 31. října 1919 obecním za
městnancům paritu se státními zaměstnanci co do práva požitkíi, jak 
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byly nebo budou upraveny vydan}'mi zákony a nařízeními, a bylo-li v de
kretech výslovně toto usnesení opřeno o zákon čÍs. 541/1919, upravující 
v této době poměry státních zaměstnanců i při státních podnících čín
ných (víz čL X. zák.), jest z těchto jeho zcela jasných projevů poznatelna 
vůle zastupitelstva, by obecním zaměstnancům byly přiznány jen takové 
služební požítky a právní nároky, jaké vyplývají pro státní zaměstnance 
ze zákonů nebo vládních nařízení, úpravu jejich služebních poměrů sou· 
stavně provádějících, což zřejmě bylo v usnesení vyjádřeno právě slovy: 
vzákony a nařízení, které upravují jejich právní a služební poměry«, a 
.,netřeba se proto obírati vývody a úvahami o významu slova »nařízení«. 
Dovolání nemá pro své tvrzení, že prý zastupítelstvu žalované obce mu
sely při usnášení dne 31. října 1919 býtí známy zvláštní denní příplatky 
na stravné, poskytované zcela mimořádně státní stráži bezpečností 

.; Praze za zvláště obtížné její úkony - skutkového podkladu ve zjiště
ních nižších soudů. Ježto však přídavek takový nebyl přiznán státní po
lícejní stráži zákonem čís. 541/11919, jehož právě v dekretech bylo po
užito jako základny pro požítkovou úpravu obecních zaměstnanců, právě 
jako usnesení obecního zastupitelstva ze dne 31. října 1919, čímž" í toto 
s:alo se součástí smlouvy, mohl by žalobce nárok na strážní přídavek 
opříti jen o zřetelně projevenou -vůli samosprávné korporace, že zatímní 
jcřídavek, v platové úpravě pro zaměstnance nezahrnutý, byl mu obdobně 
žalovanou obcí zvláště přiznán, jako pražské stráži bezpečnosti, avšak 
takový důkaz se mu nezdaříl a z doslovu dovolávaného usnesení žalované 
obce ze dne 31. října 1919 jeho žalobní nárok ní kterak nevyplývá, jak 
bylo jíž dólíčeno. Ostatně nelze přehlédnouti, že se žalobce za služby 
II žalované obce takového přídavku vůbec ani nedomáhal, nýbrž teprve 
po převzetí do služeb státní stráže bezpečností, společnou žádostí 7e 
dne 7. prosince 1922, která však byla městskou radou í obecním zastu .. 
pítelstvem zamítnuta. Ani z výhrady v usnesení - že pří nové úpravě 
platové u stMních zaměstnanců, které by se nedalo použíti beze změny 
pro různnst zařízení li obecních zaměstnanců, bude učiněno nové usnE:
sení zastupitelstva --- nemůže žalobce pro sebe nic těžiti, ježto doslov 
jeho svědčí protí bezpodmínečnému použítí veškerých předpísů o požit
cích státních zaměstnanců na obecní zaměstnance a vyhrazuje samo
správné korporací samostatné rozhodování o takových otázkách, mezí 
něž dojista patří i rozhodnutí o zvláštním mímořádném přídavku, který 
v době usnesení nebyl ani zákonem ani vládním nařízením upraven, 
nýbrž byl jen zatímně a jen na krátkou dobu vládou státní stráží bez
pečnosti povolován výnosy ze dne 6. března 1920, čís. 7084/20 a ze dne 
21. května 1921, čís. 39.186/21. Teprve zákonem ze dne ! 3. července 
1922, čís. 230 sb. z. a n. a prováděcím nařízením ze dne 5., října 1922, 
čís. 295 sb. z. a n. (§ 56) byl zřízen t. zv. strážní přidavek jako trvalý 
clo výslužného započítatelný služební požitek, když byly současně tě
mito předpisy upraveny též organisace a služební poměry úřednictva a 
mužstva sboru stráže bezpečnosti ustanovených u státních úřadů;na no
vém samnstatném základě, ježto pro zvlá.štnost organisace a zvláštní po
vahu služebních výkonů těchto sborů nebylo lze na nI' použíti v celé"1 
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rozsahu předpisů služební pragmatiky ze dne 25. ledna 1914,Čís. 15 
ř. z. (srov. důvodovou zprávu k vládnímu návrhu zákona tisk 3723 
z roku 1922 po sl. sněm., zprávu sociáL-polit. výboru posl. sněm. tisk 
3752/1922 a senátu tisk čís. 1442/1922). Nemůže proto žalobce odvo
zovati svůj nárok z dovolávaných výnosů, jsoucích jen prozatimním opa
třením správnich úřadů a vydaných jen ve prospěch státní stráže bez
peénosti příležitostně a dočasně vzhledem ke zvláštní obtížnosti služby 
státní stráže bezpečnosti, neprokázal-li, že takový mimořádný přídavek 
byl též jemu zvláště propůj'čen zřetelně projevenou vůlí zastupitelstva 
žalované obce. Nárok žalobcův není odůvodněn ani, pokud jej opírá pro 
dobu od 21. srpna 1922 do 30. září 1922 o zákon ze dne 13. čeryence 
i 922, čís. 230 sb. z. a n., jímž byl v § 3 sice zásadně přiznán členům 
sboru stráže bezpečnosti strážní přídavek, avšak jeho vymezení a určení 
roční výše i počátek účinnosti byly vyhraženy teprve pozdějšímu prová
děcimu nařízení, jak výslovně u,stanovuje § 5 zák. čís. 230/1920. 

čís. 8175. 
t·J~·;f;~~~;:;~~At~2~t'ť~.~~.~iY~~'ť:&;~~·--~-

Ujednali~li spolecrlÍci veřejné-obchodní spoleroosti,·že, kdyby od
padl jeden nebo několik společniků, má býti s ostatními pokračováno 
ve společnosti a že dědicové zesnulého společnika jsou po jistou dobu 
tichými společníky, zanikl ohledně zesnulého společníka uplynutim oné 
doby všeliký vztah mezi společností a jeho dědici, a nevyhledává se pak, 
by dědici spolupodepsali opověď výmazu zesnulého společníka ze spo-
lečnosti. . 
g~:i;~. 

(Rozh. ze dne 27. ,č'ervna 1928, R I 346/28.) 

Veřejní společníci navrhli, by byl v. obchodním rejstříku proveden 
výmaz zesnulého společníka Pavla L-a. Rejstříkový soud usnesením ze 
dne 18. Iís,topadu 1927 výmaz povolil a doručil usnesení navrhovatelům. 
Pozůstalá vdova po Pavlu L-ovi učinila napotom návrh, by bylo Usne
sení ze dne 18. listopadu 1927 zrušeno pokud se týče změněno tak, by 
místo výmazu zemřelého společníka Pavla L-a bylo v obchodním rej
stříku jen poznamenáno, že Pavel L. zemřel. Rej s tří k o v Ý s o u d 
návrhu nevyhověl. D ů vod y: Podle usnesení ze dne 18. listopadu 
1927, doručeného dne 15. prosince 1927 společníkům Vilému Sch-ovi a 
Viktoru V-ovi, kteří navrhlí výmaz zemřelého společníka Pavla L-a, byl 
v obchOdním rejstříku proveden výmaz zemřelého společníka Pavla L-a 
a navrhovatelé o tom vyrozuměni, takže nabyli již práv z tohoto usne
sení. Vzhledem k tomu nelze podle § 9 druhý odstavec cis. pat. Člís. 
208/,1854 ř. zák., by obchodní soud, jenž ono usnesení vydal a výmaz 
zemřelého společníka Pavla L-a nařídil, sám ono své usnesení změnil a 
aby tak sám rozhodl ani k rozkladu, za který pokládá podání Margarety 
L-ové ze dne 2. února 1928, označené jako »vysvětlení«, ani k rekursu, 
k jehož rozhodnuti se proto spisy předkládají rekursnímu soudu. R e -
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k II r s 11 í s o II d zrušil napadené usnesení a uložil rejstříkoyému soudu, 
bv vydal, vyčkaje pravomoci, nové usnesení a zařídil po zákonu. další 
ohledně obnovení dosavadního rejstříkového stavu. D ů vod y: Vy
stoupení veřejného společníka ze společnosti nll.;sí býti ];odle čl., 129 
obch. zák. řádně opověděno k zápi,su do obchodmho rejstrrku a ma ob~ 
chodní soud účastníky přidržovati k opovědění této skutečnosh z mOCI 
úřední i pokutami. K účastníkům, kteří musí opověď učiniti, náleží i re
presentanti zemřelého společníka tedy v projednávaném případě Mar
gareta L_ová ve vlastním )n;éně a Jako opatrov111~e nezl. EI!y, a, Irm
gardy L-ových, neboť vykazan musI byh souhlas vsech sp?lec~lk~ (re
presentantů) k zápisu změn firmy se týkajících, tedy zetmena I vymazu 
zemřelého společníka (čl. 129 obch. zák.). Tomuto pozadavku v pro
jednávaném případě nebylo dosti učiněno, ~eboť navrhovaný ,vťmaz byl 
proveden bez součinnosti Margarety L-.ove ve vlast~"n J1ne,~e, a jako 
opatrovnice nezl. EHy a Irmgard1. L-O~yC!'. V, tom v~ak sp,oclva ,nedo
statek, který dříve nutno odstra111h, nez pnkroceno byh"muz~ k vymazu 
Pavla L-a z obchodního rejstříku. I náleží proto rejstnkovemu soudu, 
by hledě k tomu, co zde řečeno, vydal nové usnesení, ovšem po právo
moci tohoto usnesení a další po zákonu zařídil ohledně obnovení dosa
vadního stavu rejstříkového. 

N e j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvé stolice. 

D ů vod y: 

Úmrtním Iístem ze dne 17. května 1927 jest prokázáno, že veřejný 
společník Pavel L. zemřel dne 28. led~a 1924. \odl~ čl. 123 ,~ís; ~ obc~. 
zák. má úmrtí byť i jen jediného z nekol1ka verejnych spolecnrku v za
pětí zrušení společnosti, nebylo-li smlouvou stanoveno, že má spol:č
nost trvati dále s dědici zemřelého. Jestliže však společníci před zruse
ním společnosti ujednali pro případ, že by odpadl jeden neb,o něko1i,~ 
společníků, že má býti mezi ostatními ve spo}ečnostr p,okračovanoc konCI 
společnost jen vzhledem k onomu společ111ku, ktery odpadl (cl. 127 
obch. zák.). Takové ujednání se stalo mezi společníky v odst. X. smlouvy 
ze dne 9. července 1923, podle něhož zrušení společenského poměru 
s jediným společníkem, ať k němu došlo z jakéhokoliv důvodu - tedy 
také úmrtím - nemá míti za následek zrušení spo1ečI10sti mezi zbýva
jícímí společníky, při čemž dědicové zemřelého jsou nadál~ vI:0dniku 
účastni jen jako tiší společníci po dvě léta ode dne snirh zustavltelovy. 
Poněvadž společník Pavel L. zemřel dne 28. ledna 1924:, za~lkl vztah 
mezi jeho dědici a společností uplynutím dvou let, tedy,)'z pred poda~ 
ním opovědi výmazu společníka Pavla L-a ze dne 9. zan 1927 a nebyh 
dědicové Pavla L-a té doby již účastníky ve smyslu čl. 129 obch. zak. 
a nebylo třeba, by opověd' spolupodepsali. Proti ~alším~ vedení fir';1y, 
v níž je·st obsaženo jméno zemřelého Pavla L-a, dedlcove se neohrazo
vali a byl by odpor jejich také bezvýznamný, když podle odst. XV. 
smlouvy Pavel L. svolil, by firma trvala nezměněně dále, i kdyby pře .. 
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stal býti společníkem (»wenll er ausscheiden sollte«), ovšem s výhra
dou. že ve společnosti setrvá společník Walter Sch. A tento společník 
opo~ěd' spolupodepsal. Tím arci nejsou nijak dotčena práva dědiců, 
ktera by snad oclvozovalI z bývalého společenského poměru. Rekursní 
~oud neposoudil tudíž včc správně po právní stránce a bylo rozhodnouti: 
Jak se stalo. 

čís. 8176. 

Odepřeli-Ii věřitelé prioritních obligací Duchcovsko-Podmokelské 
dráhy přijati placení, jež se mělo státi u říšskoněmeckých plateben v mar
kách a u tuzemských plateben v Kč, jest právně účinným složení v ně
meckých markách i u soudu československého a má složení účinek 
placení. 

Duchcovsko-Podmokelská dráha nezavázala se k výplatě částek na 
které zněly priority, v Kč. ' 

Zásady, že valorisace jest tuzemským právem zásadně vyloučena, jest 
užití i co do závazků, znějících na cizí měny, pokud jsou splatné v tu
z~sku. Tak jest tomu ohledně priorit Duchcovsko-Podmokelské dráhy, 
trebas mohly býti splaceny také u některjch plateben v Německu. 

(Rozh. ze dne 27. června 1928, Rv I 1650/27.) 

Akciová společnost Duchcovsko-Podmokelské dráhy tehdv sídlelll , ~ 

v Teplících, nyní v Praze, podníkla v roce 1891 ke konversí, pokud se 
týče k placení dosud obíhajících obligací své 5ti%ní půjčky ze dne 
1. října 1874 půjčku ve stejné částce, 1. j. 3,999.900 marek ř. n. m. a vy
dala na ní 13.333 dílčich dlužních úpisů po 300 markách ř. ll. 111. svěd-· 
čiCÍch majiteli. V textu těchto úpisel se praví mimo jíné, že půi'cka z roku 
1874 byla uzavřena v původní částce 1,990.950 zlatých r. m. ve zlatě 
rovno 3,999.900 mk. ř. n. m. a že se spol.ečnost zavazuje k zúrokování 
a umoření nových dílčích dluhopisů podle těchto ustanovení: l. Každý 
dílčí dlužni úpís bude zúrokován od 1. července 1891 až ke dní, kdy 
dospěje k placení 4 ze sta v markách ř. n. !11. v půlletních pozadu dospí
vajících splátkách. Výplata úroků se bude dítí bez všeliké srážky dané, 
poplatků, neb jinaké - 2. ledna a I. července každého roku na vrácení 
příslušného kuponu tohoto dílčího dlužního úpi,su podle' volby majítele 
ve Vídni nebo na jíných výplatních místech v tuzemsku, která má dluž.
níce pokaždé oznámití, nebo v Německu II plateben pokaždé oznámených 
a to: v Německu v markách ř. n. lTI. a v tuzemsku kursovním ekviva
lentem rakouské měny. ll. Veškeré dílčí dlužní úpísy budou počínajíc 
rokem 1892 v 69 letech plnou nomínální hodnotou v marKách ř. n. m. 
splaceny. Za tím úč'elem budou v každém roce 2. ledna slosovány dluho
pISy v částce odpovídající přípojenému umořovacímu plánu. Duchcovsko
Podmokelská dráha jest však oprávněna, v tom kterém roce, kdykoliv, 
slosovatí také větší počet dílčích dluhopisů, než je podle umořovacího 
plánu určeno. III. Splacení slosovaných dílčích dlužních úpisů se pm-
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vede beze všeliké srážky, daně a poplatků nebo jinak šest měsíců po 
tahu, podle volby majitele ve Vídní nebo na jiných výpla}'lích místech 
v tuzemsku, která má dlužnice pokaždé oZnánlltl, nebo v Nemecku II pla
teben pokaždé oznámených, v Německu v markách ř. lL m.) v tuzemsk~ 
kursovním ekvivalentem rakouské měny. Začátkem lhůty ke splacel1l 
slosovaných dílčích dlužních úpisů přestává každé další jejich zúročeni 
a buďte proto pří jejich vybrání kromě originálních dlužních úpisů vrá
ceny též všechny příslušné až k onomu dní d?spělé k~ponr P,?d lV:,s~ 
uvádí že za pře,sné zaplaceni úroků a kapitálu ručí veskere v zelezl1lc'l1l 
knize J zemského soudu v Praze zapsané linie dlužnice a k nim náležející 
materiál, jakož i - až do převzetí státem - všechny příjmy. V. Pr~
vede-Ii -se př"vzetí linií Duchcovsko-p~d:nokelské dr~hy státem, t.~k, z.e 
nastane likvidace společnosti, budou pUJcky knIhovne na lllch zaJlstene, 
tedy i tato půjčka převzaty státem k osobnímu zaplacení, ~ ok~mžikem 
převzetí zanikne osobní závazek Duchcovsko·-Podmokelske drahy a to 
tak, že majitelům dílčích dlužních úpisů nebude příslušeti žádný další 
nárok proti jmenované společnosti jako dlužnici. Priority, O ,kt;rých )e 
řeč, jsou datovány v Teplicích 2. července 1891 a byl ke k,azdemu ,~rt·
pojen kuponový arch s talonem. Úrokový kupon ma krome data, clsl~ 
a ozna'čení emise tento text: »Úrokový kupon na 6 marek ř. n. m. splatny 
bez všeliké srážky daně, poplatků, nebo jinaké .... podle volby majitele 
ve Vídni nebo na jiných platebních místech v tuzemsku, neb? v Německu, 
které má dlužnice vždy oznámiti a to v tuzemsku kursovlllm ekv.lval~n
tem v korunové měně.« V roku 1892 byla Duchcovsko-Podmokelska draha 
sestátněna, ale nelikvidovala, takže shora pod V. uvedené ustanovení 
textu obligace nenabylo účinnosti a žalovaná byla na~ále osobní,dluž
nicí půjčky roku 1891. Až do roku 1922 po,stupovala.z~lovana pn slo
sování podle umořovacího plánu, ale přI 32. slosoval1l, 1. J. 2. ledna 
1923 použila svého, pocl ll. textu oblígace vyhraženého práva a sloso
vala řádným způsobem všechny ještě obíhající priority emise 1891, 
takže se staly 1. července 1923 splatnýmL Potom nabíďla U plateben, 
které v příslušné vyhlášce předem oznámila, k zaplacel1l prtont a JeJlch 
kuponů, toliko nomínální částky.v markách ř. n. m. Celken~ bJlo 2. ,ledna 
1923 slosováno 11.069 obligaCI, ze kterych byla značna cast predlo-
žena a vyplacena, kdežto majitelé 6898 obligací odmítli přijmoutí na
bízenou částku jako placení a obligace nepředložili; tyto jsou tedy 
dosud v oběhu. Na zaplacení těchto 6898 obligací, 2. ledna 1923 slo
sovaných, pak 89 obligací rovněž emise 1891, kt~ré však by:y)i.ž př!. 
dřívějších tazích vylosovány a dosud nebyly vybrany a konecne jedne 
obligaCe prioritní Plljčky z roku 1874, která také nebyla vybrána, slo
žíla žalovaná 26. srpna 1924 u soudu 31.563.901.815.800 v markovych 
bankovkách ř. n. m. a navrhla zároveň zřízení opatrovníka, který by 
jí zaplacení uvedených obligací kvitoval. Když se při zavedení ~ov~' 
měn y v Německu staré markové bankovky stah~valy c byla, u,lozena 
č'ástka soudním úřadem schovacím na doplatek 6. ,9 Ke vymenena za 
32 říšské marky, které jsou dosud v soudní úschově. Žalobce ustano
vený opatrovníkem však se souhlasem důvěrníků a za schválení opa-
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trovnického soudu vydáni žádané kvitance odepřel a podal dle daného 
zmocnění proti Duchcovsko-Podmokelské dráze žalobu, o niž tu jde, 
v níž se domáhal, by bylo uznáno právem, že žalovaná Duchcovsko
Podmokelská dráha jest povinna každému majiteli dílčího dlužního úpisu 
její 4% prioritní půjčky emise 1891, znějícího na 300 marek říšské něm. 
měny na vrácení této priority a na průkaz, že byla splněna ustano·vení 
vl. nař. ze dne 12. břeina 1919 a 1. srpna 1921, čís. 129 a 279 sb. z. a ll, 

u svých říšskoněmeckých p1ateben částku 300 ř. m. a u svých plateben 
na území československé republiky a rakouské republiky peníz kursov
ního ekvivalentu 300 ř. m. v československé měně zaplatiti, dále že jest 
povinna zaplatiti týmž způsobem splatné kupony a úroky z prodleni, 
po případ.ě zaplatiti u svých plateben každému majiteli dílčího dlužního 
úpisu 2418 Kč (stejně i kupony a úroky); po případě, by žalovaná byla 
uznána povinnou každému majiteli priority její prioritní půjčky roku 
1891, znějící na 300 marek ř. n. m. u plateben, pokud leží v německé 
říši 300 marek ř. n. m. v efektivně zlatých mincích a u plateben v Česko
slovenské a Rakouské republice kursovní ekvivalent 300 marek ř. n. m. 
ve zlatě zaplatiti, na vrácení priority a na průkaz, že byla splněna 
ustanovení vlád. nař. ze dne 12. března 1919 a 1. srpna 1921, čís. 129 
.l 279 sb. z. a n. (stéjně kupony a úroky); po případě by bylo zjištěno, 
"e žalovaná Duchcovsko-Podmokelská dráha má své závazky k drži
telům priorit 4%ní prioritní půjočJky emise 1891, znějící každá na 300 
marek ř. n. m., ve příčině kterých bude dán průkaz o tom, že byla 
splněna ustanovení vládních nařízení ze dne 12. března 1919 a 1. srpna 
1921, čís. 129 a 279 sb. z. a n., splniti co do jistiny i co do úroků podle 
ustanovení zákona německé říše ze dne 16. ledna 1925 ř. z. J. strana 117, 
zejména podle ust. §§ 1, 2, 25, 28 a 33 až 46 a že je mezi majiteli 
priorit a žalovanou právní poměr podle ustanovení právě cit. zákona 
a by žalovaná byla uznána povinnou vyzvati majitele dílčích dlužních 
úpisů v úředních novinách, by v měsiční lhůtě u dlužnice nebo u místa 
jí určeného ohlásili své nároky,' patří-li jim práva starých držitelů ve 
smyslu §§ 37 až 45 zhodnocovacího zákona. 

K odůvodnění žalobní prosby uvedl žál obce toto: Žalovanou pro
vedené složení do soudní úschovy nemá význam placení a nezprostila 
se jím svého závazku, k majitelům oněch 6898 a 89 priorit z roku 1891, 
poněvadž A) složila formálně nesprávně, B) neslo·žila to, co měla plniti. 
Ad A) Hledíc k obsahu prioritní smlouvy, má dlužnice platiti podle 
volby majitele v tuzemsku nebo v cizozemsku a to, v cizozemsku v mar
kách ř. n. m., v tuzemsku však kursovním ekvivalentem v rakouské měně. 
Dle toho měla žalovaná, poněvadž provedla složení u zdejšího soudu, 
tedy v tuz·emsku složiti kursovní ekvivalent v československých koru-

. nách, neboť složení, má-li ptlsobiti jako placení, musí se státi stejným 
způsobem, jakým by se mělo státi placení. Ad B) Žalovaná se neprá
vem domnívá, že mŮ"Že sVlIj dluh zaplatiti bezcennými papírovými mar
kami. a) Priorita z roku 1891 obsahovala dle úmyslu stran závazek ve 
zlatě, COž plyne z následujícího: Byla vydána ke konversi 5ti%ní půjčky 
z roku 1874 a byla s ní tedy v nejužší spojitosti. Priorita z roku 1874 
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nebyla sice původně zlatou prioritou, ale stala se jí tím, že se žalovan~ 
smlouvou s opatrovníky prioritářů ze dne 18. února 1879 výslovne 
zavázala k placení úroků a k zaplacení kapitálu priorit ve zlalě. Při. kon
versi v roce 1891 šlo, jak vycházÍ. z protokolu o valné hromadě ža
lované společnosti v roce 1889 jen o snížení úroků, kdežto povaha zá
vazku měla zůstati nezměněna. Na místo priority 1874 potom vydami 
priorita z roku 1891 zní sice jen na markyř. n. m., ale z toho nelze 
ještě usuzovati, že nebyla zlatou prioritou. Prioritní smlouva je smlouvou 
jako jiná smlouva a její obsah musí býti tedy zjištěn výkladem, při tomto 
pak se nesmí ulpěti na slovném výrazu, nýbrž vyzkoumati úmysl stran 
a smlouvě tak rozuměti, jak je to obvyklé v poctivém obchodním sty~u. 
Dlužno tedy míti na mysli, že v roce 1891 byla pohledávka v markach 
ve skutečnosti pohledávkou ve zlatě. To bylo .jasné i žalované společ·
nosti, neboť ve svých vyhláškách a v stanovách důsledně stavěla marky 
na roveň zlatým rak. měny, ve zlatě. Ba ona prioritu 1891 sama zá
vazně uznala za zlatou. Jednak to učinila ve smlouvě z roku 18920 se
státnění, kde se v § 5 mluví vedle jiných půjček žalované též o jejich 
zlatých půjčkách, tedy v množném čísle, čehož by nebylo třeba, kdyby 
byla žalovaná měla toliko jedinou půjčku ve zlatě, totiž z roku 1874, 
takže se rčení to musí vztahovati i na půjčku z roku 1891 vzniklou 
z prv jmenované, - a jednak se tak stalo tím, že žalovaná ve všech 
svých výročních zprávách od roku 1891 až do roku 1917, dále v pro
spektu o výměně a ve vyhlášce o jejich podmínkách a vůbec ve všech 
svých enunciacích stále označovala půj·čku z roku 1891 jako zlatou, což 
by zejména po německém zákonu z roku 1914, kterým byla říšská mar
ková měna změněna na papírovou, nebyla směla činiti, kdyby půjčka 
z roku 1891 nebyla obsahovala skutečný závazek ve zlatě. Tím vším 
uznala žalovaná v poměru k svým prioritářům půjčku tu za zlatou a 
poněvadž, pokud jde o prioritáře samé, nelze rozumně za ,to míti, že 
by byli zamýšleli za papír, který měli v rukách a který pred~ta~ov?! 
závazek ve zlatě nejen přijmouti papír s nižším zúročením, uybrz tez 
dlužnici zprostiti povinností k placení ve zlatě, nutno dojíti k úsudku, 
že se při uzavření priQritní smlouvy nesl úmysl obou stran k tOlnu, by 
byla půjčka z roku 1891 splacena zlatem. Z měny platné roku 1891 obí-' 
haji dosud zlaté lOti a 20tímarky a tedy má býti jimi dluh placen. 
b) Avšak i kdyby priorita z roku 1891 neměla výslovně zlatý charakoter, 
znamenala by závazek ve zlatě. To pro-to, že předpokládá-li se závaznost 
zdejších zákonů pro sporný právní poměr, nemá ve smlouvě uvede;,)' 
cizozemský druh mincí v právnicko-technickém smyslu povahu penez, 
nýb:rž zboží a suma v prioritě uvedená neznamená tudíž určitou sumu 
peněz, nýbrž jest v ní shledáv"ti jen zkrácené vyjádření úmyslu stran, 
založiti závazek ve výši peněžní hodnoty, cizozemskou jednotkou mě
novou pře(lstavované. Obsah takové smlouvy nemůže býti dotčen p,o
zdějšÍmi změnami cizozemské měny, ale jest stále týž a v souzenem 
případě představuje tedy priorita 1891 i nyní závazek ve zlatě. Ježto 
hyla uvedeného roku marka ř. n. m. skuteč'nou zlatou měnou a rovnala 
se 4.65jlibry čistého zlata, nynějším 8.06 Kč, jsou věřitelé oprávněni, 
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žádati za prioritu 300krát 8.06 Kč rovno 2418 Kč. c) Kdyby se však 
vycházelo z toho, že marka ř. tl. m. v prioritě 1891 znamená peníze 
v právnicko-technickém smyslu, bylo by třeba uvážiti toto: Marka z roku 
1893 jest něco jiného, než byla marka v roce 1891. Tato měla skutečnou 
hodnotu zlata, ponevadž při částce přes 20 marek mohl každý žádati, 
by mu byla vyměněna za zlato. Naproti tomu měla marka v roce 1923 
nucený kurs a výměna jeji za zlato nebyla možná, ježto byla říšská 
banKa německá zákonem z roku 1 9 l4 povinnosti té zproštěna. Pří zá
eůjčce jest dlužník povinen vrátiti věřiteli tolik a téhož druhu, co přijal. 
Zalovaná přijala marku, která byla v oběhu v roce 1891 a má tedy vrátiti 
tuto anebo, poněvadž dnes není marka ta již v oběhu, podle § 989 obi'. 
zák. nejblíže podobné zlaté mince takového druhu a počlu, by věřitel 
dostal stejnou vnitřní hodnotu toho, co sám dal, t j. 3 ř. m. za prioritu. 
d) Ve stanovách žalované z roku 1898. se praví, že ukládací kapitál 
žalované sestává 1. z kapitálu kmenových a prioritních akcií a 2. z pro
středků, které byly opatřeny vydáním prioritních obligací. Tím ozna
čuje žalovaná prioritní pŮj'čku jako část společenského jmění, z čehož 
Jde, že se prioritáři v poměru k ní nemohou pokládati za obyčejné vě
řltele, nýbrž že jsou podílníky a čekateli s pevným zúročením. V době 
v~dání půjčky roku 1891 bylo tehdejší jmění žalované věřitelům pod
n<;tem k tomu, by žalované půjčili, poněvadž věděli, že jim má býii 
pUJčkavrácena z tohoto jmění z jeho výtěžků. Celkový dluh z prioritní 
půjčky 1891 byl v určítém poměru k úhrnnému jmění žalované a m:! 
teciy ,nrní prio,ritář dostati za prioritu takovou částku, která by byla ke 
Jl11cnr zalovane ze dne 1. července 1923 v stejném poměru, jako priorita 
v roce 1891, k tehdejšímu celkovému jmění žalované. Jmění žalované 
bylo L července 1923 stejné jako v roce 1891 a proto má býti za jednu 
pnontu vráceno totéž, co bylo dáno, to jest 300 marek ř. n. m. rovno 
2418 Kč. e) Stejnou částku však mohou prioritáři žádati na žalované 
již z důvodu obohacení. Průběhem doby poklesla marka z roku 1891 
tak, že se to rovná jejhml úplnému zániku. Žalovaná přijala marky 
v hodnotě zlata, zužitkovala je ve svém podniku, přeměnila v reálné 
hodnoty a poněvadž měla a má veškerý majetek v tuzemsku, nebyla 
poklesem marky nijak dotčena. Dne 2. ledna i 923 bylo v oběhu 11.069 
priorit z roku 1891, jíchž hodnotu žalovaná ·ve své bilanci uváděla část~· 
kou 3.320.700 Kč. Podle tehdejšího kursu marky stálo jí opatření úhrady 
na priority uvedeného dne slosované nejvýše 991 Kč 20 h. Žalovaná 
vš~k měla správně bilancovati zmíněné priority podle zlaté hodnoty, 
tJ. 300 marek ř. n. m. rovno 2418 Kč krát 11.069, takže hoclnota priorit 
by pa.k činila 26.750.000. Kč, A ode~te-li se od této částky představující 
s~utecnou hodnotu pnont uvedená úhrada, jest zřejmo, že je žalovaná 
častkou aspolí 26,700.000 Kč na újmu prioritářů obohacena a povinna 
jin; vrátiti za jednu prioritu 2418 Kč. I) Postup žalované odporuje doe 

brym mravům a zásadě poctivosti a důvěry v obchodním styku. Při vy
dání půjčky z roku 1874, na jejíž místo později nastoupila půjčka z roku 
1891, byla žalovaná ve velké peněžní tísni a byla zachráněna jen V'elko
myslností prioritářů; v textu priority z roku 1891 zvlášť zdůraznila, že 

, 
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se úroky a kapitái pújčky budou vypláceti beze srážky, poplatků a ji
naké, čilllž vzbuzovala dojem, že ji velmi záleží na 10m, by byly priori
táři i před sebe menši újmou chráněni. A nyní se snaží, využívajíc příz~ 
nivých jí poměrll -- lacino se zprostiti svého závazku a nabízí priori
lářům za jejich hodnotné peníze pouhé nic. g) Žalovaná nabídla za 
prioritu jen papirové marky dle nominální hodnoty, a složením k soudu 
dala na jevo, že zamýšlí skutečně platiti toliko papírovými markami dic 
jejich nominální hodnoty a také neposkytla k vyplacení priorit, kterých 
byla 20. června 1925 a i později. u Dresdner Bank v Berlíně celá řada 
předložena, žádné úhrady. Tímto protismluvnim postupem zpúsobi1a, že 
splacení dluhu nominální částkou, která by odpovídala vnitřní hodnotě 
přijaté zápújčky, není již možné a je proto povinna náhradou škody, 
která činí při prioritě 2418 Kč. h) Kdyby žádné z uplatňovaných dosud 
stanovisek nebylo shledáno správným, slušelo -by -~ ať už leží místu 
plnění v tuzemsku nebo v Německu, použíti na sporný ·právní pom{-r 
zhodnocovacího zákona říšsko-německého ze dne 16. července 1925. 
Neboť žalovaná využila vlivu, jaký měly na měnu ř. n. 111. zákony z roku 
190d a 1914 k tomu, by se od svého závazku co nejlaciněji osvobodila, 
a bylo by pro'j všemu právu, by na druhé straně nebylo hleděno k dal
šímu německému zákonu, který věřiteli nahražuje aspoň část toho, co 
ztratil. Při 10m pak bude, hledíc ke znění § 33 cít zák., lhostejné, Zdil 
se stalo složení do soudní úschovy před jeho působností, či až po ní. 
i) Co se týká úroků, jest míti na mysli, že se žalovaná složením k soudu 
dluhu nezpmsiila a že její závazek k zaplacení dosud trvá. V prodlení 
jest ode dne složení po případě již od dřívější presentace, v nejzazším 
případě však, ode dne doruč:ení žaloby. 

Žalovaná namítla: 1. Pokud jde o 89 prioritních obligací z roku 
1891, které byly slosovány před 2. lednem 1923, není opatrovník vůbec 
oprávněn, by jejich majítel'e zastupoval, a tito nemohou z toho, že opo
menuii vybrati včas připravené pro ně částky, odvozovati žádné ná
roky proti žaíované. 2. Stanoviska uplatňovaná žalobcem jsou vesměs 
neodúvodněná. Jsou-Ii mezi prioritáři zastoupenými opatrovníkem i li, 
kdož byli majiteli priorit z roku 1874, nemohou se ustanovení o tétu 
půjčce dovolávati, neboť dali předlo'žením těchto priorit souhlas k vý
měně. Titry půjčky z roku 1874 byly úplně staženy a nahrazeny novými 
z roku 1891, čímž byla mezi věřiteli a dlužnicí založena úplně nová 
smlouva. Pro posouzení právního poměru zakládajícího se na prioritě 
1891, jest rozhodným jedině její obsah a nemá účelu uváděti domněnky, 
co si mohly strany mysliti při vydání a při převzetí priorit z roku 1874 
a z roku 189'1. Také nejsou okolnosti žalobcem v té příčjně tvrzené ani 
správné. Stanovy žalované ~neposkytují podkladu pro úsudek, že byli 
prioritáři podílníky společnosti, naopak byli pouhými jejími věřiteli. Ne
mají tedy nároku na hodnoty, o které podnik vzrostl, právě jako se jich 
netýká, utrpí-Ii podnik ztrátu. Z téže příčíny se nemohou odvolávati na 
enunciace společnosti, neboť tyto, jsou určeny toliko akcionářům. Ostatně 
nemohli býti prioritáři o právní stránce věci vůbec na omylu, poněvadž 
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stanovy z roku 1900 a pozdější výslovně předpisují, že je pro závazek 
společnosti rozhodným toliko obsah dluho:pisu, a v tomto se o zlatě ne
mluví, nýbrž jen o markách říšskoněmecké měny, takže jen tyto měly 
býti zaplaceny. Říšskoněm. marková měna se od roku 1891 až do dne 
složení soudu neZměnila, použítí předpisů §§ 988, 989 obč. zák. jest 
tedy nepřípustné, a prioritáři nemohou žádati za jednu prioritu ani 
300 říšských marek, ani zlaté mince podle hodnoty z roku 189 I, ani 
ekvivalent v čsl. měně, právě tak, jako nejsouce podílníky společnosti, 
nemohou žádati poměrnou kvotu jejího nynějšího majetku. O oboha
cení žalované nemůže býti řeči. ]edmk musila k proplácení kuponů a 
slosovaných priorit stále udržovati znac,nou hotovost v markách, na 
které utrpěla stejnou ztrátu jako každý jiný majitel marky, jednak jest 
vůbec vyloučeno, mluviti o obohacení při změnách valutních, neboť, 
kdo převezme cenný papír na bursách znamenaný a prodávaný, jakc· 
právě príority, o něž jde, musí počítati se ztrátou následkem poklesu 
kursu. Také výpočet domnělého obohacení částkou 2418 Kč při prioritě 
jest nesprávný. Žalobce nemá dále důvodu opírati svůj nárok O' tvrzeni, 
že žalovaná jednala proti dobrým mravům a proti zásadě poctivosti 
a důvěry v obchodním styku. Žalovaná nebyla v roku 1874 v peněžní 
Usni a vydání obligací na marky se stalo jen proto, že byl u ní tebdy 
rozhodující osobnosti ředitel berlínské banky. Hlavně jest však pouká
zati k tomu, že katastrofu marky nezavinila žalovaná, nýbrž Německo 
samo. Toto si měnu marky říšské měny vytvořilo, ji zákonně udržovalo 
a každý věřitel byl nucen, platy v ní přijímati, třebas marka již neměla 
dřívější. hodnoty. Nejednala tedy žalovaná proti shora uvedeným zása
dám když, jsouc povinna v markové měně platiti, v ní také skutečně za
platila. Ani o důvod náhrady škody neopírá Se žalobce právem: Žalo
vaná škodu prioritářů nezavinila, poněvadž jednala v mezích svého 
práva, když 2. ledna 1923 všechny obíhající obligace slosovala (§ 1305 
obč. zák.) a na poklesu marky, jak již bylo řečeno, nemá viny. Majitelé 
oněch 89 obligací z tahu ze dne 2. ledna 1923 si škodu sami způsobili 
tím, že obligace včas nevybrali, neboť by byli za ně dostali plnou va
lutní hodnotu, kdežto ostatní prioritáři se mohli z větší 'části škody uchrá
niti tím, že by priority byly ihned po prohlášeni splatnosti předložily, 
ježto pok],es marky nastal hlavně teprve později. Žaloba sama přiznává, 
že majitelé priorit odmítli předložiti je k vybrání, a byla proto žalovaná 
oprávněna, složiti dlužnou částku do soudní úschovy. Složením však 
vyrovnala úplně svůj dluh a nic už tedy nedluhuje. Od 2. ledna1923 až 
do složení žádný z prioritářů nežádal placení v jiné měně a bylo tedy, 
poněvadž zní dluh na marky řišsko-německé měny, složení jeho u soudu 
v této měně i formálně správné. Žalohní nárok je i co do úroků bezpod
statným proto, že podle obsahu priorit smluvní úroková povinnost. pře
stala dnem splatnosti jistiny tedy 1. července 1923, nárok na záko·nné 
úroky pak by v žádném případě nemohl vzniknouti před podánim žaloby. 
Konečně namítla, že by opatrovník správně směl vystoupiti jen žalobou 
určovací, kdežto žaloba o plnění se jeví jako nepřípustná. Nárok na za
placení priorit nemůže totiž existovati a tudíž ani býti uplatněn bez před-
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ložení příslušn)'ch dílčích dluhopisů, poněvadž není vyloučena možnost, 
že již neexistují a žalobce ani jediný z nich nepředložil. 

Pro c e sní s o udp r v é s t o 1.i c e žalobu zamitl. D ů v od y: 
Podání žaloby o plnění civilní soudní řád nijak neomezuje, za to však 
žalobu určovací připouští jen v případech výminečných. Žalovaná také 
neuvádí předpisy formálního práva, podle kterých by se opatrovníkova 
žaloba jevila nepřípustnou a ani nemůže tak učiniti, poněvadž jich není. 
Důvod, že by měl opatrovník předložiti všechny přislušné obligace anebo 
jejich jsoucnost prokázati, je takového druhu, že se jím netřeba ani bliže 
obírati. Jisto jest, že byly obligace, o které jde, vesměs slosovány a jsou 
splatné, takže je žaloba o plnění zcela přirozenou cestou, by byly uplat
ňovány případné nároky z nich, kdežto o přípustnosti určovací žaloby 
mohly by býti pochybnosti. Ostatně jest poukázati i k tomu, že byl opa
trovník opatrovnickým soudem zmocněn právě k podání žaloby o plněnÍ. 
Ve věci samé jest řešiti hlavně otázku, zda žalovaná svůj dluh k sOlldu 
správně složila a zda se tim zprostila svého závazkuč'ili nic. Žalobce to 
popírá tvrdě, že měla žalovaná při správnéill formálním postupu složiti 
k soudu dluh v československých korunách. Není pochybným, že složení 
podle § 1425 obč. zák. peněžité části k soudu, má-li vésti ke zrušení zá
vazku, musí v každém směru vyhovovati předpisům, které ustanovují, 
za kterých podmínek se ruší závazek placením. Jsou to zejména § 1412 
a 1413 obě. zák. Podle onoho zaniká závazek zvláště placením, to jest 
plněním toho, co má býti plněno, kdežto podle druhého cit. § nemůže 
býti proti své vůli nucen ani věřitel, by přijal něco jiného, než má právo 
žádati, ani dlužník, by plnil něco jiného, než jest plniti zavázán. Jest ne
sporné, že podle obsahu priority z roku 1891 mělo se splacení jistiny 
i placení úroků díti v markách ř. n. m. podle volby majitele v tuzemsku 
kursovním ekvivalentem v rakouské měně, anebo v Německu v ř.-něm. 
markách; rovněž jest nesporné, že nebyla žádná z priorit, o které jde, 
od splatnosti až do soudního složení žalované k placení předložena a že 
tedy majitelům pfíslušející volba místa v.ýplaty a tím i druhu peněz, ve 
kterých se mělo placení státi, nebyla žádným z nich vykonána. Za těchto 
okolností nelze pochybovati, že žalovaná, jež byla povinna platiti v mar
kách ř.-n. m. uložila formálně správně, poněvadž nevykonáním zmíně
ného práva prioritáři její povinnost k případnému placení v jiné měně 
odpadla. Po stránce věcné má žalobce složení za bezúčinné proto, po
něvadž prý žalovaná neplnila tolik, kolik byla povinna plniti. Poněvadž 
žalobce vychází ze stanoviska, že priorita z roku 1891, ačkoliv zní jen 
zkrátka na marky ř.-n. m. znamená přece závazek ve zlatě, jest si pře
dem ujasniti podstatu dílčího dlužního úpisu. Žalobce má za to, že je 
prioritní smlouva smlouvou jako jiná smlouva, při čemž má patrně na 
mysli smlouvu o zápůjčce; aie v tom s ním nelze souhlasiti, neboť je 
povaha obou těchto smluvních druhů podstatně rozdílná. Prvá smlouva 
patří totiž k tak zv. smlouvám reálním, a druhá t. zv. smlouvám ab
straktním, nebo-li skripturním. Ke vzniku smlouvy o zápůj'čku jest třeba, 
.by jeden odevzdal druhému spotřebiteíné věci, a by se dohodli, že příjemce 
FO určitém čase odevzdateli vrátí právě tolik téhož druhu a téže jakosti. 

Civilní rozhodnut! X. 60 
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o takové smlouvě se sice zhusta zřizuje listina tak zv. dlužní úpis. ale 
k její platnosti toho není zapotřebí, nýbrž slouži to jen k usnadnění dů
kazu. Naproti tornu nejsou nárok a závazek z dílčiho dlužniho úpisu my
slitelny bez listiny a vznikají tak, že podnik přijme, zpravídla od bank, 
určitý peníz jako zápújčku, vydá na ni a vypújčiteli odevzdá určitý po
čet dílčích obligací, a přijímatel je pak do oběhu uvede. Tedy jednak vy
dáním dílčich dlužních úpisů jednou osobou, jednak jich nabytím jinou 
osobou vzchází prioritní smlouva. O osobním momentu možno při tétJ 
smlouvě mluviti jen potud, pokud jsou priority v rukách původního na
byvatele, to jest toho, kdo jích nabyl přimo od dlužníka nebo jeho zmoC
něnce. Jakmile se však dostaly z držby původního nabyvatele' do dalšiho 
oběhu, pozbývají veškeré osobní povahy a jsou pak 'čistě jen cenným 
paplrem, skripturni obligací. Z toho jde, že se právní poměr mezi tako
vým dalším nabyvatelem a diužníkem zakládá vůbec jen na papíru) 10 

jest na obsahu dílčího dlužního úpisu, poněvadž mezi oběma osobního 
ujednání, ze kterého by se po případě mohlo při posuzování vzájemného 
poměru vycházeti) vůbec není. Ustanovení obč~nského zákonníka o zá
půjčce nelze tudíž v plném rozsahu použíti na priorítní smlouvu a ze
jména na § 983 o povinnosti vrátiti tolik, kolík bylo přijato, téhož druhu 
a téže jakosti, am § 1394 obč. zák., že jsou práva postupníkova co do po
stoupené pohledávky totožná s právy postupitelovými. Priority, o které 
jde, převzaly od žalované jednak \Viener Bankverein ve Vídni, jednak 
Dresdnerbank v Berlině z části na pevný účet, z části výměnou za sta
žené priority z roku 1874 s příplatkem premíe a provise. Zda pak tyto 
banky, uvádějíce priority do oběhu, jednaly jako zmocněnkyně žalované 
čí jako prodatelky vlastního zboží, jest lhostejno, poněvadž nebylo 
tvrzeno, že těm, kdož od nich priority převzaly, daly O jejich obsahu a 
významu vůbec nějaké vysvětlení, které by nebylo souhlasilo se zněním 
priorit. Ba netvrdí se ani, že prioritáři, o které v tomto sporu jde, jsou 
právě těmi, kdož priorit nabyli při prvním dání jich bankami do oběhu. 
A jen v tom pi~ípadě, kdyby emisní banky - žalovaná sama, jak jest 
zřejmo, do přímého styku s kupiteií nepřišla ~- byly se zmocněnim ža
lované nabyvate!lIm priorit prohlásily, že označení priority z roku 1891 
jako »Goldprloritat« v prospektu k výměně a v příslušných fOrInulářich 
znamená, že budou priority splaceny ve zlatě, byla by tím žalovaná vá
zána, avšak i tu jen v poměru k původním nabyvatellim. Toliko tito by 
pak byli měli kromě nároku z papíru i nárok z dalšiho, t. j. osobniho zá~ 
vazku žalované. Avšak o takové původní nabyvatele tu nejde, už jejich 
právní nástupce nemohl, ano ustanovení o postupu při prioritách ne
platí, jejich případný zvláštní nárok přejíti a tak zbývá pro výklad je
jich právního poměru k žalované výhradně jen obsah priority. Třeba že 
tedy, jak vyplývá z příslušných příloh, byla obligace z roku 189] 'Ce vy
hláškách a ve formulářích, k výměně se vztahujících, ve vjTročních zprá
vách žalované až do roku 1916 a jinde ozn"čována jako »Goldprioritat«; 
třebaže nastoupila na místo výše zúročitelné a ve zlatě splatné půjčky 
z roku 1874 a třebaže se připustilo, že se i ve smlouvě z roku 1892 o se
státnění se vyskytující zmínka o více půjčkách ve zlatě splatných, vzta-
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hujc i na ni, vše to nestačí, by zal0,žilo. l1~rok priorit"ářů a lcmuvodpoví
dající závazek žalované na splacem pnorIty ;e ~I~te, ponevad~ .:'IC ta
kového nebylo prioritáříuTI slIbel1o. V oznacovam »Goldpnontat« l~e 
sice spatřovati reklamu žalované pro zboží, ale žádné záva,zné proh,la
šeni. Kdo kupoval prioritu z roku 1891 při konver~l, musil prec~ z ]e]lh? 
textu seznati) že jest splatna v markách ř.-n. m. a ze se o placem ve zlate 
ani zmínka neděje. Věděl-li o tom, že jí žalovaná dává název »Gold
prioritat«, mohly mU sice vzejíti pochybnosti, ale pak měl žádati vy
světlení a od koupě po případě ustoupiti. Nebylo-Ii mu však O názvu 
tom nic známo, pak ovšem se na tuto okolnost až po koupi papíru ne
může odvolávati. Z povahy dílčího dlužního úpisu jako skripturní obli
gace plyne, že je nárok i závazek z nich přesně vJI~,ezen jen j:?~ o?sa.
hem. Kdo jej na sebe převedl, a nedal SI od dluzmka niC ~vlast slI~IÍl, 
nemůže na něm žádati více, než se dlužník podle obsahu UplSU zavazal 
plniti. Takové zvláštní výslovné ujednání ~,ezi stranami nebylo. žal~b
cem tvrzeno, priorit bylo nabyto bez osobmho styku stran p~uhym pre: 
vedením obíhajícího papíru - aspoň nebyl opak tvrzen, - Jde tu clste 
jen o právní poměr skripturní a bylo by proto zbytečné, uvažovaÍl o tom, 
jaký úmysl snad měly strany uzavírají?í prioritní ~~I~uvu. Nárok na, pla~ 
cení zlatými mincemi žalobcem tvrzeny a o domnely umysl stran opna,ny 
je tudíž neodúvodněný. Žalobce mluví o prioritě 1891 tak, Jako by znela 
na cizozemský druh minCÍ, pro což obsah priority neposkytuJe neJmen
šího podkladu. Chce-Ii však tvrditi, že jsou ,v tuz~msk~ penězi jenom ~u~ 
zemské peníze, a že v tuzemsku clzozemske pemze vubec 11.e]SOll pen~zl 
v právnicko-technickém smyslu, nýbrž že jsou jen zbožím, Jest to prav
nická výstavba zhola nemožná) kterou ani není třeba zvláště vyvraceti. 
Dokazuje-li tedy tímto umčlým výkladem významu říšsko-německé mar
kové měny co se týká priority z roku 1891, že za jednu tuto prioritu 
mohou prioritáři žádali 2418 Kč, nelze mu dáti za pravdu. Proti žalob
c~vu stanovisku, že marka z roku 1923 je nědrn jil1)rm, aiiud, než marka 
z roku 1891 a že je žalovaná povinna podle § 983 obč. zák. vrátiti prio
ritáři to, co přijala, totiž stejnou vnitřní hodnotu marky z roku 1891, 
sluší poukázati k tornu, co bylo o dílčích dlužních úpisech již shora po
věděno že na ně nelze použíti předpisu cit. §, poněvadž není dlužnice 
povinn~ platiti to, co přijala, nýbrž co se podle obsahu obligace zavá
z31a platiti. Ustatně nebylo a nemůže ani býti tvrzeno, že majitel~ pr~ont, 
o které jde, skutečně dali za prioritu marky z roku 1891, na cemz by 
podle stanoviska žalobce, který věc p~suzuje opodle, pře~pisů .0 .zápůjčce, 
hlavně záleželo. O tom, že marka z rOKU 192,) nemela te vnltrm hodnoty 
jako marka z roku 1891, není sice pochybnosti, ale ~r~to ještě. nej~~u 
v právním smyslu ně'čím různým, naopak, Jak vyplyva z dOpISU ns
skěho německého ministra financí ze dne 3. prosince 1924, byla 26. 
srpna 1924 marka ř. n. 111. právě tak zákonným platidlem, jako jí by~a 
v roce 1891, poněvadž, jak je vůbec známo, po celou tuto dobu se ne
mecká měna nezměnila. Požadavek, by bylo za jednu pnontu placeno 
300 ř. 111., je tedy rovněž neoprávněný. Ze stanov žalova:1é snaží :e ža~ 
lobee dovoditi, že jsou majitelé priorit z roku 1891 podílmky spoleenost!, 
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a žádá proto pro ně poměrnou kvotu nynějšího majetku žalované po 
2418 Kč za príorítu. Avšak stanovy žalované neobsahují nic, co by 
odůvodňovalo takovýto úsudek, při čemž netřeba podotýkati, že by mU
silo býti ustanovení, které by príorítářům poskytovalo tak výjimečné 
postavení, docela určitě a nepochybně vyjádřeno a v textu obligace 
výslovně uvedeno. Jsou tudíž majitelé priorit z roku 1891 právě jen 
tím, čím jsou jiní prioritáři, pouhými věřiteli, nikoliv účastníky jmění 
žalované. Žalobní nárok není tudíž ani po této stránce oprávněn. Rovněž 
tvrdí žalobce neprávem obohacení žalované a dovozuje z něho pro své 
chráněnce nárok na zaplacení 2418 Kč při jedné prioritě. Vypočítává 
sice, co asi žalovanou stálo opatření úhrady na zaplacení obligací 
2. ledna 1923 slosovaných a co při této transakcí získala, ale hlavní 
podmínku, ze které by prioritáři na obohacení to mohli činiti nárok, 
totiž aby bylo bezdůvodné a tedy bezprávné, ani netvrdí, ani nedoka
zuje. Důkaz takový byl by ovšem značně obtížným, poněvadž žalobce 
sám přiznává, že slosování ze dne 2. ledna 1923 provedla žalovaná 
řádně a podle svého práva. Proto jí však také zisk, který snad při tom 
měla, podle práva náleží. Se žalobcem nelze dále souhlasiti ani, pokud 
vytýká, že žalovaná jednala proti dobrým mravům a zásadě poctivosti 
a důvěry v obchodním styku. Vždyť si právo, slosovati najednou a podle 
libosti i větší počet obhgaci, než připadal na ten který tah podle umo
řovacího plánu, výslovné vyhradila a obsah dlužních úpisů neponechával 
o tom jejich nabyvatele v pochybnosti. Rozumí se samo sebou, že ža
lovaná práva k hromadnému slosování použila v čase, který pro ni byl 
příhodným, a pramálo by odpovídalo názorům a zvyklostem normálního 
obchodu, žádati na ní, by při tom hleděla více na prospěch druhé strany, 
než na svůj vlastní. V jejím jednání nelze shledati nic, co by odporo
valo oněm zásadám, a žalobce ani sám netvrdí, že by slosování to bylo 
proto nicotné. Podle žalobcova tvrzení způsobila žalovaná prioritářům 
svým protismluvním jednáním škodu 2418 Kč při jedné prioritě. Avšak 
žalobce srozumitelně ani neuvádí, v čem záleží porušení smlouvy žalo
vanou, kromě toho je z obsahu priorit, podle něhož si žalovaná vyhra
dila v předešlém odstavci zmíněné právo, že priority se měly splatiti 
v markách ř. n. m., zcela jasno, že o porušeni smlouvy žalovanou vůbec 
nejde a že tudíž na ni ani z důvodů náhrady škody nic nemůže býti 
požadováno. Konečně se žalobce odvolává na německý zhodnocovací 
zákon z roku 1925. Je jisto, že zdejší zákonodárství nezná valorisace 
zákonem tím zavedené, ale' tím není ještě řečeno, že by zákona toho 
vůbec nemohlo zde býti použito. Mohlo by se tak státi, avšak jen ve 
dvou případech, buď že by se strany o tom výslovně dohodly, nebo že 
by byli smluvními stranami jednak říšský Němec a jednak zdejší státní 
příslušník a smlouva byla uzavřena v Německu (§ 37 obč. zák.). ža
lobce však žádný z těchto případů netvrdí. Hledíc k tomu, je soud podle 
§ 4 obč. zák. vázán toliko zdejšími zákony a nemůže proto při posu
zování sporného právního poměru hleděti k cit. cizímu zákonu. Z dosud 
uvedeného vyplývá, že prioritáři -- o majitelích oněch 89 před 2. lednem 
1923 slosovaných obligací neni třeba za tohoto stavu věci se zvlášť 
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a blíže zmiňovati - nemohou na žalované nic více žádati, než pro ně 
k soudu složila, že proto její deposice i po hmotné stránce vyhovuje 
zákonu a že se jí, poněvadž k ní měla dostatečný důvod, podle § 1425 
svého závazku plně sprostila. 

O d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil. D ů vody: Od.~ 
volatel opírá nárok majiteltl dílčich dlužních úpisů, jež z~stupule, o .tn 
důvody: a) především o smlouvu, b) dále o bez~ův?d.ne obo~acen: a 
c) konečně o povinnost k náhradě škody. Ad a) Ze zalobce na:ok. z~: 
lobní ze smlouvy, o prioritní půjčku čerpati nemůže, vylOŽIl spravne .lIZ 
soud procesní a stanovisko, jež v této otázce zaujímá v rozsud~u, mozn~ 
jen schvalovati, poněvadž odpovídá spisům i zákonu. Am pnontn! 
ďlužní úpisy z roku 1874 ani prioritní dlužní úpisy Z roku 1891, ler: 
následkem provedené konverse na jich místo nastoupíly, neposkytuj1 
svým obsahem opory pro žalobcův názor, že šlo o dluh, jenž měl býti 
splacen ve zlatých markách, neboť obojí dluhopisy mluví tohko o. ma;
kách německé říšské měny, nikoli o markách zlatých. Okolnost, ze ne
mecká říšská měna byla v roce 1891 měnou zlatou, může z uvedených 
dluhopisů učiniti dluhopisy, znějící na marky zlaté právě tak málo jako 
skutečnost. že prospekt ze dne 2. července 1891, jenž vydání dluhopisů 
Z tohoto roku předcházel a tiskopisy pro přihlášku k upisování priorit 
mluví o prioritách z roku 1874 a 1891 jako o prioritách zlatých, nebo 
skutečnost, že prioritní dluhopisy z roku 1891 byly po celou řadu let 
v bilancích žalované dráhy vykazovány jako priority ve zlatě, ať se tak 
již dělo z důvodu reklamy, jak soud procesní za to má, nebo z důvodů 
jiných. Totéž plati o smlouvě, kterou žalovaná uzavřela se státem o pře
vzetí železniční tratě a v níž se rovněž mluví u půjček o kursu a o úro
cích ve zlatě. Prioritami zlatými mohly se státi dlužní úpisy jen, kdyby 
bylo do nich výslovně pojato, že dluh jimi založený bude splacen ve 
zlatých markách. S názorem žalobcovým, že i prioritní dlužní úpisy 
podléhají vykládacímu pravidlu § 914 obč. zák. (správně čl. 278 obch. 
zák.), lze souhlasiti jen potucl, že výkladu podléhá pouze to, co Je 
v prioritním dluhopisu obsaženo, neboť prioritní dlužní ÚpISy JSOU po
vahou svou papíry, svědčícími majiteli a práva a povinnosh z mch 
plynoucí jest posuzovati jen podle toho, co do nich bylo skutečně vtě
leno. Stojí-Ii žalobce v otázce výkladu na stanovisku poněkud odchyl
ném se širším základem, lze to vysvětliti tím, že se dívá na smlouvu 
o prioritní zápůjčku jako na obyčejnou smlouvu o zápúi'č'c~ ve smyslu 
ustanovení § 983 obč. zák. a nikoli jako na smlouvu kupm, kterou ve 
skutečnosti je a kterou nepřestává býti ani tím, že je v ní obsažen zá
vazek ze zápůjčky. Neobsahují-li však prioritní dlužní úpisy, o něž jde: 
závazek, že dluh bude splacen ve zlatě, nemůže se žalobce v zast?Upelll 
majitelů těchto dluhopisů na základě těchto dluhopisů domáhah toho, 
by žalovaná zaplatila dluh ve zlatě nebo v měně československé, odp?
vídající hodnotě zlata, nýbrž může pouze žádati placení v m.ark~ch ne
mecké říšské měny, která, jak to soud procesní zcela spravne vytkl, 
byla ještě v době složeni dluhu k soudu v Německu zákonným platidlem. 
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Poněvadž žalovaná, jak nesporno. peníz, který podle obsahu dluho
pisů v markách německé říšské měny dluhovala, složila k soudu a o pe
níz ten se neznámí majitelé dluhopisů do dne jeho složení nehlásili, 
zanikl tím její závazek ze smlouvy podle § 1425 úplně. Výtka žalobcova, 
že složení markového dluhu k soudu by mohlo býtí uznáno po zákom' 
za správné a platné snad v Německu, kde je marka zákonným platidlem, 
nikoliv však v tuzemsku, kde plati měna československá, je lichá a ne
může obstáti proto, poněvadž dluh měl býti podle obsahu dluhopisu 
zaplacen v markách a žalovaná tedy složila k soudu to, k čemu dle ob
sahu dluhopisů byla povinna. Na tom nic neměni skutečnost, že dle 
obsahu dluhopisů měl býti prioritní dluh vyrovnán v· tuzemsku v měně 
rakouské (nyní československé) podle kursu marky, neboť tím se na 
markové povaze dluhu níc nezměnilo. Také nelze seznati, jaký prospěch 
by byl majitelům prioritních dlužních úpisů z toho vzešel, kdyby byl 
prioritní dluh složen k rukám některého soudu německého, neboť tím 
by se nebyl složený peníz o nic zvětšil. Pokud se týče otázky valori
sačnÍ, byla tato rozřešena procesním soudem zcela správně, neboť v čase 
složení dluhu k soudu byla "alorisace německému právu ncznáma, právu 
tuzemskému je pak cizí ještě dnes. Že soudy v cizině rozřešily otázku 
valorisační způsobem pro žalobce příznivým, nepřichází v úvahu, po· 
něvadž soudům tuzemským jest se říditi zpravidla jen zákony tuzem .. 
skými. Z loho všeho, co bylo právě uvedeno, vyplývá, že žalovaná 
smlouvu splnila tak, jak ji splniti měla a nemůže na ní prolo žalobce 
v zastoupení jejích věřítelů z této smlouvy nic dále požadovati. Ma
jítelé prioritních dluhopisů nemohou však svým opatrovníkem požado
vati na žalované nic ani z důvodu obohacení, poněvadž žalovaná, slo
sova vši v roce 1923 všechny prioritni dluhopisy, jež v roce 1891 vydala, 
použila tak jen práva, které jí, jak nesporno, dle smlouvy příslušelo a 
základ žaloby z obohacení tvoří nikoliv obohacení, nýbrž bezdůvodné 
plnění, jež má býti odčiněno a původní stav obnoven. O takovýto případ 
však u žalované nejde. Soud odvolací, zrušiv původně napadený roz
sudek, dal již ve svém zrušovacím usnesení ze dne 9. února 1926 výraz 
právnímu názoru, že nárok žalobní je jen s hlediska ustanovení § 1295 
al. 2 obč. zák. (ve znění lIl. novely) odůvodněn a uložil soudu proces
nímu, by se zabýval otázkou škody. Než toto stanovisko odvolaCího 
soudu před nejvyšším soudem neobstálo, neboť nejvyšší soud ve svém 
zrušovacím usnesení 'ze dne 22. března 1927 vyslovil názor, že z usta
novení § 1;295 druhý odstavec obč. zák. odvolatel svůj nárok proti od
půrkyni čerpati nemltže. Tímto právním názorem je však soud odvolací 
vázán (§ 511 c. ř. s.). Pak je však také odt'ía! žalobnímu nároku vše
chen právní základ, neboť jednou z hlavních podmínek každého ná
hradního nároku jest zavinění a o tom nelze mluvíti v případech, kde 
škůdce vykonává své právo (§ 1305 obč. zák.). Poněvadž, jak již 
svrchu uvedeno, byla odpůrkyně ke slosování prioritních dluhopisů, 
~teré vydala, oprávněna kdykoli, není práva ze škody, která z před
casného slosování dluhopisů těch jejich majítelům vzešla. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 
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Dúvody: 

Dovolaci soud nezabýval se bliže dovolánim, pokud jmenovalo a 
provedlo důvody § 503 čís. 2 a 3 c. ř. s. K právnímu posouzení věci 
posta'Čil skutkový přednes žalujicí strany ve spojení s přílohami jí před
loženými. PrO' rozhodnutí nebylo třeba vůbec skutkových zjištění, a není 
neúplnosti řízení nedostatek průvodů nabídnutých žalobcem o skuteč
nostech jim tvrzených. Tím méně lze mluviti o důvodu § 503 čís. 3, 
neboť nižší soudy posoudily věc jen podle děje vylíčeného žalobcem. 
Není proto splněna ani jediná z podmínek § 503 čís. 2 a 3 c. ř. s. Po 
právní stránce byla věc posouzena správně í odvolacím soudem, jenž 
potvrdil rozsudek zamítající žalobu. O oprávněnosti žalobního nároku 
lze si učiniti úsudek již z mnohotvárnosti žalobni prosby. Žalobce do
vodil z jeduoho a téhož skutkového děje několik žádání na plnění a jedno 
na zjištěni. I když žádáni o plnění se co clo požadovaných částek valně 
od sebe neliší, jest co clo podstaty věci jak mezi jednotlivými z nich 
tak i mezi nimi a žádáním o zjištění rozdíl tak značný, že žalobní prosba 
vzbuzuje již na první pohled pochybnosti o oprávnění uplatněuého ná
roku, neboť jest z ní patrno, že žalobce sám nemohl se rozhodnouti prO' 
určité žalobnÍ žádání, pro určitý právní základ sporného názoru, což 
nasvědčuje vratkosti právního důvodu žaloby. Nižši soudy probraly věc 
po právní stránce správně a výstižně, nemá proto dovolací soud dů
vodu, by probral věc poznovu na základě skutkového přednesu žalob
cova v řízení před soudem prvé stolice, a postačí, odpovi-li jen na jed
notlivé výtky dovolatelovy. Dovolání sama nevneslo do věci nové ná
zory, nýbrž jest jen opakováním názorů projevených již v žalobě. Do
volatel předeslal svým vývodům zvláštní úvahu, v níž se obírá otázkou, 
zda jednání žalované odpovídá zásadě poctivosti a víry. Žalobce ne
odvodil clůsledkú ze skutečnosti, že žalovaná strana dala v roce 1923, 
kdy německé marky byly bezcenné, misto 129 dluhopisů podle sloso
vacího plánu celý jich zbytek 11.069, ano ještě v dovolání vytýká odvo
lacímu soudu, že shledává příčinu škody ve slosování místo ve výplatě 
papírových peněz. Je proto pohlížeti na včc tak, jako by žalovaná byla 
slosovala podle plánu a nelze přihlédnouti ke množství slosovaných 
priorit. Bude proto uvažovati jen o tom, zda se složení papírových marek 
příčí uvedené zásadě, bez ohledu na to, koEk priorit bylo slosováno. 
Dovolání poukazuje na některá rozhodnuti nejvyššího soudu, jež vyšla 
v jiných případech. Tato skutečnost je bez významu pro tento spor, 
v němž jde o odlišný skutkový děj. Není proto třeba šířiti se o této věci. 
Nerozhodná jest výtka, že odvolací soud neodpověděl na vývody dovo
latelovy v odvoláni co do otázky, kterému národnímu právu podléhá 
placení ze sporných dluhopisů. Mlčením při svědčil odvolací soud pří
slušnému názoru soudu prvé stolíce, jemuž odvolatel odporuje dodatně 
v dovolání poukazem na důvody svého odvolacího spisu. Tyto vývody 
jsou rázu příliš povšechného, spočívajíce v prohlášení, že odvolatel 
nepokládá se za povolána vysloviti vlastní názor o této obtížné právní 
věci a přenechává rozhodnutí soudu. Také v dovolání p·omáhá si do-
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volatel jen tím, že odporuje správnosti názoru vysloveného soudem prvé 
stolice, aniž by dovodil jeho nesprávnost ze zákona nebo ze skutečností. 
Na tyto vjvody nelze odpověděti jinak než zase povšechně, že nejvyš
šímn soudu není znám ani právní předpis ani skutečnost, z nichž by 
se dalo usouditi na použiti německého práva co do placení. Ani skuteč
nost, že sporné priority zněly na marky n. ř. m., nevadí právnímu po
souzení včci podle čsl. práva, zda dluh jimi representovaný byl splacen 
složením k soudu, neboť použití zdejšího práva není omezeno co do 
peněžitých závazků na podmínku, že závazky ty zněly jen na měnu 
československou. Názor nižších soudů, že složení k soudu mělo ve spor
ném případě účinek placení, napadá dovolání zase jedině povšechnjm 
tvrzením, že dlužnice měla složiti v K,č' a ne v něm. markách a dovozuje 
z toho, že mělo žalobě býti vyhověno aspoň zlomkem. Na to stačí přede
vším odpověď, že žalobní žádání o plnění jsou tak přesně určená, že 
nelze dovoditi, že jest v nich obsaženo i žádání zlomkuiak nepatrného, 
na který poukazuje dovolání. Jinak postačí poukaz na správné důvody 
mzsudkú nižších soudů, pokud se zabývaly touto otázkou. Když vě
řitelé odepřeli přijati placení, jež mělo se státi u německých plateben 
v markách a u zdejších plateben nyní v Kč, nelze seznati, proč by ne
mohlo býti uznáno za právně účinné složení dluhu v něm. markách 
i u soudu československého a pmč by se mělo státi v kursovním ekvi
valentu zdejší měny, zejména když i podle žaloby byly složené peníze 
mezi tím proměnčny na nynější markovou měnu. Částka vypadající 
z toho na každou prioritu jest tak nepatrná, že nezáleží vůbec na měně, 
v níž bylo složeno, tím méně lze mluviti o kursovním rozdílu. Další 
právní vývody dovolatelovy mají za účel dovoditi, že úmysl stran smě
řoval k placení dluhu ve zlatě. Ani po této stránce nepodařilo se dovo
lateli dovoditi ze zákona nebo z věci nesprávnost názoru, z něhož vy
cházely nižší soudy. Není třeba zabýva!l se znova podrobně otázkou 
právní povahy priorit anebo rozdílem mezi zápůjčkou a smlouvou 
o prioritách, rozhodnou zůstane jedině skutečnost, zda se žalovaná jako 
dlužnice zavázala k výplatě částek, na které zněly priority, ve zlak, jak 
snaží se dovolat elka dovoditi, t. j. zda úmysl ten lze dokázati bud' ze 
znění priorit anebo z jiných skutečností. Nejvyšší soud pojednalo po
vinnosti placení ve zlatě již ve svém rozhodnutí čís. 6910 sb. n. s., na 
něž odkazuje, kde šlo nesporně o zápujčku, aniž bylo uznáno na po
vinnost, platiti zlatem. Závazek takový musí býti převzat hud' výslovně, 
/; j. připojenim tak zv. zlaté doložky anebo jiného ustanovení tomu se 
rovnajícího co do účinu, anebo mlčky, avšak způsobem, odpovídajícím 
§ 863 obč. zák. K tomu nedostačuje žádná ze skutečností, jež dovolatel 
znova uvádí, neboť skutečnosti ty lze vysvětilití tím, že Německo mělo 
v době vydání priorit skutečně zlatou měnu markovou, a není proto vy
loučeno, že strany, pokud užily slova »Gold«, měly na mysli jen říšskou 
měnu německou, ne však povinnost platiti skutečně zlatem. Strany sjed
navše zápťJjčku v markové měně, pokud ovšem při vydání priorit, t. j. 
dílčích dluhopisů lze mluviti o sjednání zápůjčky, měly zajisté na mysli 
tehdejší' zlato'u měnu markovou, ale tím se neuvarovaly důsledkům vy-
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pl)rvajícíl1l ze znehodnocení mťny) na kterou priority zněly, nevymínivše 
si placení zlatem. Jim postačila skutečnost, že šlo o zlatou měnu, z toho 
však nelze ještě dovoditi povinnost platiti dluh zlatem, když nebylo tak 
výslovn" smluveno. Strany nemyslely zajisté na případ, že zlatá měna 
stane se jednou měnou papírovou a že jako taková bude znehodnocena. 
Důsledky toho nese dnes věřitel a sice ve větší míře, než kdyby byly 
priority zněly na tehdejší měnn rakouskou. Ani skutečnosti uvedené 
znova v dovolání, ani jiné, jež žalobce uvedl ve sporu, neopravňují soud 
k přesvědčení, že úmy"l stran nesl se k tomu, by dluh byl splacen ve 
zlatě. Tím méně lze závěr ten dovoditi z priorit samotných, jež znějí jen 
na marky D. R. W., aniž obsahují ustanovení, jež by bylo možno klásti 
na roveň zlaté doložce. Nestačí k tomu ani označení priorit jako zlatých 
(Goldprioritaten), neboť i podle skutkového přednesu žalobcova dálo 
se tak jen po dobu, pokud marková měna byla zlatou. Opáčné přesvěd
čení nelze dovoditi ani z úvah dovolatelových o povaze priorit jako pa
pírů ukládacích a o hospodářském užití dluhu v podniku žalované strany, 
nebor nelze činiti rozdíl mezi ukládacími a podobnými papíry znějícími 
na bývalou měnu tuzemskou a na měnu markovou, nýbrž je s obojími 
naložiti stejně. Také otázka valorisace byla posouzena správně. Valo
risace jest nejen cizí zdejšímu právu, nýbrž jest jím, až na několik málo 
případů, upravených zvláštní mí předpisy (na pL zákonem o těžbě dříví 
a pod.), vyloučena a to zákonem čís. 187/19, aniž záleží na tom, že zá
kon ten byl vydán co do měny československé, neboť byla jím vyslovena 
zásada, které jest užiti i co do závazků znějících na jiné měny, pokud 
jsou splatné ve zdejším území, a tomu jest tak i u sporných priorit bez 
ohledu na to, že mohly býti splaceny také u některých plateben v Né
mecku. Plništěm zůstalo vždy jen zdejší území, kde byly priority vydány 
a kde má žalovaná strana jako dlužník své sídlo a kde jest i její podnik. 
Bylo již shora poukázáno k t0111U, že ani žalobce sám neuvedl zákonného 
předpisu ani skutečností, z nichž by se dala dovoditi možnost použití 
německých valorisačních předpisů. K tomu nestačí jediná ze spisů pa
trná skutečnost, že priority znějí na měnu markovou, neboť to nevadí, 
by co do splacení nebyly posouzeny podle práva československého. Tím 
méně může pro zdejší soudy býti závazným názor německých soudů 
o výkladu pojmu říšskoněmecké marky. Názoru tomu nelze zde přiznati 
účin zákonného předpisu zde platného. 1 přes praksi cizích soudů jest 
vyloučeno, by pohledávkám znějícím na cizí měnu byla přiznána výhoda, 
kterou odepřel zákonodárce pro zdejší území pohledávkám znějícím na 
bývalou měnu rakousko-uherskou a nyní na měnu československou. Ža
lobce poukazuje dále na své názory vyslovené v předchozích příprav
ných spisech. Názory ty byly zodpověděny nižšími soudy a poukazuje 
se proto na důvody předchozích rozsudků. Dovolatel poukazuje opětně 
na valorisaci ve smyslu theorie krycího fondu (Deckungsfondtheorie). 
I tu je podotknouti, že nelze poskytnouti ani věřitelúm tohoto druhu co 
do pohledávek znějících na něm. marky větší výhody než věřitelům téhož 
druhu co do pohledávek, jež zněly na dřívější koruny. I tito byli ve 
smyslu tvrzeném žalobcem podílníky podniku a přece neučinil zákon 
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čís. 187/1 9 vzhledem k nim výjimky. Opětovanj'fm SV}'l11 vSrvodúm o obo
hacení odňal dovolalel sám půdu tím, že obohacení vidí jedině ve Zpl'
sobu splacení, jenž odpovídá zásadám zde platným. Ze stejných důvodů 
nelze mluvíti o škodě a tudíž ani o povínnosti k náhradě škody, také ne 
O jednání proti zásadě poctivosti a víry. K doslovu dovolatelovu jest po
dotknouti, že domáhá se úchylky od právních předpisů zde platných. 
Takového práva nemá však soud vázaný zákonem, a nemůže proto ná
lezem svým stanoviti valorisaci německých markových pohledávek bez 
ohledu na zájmy věřitelů postižených ztrátou svo/ch pohledávek. Pokud 
valorisace nebyla stanovena zákonem, nemůže soud rozhodnouti ·ve pro
spěch pohledávek sjednaných v cizí měně. 

čís. 8177. 

úpadlmvá pudstata má způsobilost ke sporu. 
Sjednání smlouvy vyrovnacího dlužníka s advokátem, by ho zastl1-

. poval ve vyrovnacím řízení, jest právním jednáním dlužnmovým, nále
žejícím k obyčejnému hospodaření (§ 8 vyr. ř.) pouze tehdy, byla-li 
účelem zastupování výhradně neb aspoň převážně nchrana nerušeného 
chodu obchodu; nestačí, bylo-li účelem zastupování jen dosažení vy
rovnání. 

(Rozh. ze dne 27. června 1928, Rv I 2130;27.) 

Žalující advokát domáhal se na úpadkové podstatě Františka U-a za
placení pohledávky, která mu vzešla zastupováním Františka K-a v jeho 
vyrovnacím řízení, jež bylo zastaveno a zároveň byl vyhlášen úpadek. 
Pro c e sní s o u cl p r v é s tol i c e uznal podle žaloby, o d v o -
1 a c í s o u d žalobu zamítl. D ů vod y: Není pochybnosti o tom, že 
úpadková podstata, jež po vyhlášení úpadku nastupuje na místo dlužní
kovo, jest právním podmětem, jenž vstupuje do jeho majetkových po
měrů a tudíž může býti procesní stranou. Pokud jde o věcnou stránku 
sporu vychází odvolacÍ soud ze zásady, že ji n~lze řešit ze širokého a 
převážně lheoretického stanoviska, o něž se opírá žaloba, nýbrž, že 
nutno ji posuzovati podle konkretních okolností případu patrných ze 
spisů vyrovnacího řízení Františka U-a. První rok v tomto vyrovnávacím 
řízení byl ustanoven na 21. prosince 1926, při němž žalobée interveno
val pouze jako věřitel, a byl tento rok pro opozděné doručení přihlášky 
eráru na daních vyrovnacímu správci odložen na 13. ledna 1927. pn 
tomto novém roku předložil žalobce plnou moc díužníkovu ze dne 13. 
ledna 1927 jakožto jeho zástupce, dlužník zlepšil svůj vyrovnací návrh, 
zvýšiv kvotu na 50% s tím, že oznámí ručitele vyrovnacímu správci nej
déle do 22. ledna 1927 a docílil tím odložení roku na den 27. ledna 1927 
o 10 h. dop. Při tomto třetím vyrovnacím roku, jehož se súčastnil též ža·
lobce jakožto zástupce dlužníka, uvedl dlužník, že má možnosti, zjed
nati si úhradu k zajištění všech věřitelů, a byl k jeho návrhu odložen 
.tento rok na týž den odpoledne, při čemž dlužník vykonal vyjevovací 
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přísahu, tvrdil, že až do předcházejícího dne měl zajištěnu záruku jed
noho peněžního ústavu za navrženou kvotu, že tato záruka v poslední 
chvíli selhala, že však má v zásobě ještě jiného ručitele, s kterým je 
nutno se dorozuměti a že jest největší naděje, že se za: navrženou kvotu 
zaručí. K jeho návrhu by! pak rok odročen na 3. února 1927. Při tomto 
posledním roku, jehož se rovněž súčastnil žalobce jakožto plnomocník 
dlužníkův, setrval dlužník na svém zlepšeném vyrovnacím návrhu a za
vázal se k zajištění druhé splátky složili do rukou vyrovnacího správce 
nejpozději 28. února 1927 25.000 Kč, a, kdyby se tak nestalo, mělo býti 
vyrovnací řízení zasJaveno a mělo se rozhodnouti o návrhu na vyhlášení 
úpadku, jejž při minulém roku učinil zástupce čsl. spolku věřitelů. Tento 
vyrovnací návrh byl přijat. Poněvadž však dlužník oněch 25.000 Kč do 
28. února 1927 u vyrovnacího správce nesložil a tudíž nesplnil podmínku, 
pod kterou byl jeho vyrovnací návrh přijat, bylo usnesenim ze dne 2. 
března 1927 vyrovnávací řízení zastaveno podle § 56 (1) čÍs. 1 vyr. ř. 
a byl zároveň na jmění dlužníkovo vyhlášen k návrhu věřitelů úpadek. 
Z tohoto vylíčeného stavu věci je patrno, jakou nedůvěru chovali vě
řitelé dlužníkovi od počátku až do konce vyrovnávacího řízení k važ
ností a opravdivosti jeho vyrovnacích návrhů, jak se dlužník úsilovně 
snažil předstíráním možnosti, že se mu podaří sehnati si ručitele, po pří
padě hotovost 25.000 Kč, domoci se několikerého odloženi vyrovnacího 
roku, což se mu čtyřikráte podařilo, a tím oddáliti konečný výsledek, 
t. j. vyhlášení úpadku, jemuž se přes všechno jeho úsilí nedalo zabrániti. 
šlo tedy o eminentní zájem dlužníkův, oddáliti blížící se úpadek. Lze si 
těžko představiti: jak by si byl mohl vyrovnací správce, advokát, dovo
liti, otázati se žalujíciho, rovněž advokáta, předkládajícího plnou moc 
dlužníkovu při odloženém roku dne 13. ledna, zda je náležitě zajištěna 
jeho palmární pohledávka z tohoto zastoupení dlužníkova, a tím si zjed
nati podklad pro případnou úvahu, že by se snad žalobce domáhal za
placení své palmámí pohledávky z podstaty úpadku, jenž tehdy ještě 
nebyl vyhlášen. Tím je vyloučen předpoklad pro stanovisko žaloby, že 
měl správce podstaty činiti námitky proti právnímu zastoupení dlužní
kovu žalobcem. Za slavu věci je nutno dojíti k úsudku, že si dlužník při
bral právního zástupce nikoliv proto, by si zajistil nerušený chod ob
chodu a tím si zachoval hmotný podklad, z něhož bylo by lze čerpati 
prostředky k postupnému uspokojení věřitelů, -. tento účel byl tom 
podle vší pravděpodobností nedosažitelný, nýbrž aby podle možnosti 
prodloužil stav, nastavší zahájením vyrovnacího řízení, jenž jednou měl 
skončiti v jeho neprospěch. Žalobce sám vystihuje ve svém odvolacím 
sdělení správně situaci, uváděje na konci, že mu bylo líto, dlužníka, kter~r 
nemohl sehnati bez zálohy právního zástupce a byl v přímo chorobném 
stavu, takže nebyl s to, by jednal s věřiteli a s právními zástupci obou 
věřitelských spolků. Jde tu tedy o poměr čisté lidskosti žalobce k dluž
níkovi a tento poměr, jak již výše bylo dolíčeno, nemohl přinésti věři
telům nějaký prospěch, byť i byl vyrovnací návrh přijat, ano tu nebylo 
majetkových předpokladů pro splnění přijatého vyrovnáni. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

,~ 

1 
j 
1 I 
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D ů vod y: 

PIedem nutno se vypoIádati s námitkou dovolatelova odpůrce, že 
jest řízení zmatečným, poněvadž úpadková podstata, nemajíc procesní 
způsobilosti, nemůže býti stranou rozepře. Dlužno přiznati, že tato 
otázka není v nauce nespornou, avšak praxe přidržuje se po většině ná
zoru, který došel výrazu i v § 373 c. ř. s., jenž úpadkové podstatě při
znává výslovně zpihobilost býti stranou ve sporu. Jest proto lhostejno, 
zda je žalován správce úpadkové podstaty, tedy ve své funkci jako 
správce této podstaty, či podstata sama (srv. také rozhodnuti nejvyš
šího soudu čís. 4050 sb. n. s.). Žálobce domáhá se na žalované úpad
kové podstatě zaplaceni palmární pohledávky, která mu vzešla zastu
pováním dlužníka Františka U-a v jeho vyrovnacím řízení, které bylo 
zastaveno a zároveň vyhlášen úpadek. Nárok svůj uplatňuje jako pohle
dávku za podstatou ve smyslu § 46 čís. 2 konk. ř. Jde tedy o otázku, 
zda lze pokládati sjednání smlouvy dlužníka s advokátem, by ho ve vy
rovnacím řízení zastupoval (§ 1002 obě. zák.), za právní jednání dluž
níkovo podle ustanovení vyrovnacího řádu pro další provoz obchodu do
volené (§ 46 konk. I.), totiž náležející k obyčejnému hospodaIení, a, ne
bylo-li by tomu tak, zda snad přes to nebyl dán k jednání tomu souhlas 
vyrovnávacího správce (§ 8 druhý odstavec vyrov. ř.). K těmto otázkám 
nezaujal sice odvolací soud výslovně stanovisko, avšak z důvodů napa
deného rozsudku, hlavně z úvodu úvah o meritu věci, kde se praví, že 
spor nelze řešiti ze širokého a převážně theoretického hlediska, o něž 
se opírá žaloba, nýbrž že nutno věc posuzovati podle konkrétních okol
ností připadu patrných z vyrovnacích spisů, jakož i z konečného závěru 
Q·dvolacího soudu lze souditi, že odvolací soud má za to, že palmární 
pohledávku možno pokládati jen tehdy za dluh podstaty, přibral-li si 
dlužník právního zástupce, by si zajistil nerušený chod obchodu a tím 
zachoval hmotný podklad, z něhož by bylo lze 'čerpati prostředky k uspo
kojení věřitelú. Toho podle názoru odvolaciho soudu v souzeném pří
padě nebylo, poněvadž prý se dlužníkova snaha nesla jen k tomu, by 
předstíráním možnosti, že se mu podaří sehnati rnčitele, .pokud se týče 
potřebnou hotovost, domohl se několikerého odložení vyrovnacího roku, 
by tím oddálil konečný výsledek, totiž vyhlášení úpadku, jemuž se ne
dalo zabrániti. Pokud tedy odvolací soud, byť i ne zcela jasně a určitě, 
vyslovuje zásadu, že otázku, zda palmárni pohledávka, která vzešla 
právnímu zástupci za zastupování dlužníka ve vyrovnacím řízení, jež 
bylo zastaveno a zároveň vyhlášen úpadek, jest dluhem podstaty, nelze 
řešiti jednotně, nýbrž vždy podle okolností případlI, totiž podle toho, 
co bylo účelem přibrání advokáta, jest jeho právnímu názoru přisvěd
čiti. Byla-li by účelem výhradně neb aspoň převážně ochrana nerušeného 
chodu obchodu, šlo by nepochybně o právní jednání, náležející k oby
čejnému provozu obchodu, tedy o právní jednání podle § 8 vyf. ř. a 
§ 46 konk. ř. dovolené. V souzeném případě zřídil si dlužník žalobce 
k zastupováni ve vyrovnacím řízení, tedy patrně k ochraně svých zá
jmů v tomto řízení, totiž, by docílil vyrovnání vůbec a za podmínek pro 
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sebe cO nejpříznivějších. V tom mu ovšem nemůže býti bráněno. Jiná 
jest však otázka, zda tu také šlo o ochranu nerušeného chodu obchodu, 
o právni jednání náležející k obyčejnému provozu. Nelze sice souhlasiti 
s odvolacím soudem, že snaha vyrovnacího dlužníka směřovala jen k to.
mu, by oddálil nezbytný úpadek, neboť z vyrovnacích spisů to nikterak 
neplyne a musilo by býti prokázáno, že tvrzení dlužníkova, na jichž pod
kladě docílil odročení vyrovnacího roku, byla lichá, zejména že se dluž
ník vúbec ani nesnažil opatřiti si ručitele nebo potřebnou hotovost. Než 
tento rozpor se spisy není podstatný. Jest jisto a z vyrovnacích spisů 
patrno, že dlužník usilovalo vyrovnání a že se také činnost jeho práv
ního zástupce nesla k tomu, by bylo vyrovnání docíleno. To však ne
stačí, by útraty této činnosti mohly býti pokládány za dluh podstaty ve 
smyslu § 46 konk. 1'., neboť, i když Jest účelem vyrovnání, by dluž
ník, vyrovnav se, mohl vésti dále svúj obchod, tedy aby se hospodářsky 
udržel, nelze přece činnost směřující jen k dosaženi vyrovnání pokládati 
za správní jednání předsevzaté v zájmu nerušeného provozu obchodu 
za vyrovnacího řízení tak jak je má na zřeteli § 8 vyr. ř. Proto bylo zby
tečno prováděti důkaz výslechem stran o tom, co vše dlužník, pokud se 
týče žalobce, za něÍlo podnikl, by vyrovnání umožnil a s jakými se se
tkával obtížemi. Z toho, že vyrovnací správce nečinil výslovných námi
tek, nelze ještě dovozovati, že souhlasil, by se dal dlužník zastupovati 
zvláštním právním zástupcem, po připadě na úkor vyrovnací kvoty a 
tím i věřitelů. Bylo již řečeno, že dlužníku nelze zásadně brániti, by si 
k hájení svých zájmů ve vyrovnacím řízení nepřibral právního zástupce. 
Pokud se činnost právního zástupce pohybuje v mezích právě vy.č·c
ných, směřujíc jen k docílení pro dlužníka příznivého vyrovnání, nemá 
vyrovnací správce důvodu, by vůbec zaujal k zřízení právniho zástupce 
stanovisko, zejména, by odporoval, a jest kryt tím, že nebyl požádán 
o souhlas a souhlasu také nedal tak jako tomu bylo i v tomto případě, 
takže jednání dlužníkovo jest proti věřitelúm bezúčinným, neboť právní 
zástupce, advokát, musí věděti, že tu jde o dlužníkovo jednání, přesa
hující meze obyčejného provozu obchodu a že se měl dříve bud' on sám 
nebo jeho klient ujistiti souhlasem vyrovnacího správce. Odvolací soud 
posoudil tedy věc v podstatě správně po právní stránce, dovolání není 
v žádném směru odůvodněno a nemohlo se setkati s úspěchem. 

čís, 8178. 

z~ ú:~ při vyk!~d~ní zboží, jež. měí podle dopravní smlouvy ob
starati prlJemce zbozl sam, nerucl draha ani podle § 1 zák, o ručení že
leznic ani podle všeobecných předpisů o náhradě Škody, 

Otázka, zda jde o příhodu v dopravě, neni pro rozhodnutí ve vec, 
samé závazně rozřešena tím, že byla zamítnuta námitka nepříslušnosti, 
opírající se o to, že nejde o příhodu v dopravě. 

(Rozll. ze dne 27. června 1928, Rv I 12/28.) 
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Žalobce domáhal se na dráze náhrady škody z úrazu, který utrpěl 
jako dělník firmy při vykládání turbinového kola ve váze přes 8.000 kg 
na nádraži, a opíral tentO' svůj nárok jak o § I zákona o ručení železnic, 
tak o předpisy občanského zákona o náhradě škody. Pro c e sní 
s o u cl p r v é s t o I i c e uznal, že je žalobni nárok z polovice důvodem 
po právu, O cl vol a c í s o II d nevyhověl odvolání žalovaného, k, ža
lobcovu odvolání uznal, že ie žalobní nárok důvodem zcela po pravu. 
Ne j vy Š š í s o li cl uznal, 'že žalobnÍ nárok není důvodem po právu. 

D ů V O ci y: 

žalovaný vznesl při prvním roku námitku vtcné a místní nepřísluš
nosti krajského soudu (obchodního senátu) v Ch. a v přip~~vném spise 
odůvodnil ji tím, že namítl 1. in formalI, že nelde zde o pnhodu v do
pravě ve smyslu § 1 zákona o ruč. žel., ježto vykládání zboží nepatří 
již k provozu, 2. ve věci samé proto, že vykládati zboží v tomto případě 
příslušelo podle dotyčných tarifních ustanovení příjemci z!silkJfirIl1~ 
p, Není tudíž správným tvrzení žalobcovo v dovolacl oclpovedl, ze okOl
nost pod 2. žalovaným v prvé stolici ncbyla tvrzena a že jde o. nepři.: 
pustné novoty. Soucl prvé stolice omezil dne 19. hst?padu ,192,6 ]edna~l! 
na námitku místní a věcné nepříslušnosti a usnese-mm z tehoz cine 11a
mitku tuto zamitl proto, že jde o příhodu v dopravě ve smyslu § 1 zá
kona o ruč!enÍ železnic, ježto se úraz žalobcův stal při vykládání zboží 
dráhou dopravovaného, vykládání zboží spadá pod pojem dopravy ve 
smyslu tohoto zákona a prasknutí železničního jeřábu k vykládání po
užitého následkem čehož byl žalohce na těle poškozen, jest nepravi
delnosti v donravě. Vrchní zemsk\"T soud v Praze jako soud rekursní Z;1-
mítI usnesení;n ze dne 21. prosinc-e 1926 rekurs žalovaného proti tomuto 
usnesení soudu prvé stolice, shledav názor soudu prvé stolice o pří
hodl:: v dopravě správným. Tím byla otázka místní a věcné n~přísl~G
nosti pravoplatllě vyřešena. Následkem toho jednal s?ud prve ,stol;co. 
ve věci samé a při tom se otázkou příhody v doprave a tvrze-mm za.
lovaného, že vykládání zboží dle tarifních předpis~ přináleželo příjem,ci; 
dále nezabýval. Soud odvolací k tomuto (vrzem zalovaneho v odvolam 
při vyřízení odvolání žalovaného přihlédl, odvolání tomu ,však n,e~y
hovčl, poněvadž považoval tuto okolnost za nerozh~dno:1J )ezto ,nev~l za
lována firma P., nýbrž československý stát a ponevadz Jde, o,pnho?,u 
v dopravě. Tomuto názoru soudu odvoiací~o, nelze pnsvedc!tl. Pr~~ 
hodou v dopravě ve smyslu § 1 zákona o ruc. zel. by;la, by ~dalo:,t, Jl,z 
žalobce utrpě! poškození na těle, jen tehdy, kdyby vyKladam zbozl, pf! 
němž žalobce přišel k úrazu, bylo náleželo k dopravní činnosti žalova
ného jako provozovatele dráhy parní silou poháněné. Nebyl~-II t?mu 
tak a měla-Ii firma p, opatřiti podle dopravní sm!ouvy (tanfl1lch pred
pisů) vykládání zboží sama, ~yla dopra~ní činno;t d;áhy skončena lim, 
že vagon se zbožím byl za úcelem vylo;:el1l zbozl pnsta~en j{ rampe a 
příjemce zboži o tom vyrozumen .. V dusledku toho neslo pak to, co 
stalo se po tom při vykládání zboží, již na vrub žalovaného podle § J 
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zá,kona O ruč. žel. Podle předpisL! československého železničního tarifu 
Dll ~'; .odděleni ~,v ,čis. 2., jest odesílatel povinen naložiti a příjemce 
vylo:;lt~ zasIlky :3zíCI ;,cjl;,éně 5.,~00 kg. Turbi;lOvé kolo, při jehož vy
kladalll se s~~l z~lobcuv uraz, vazdo podle zJIstění nižších soudů přes 
8.000 kg a pn~luselo proto vykládání jeho příjemci, firmě P. Když tomu 
tak, ne]d~ ~ pnhodu v dopravě ve smyslu § I zákona o ručení železnic, 
ZaVaZIl]!C,1 zalo,vaneho k náhradě škody, a nárok žalobcův s hlediska 
t~hoto zakonneho ustanovení není po právu. Tomu není na závadu že 
pn řešení otázky příslušnosti soudu bylo soudem rekursním v souhlase 
se so~dem prvé s~olice vysloveno, že o příhodu v dopravě ve smyslu 
§ ,I z,ak,ona o ruč. zel. Jde, neboť rozhodnutí toto netýkalo se věci samé, 
~y,brz JIm, byl~ prav~platně vyř,ešena jen ~tázka příslušnosti, Jest proto 
re~ltl takc pl aVl1l olazku, zda zalobcuv narok na náhradu škody je po 
pravu, s hledl~ka přeclpis,~, občansk~ho zákona o náhradě škody. Otáz
kou ,tout? se zadny,z lllZSlCh soudu s ohledem na jejich právní názor 
o pnhod~ v doprave nezabýval. Ježto však nižší soudy k řešení této 
pravnl ~tazky potřebná skutková zjištění učinily, jest možno také ohledně 
te,to pravm, otazky ,hned rozhodnouti. Podle spisů opřel žalobce svůj 
na;ok n~ nahradu .. sko~y "proh žalované,m~ z důvodu předpisů občan
skeho :;a~o~a o ~anrade skocly o tvrzenI, ze nádražní jeřáb, jehož bylo 
k ,v)'klaclanl pOUZlto, ~yl chatrný .a nedostatečný, že se jeho nosnost 
st~nm a ~prav~:llI .. s~I~;la I, p~d cllru na něm vyznačenou (6,000 kg) 
a ze" k~l~z, dohlrz~jl~1 ,urednlk ,z,alovaného nezakázal dělníktul1 firmy P., 
P!?V;,do.IlClm vyk!adan,l, aby jerabe,l11 neby,lo skládáno kolo přes 8.000 kg 
t~zke a dovolrl ]e sklad ah pomocI heveru, jde o zavinění tohoto úřec:-
11:1<:a ve V~kO:1U sl~žby, za nějž žalovaný ručí. Tento názor žalobcův není 
vsak spravny, nesloť zde o vykládání zboží příslušející dráze a pod 
pOjem dopr~vy spadající, nýbrž o vykládání zboží příjemcem firmou p, 
se, kterym zalovaný neměl co ·činiti. V důsledku toho nebyli úředníci 
dra"hy, p,okud se s,tara1i o vykládání, ve výkonu služby a, co v tomto 
sm:fu" UC111llJ, neucJnllI jako úředníci žalovaného ve výkonu služby 
takz,e zalovaný za toto jejich jednání neručí. Když tomu tak netřeba s~ 
zabyvat: otáz~ou, zda jeřáb byl nedostatečný a zdali úřed~íci žalova
neho meII I,:ozno,sl ~ povinnost přetížení jeřábu zabrániti, ježto okol
nosh tyto pn pravillm posouzení svrchu uvedeném nepadají na váhu. 

čís. 8179. 

. S hlediska § 879, druhý odstavec čís. 2 obč. zák.· není závady by 
Si advokát nevdal postoupiti pohledávky svého klienta, jež již neJS{>u 
spomy, pro~?ze, ~yI~ sta~Qveny"pr,ávoplatným rozhodnutím, nebo jež 
s~ ~1J!l ne:najl ,stah, pred:~eteí11~'pnshho sporu, nebo takové, jichž dobý
V~1ll ne~} 10 a"vok~til., dnve svereno. Za spornou věc svěřenou právnímu 
zastUpCI onelze ~aJme o,PQva~Qv~ti útratový nárok, jenž vznikl klienltt 
z toho duvodu, ze svenl pravt1lmu zástupci jednáni o zápůjčku jejíž 
útraty měl kHentovi hraditi druhý smluvník. ' 

(Rozh. ze dne 28. června 1928, R I 436/28.) 
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Zalujíci advokát domáhal se na žalovaných zaplaceni pohledávky, 
jež pLIvodně přisluše1a A10isu H-ovi proti žalovaným na náhradu útrat 
a již Alois l-I. postoupil žalobci, svému právnimu zástupci. Zalovaní 
namitli proti žalobě, že jde o nÍcotné právní jednání ve smyslu § 879, 
druhý odstavec, čis. 2 obč. zák. Pro c e sní s o udp l' ves t o II C e 
žalobu zamítl. O d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil 
věc prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, ji znovu projednal a roz
hodl. D II vod y: Podle § 879, druhý odstavec, čis. 2 obč. zák. jest 
smlouva nicotnou, když právní zástupce převede na sebe zcela nebo 
z části věc spornou jemu svěřenou. Za svěřenou jest pokládati spornou 
věc již před podáním žaloby, jakmile byla předložena právnímu zástupci 
se žádostí za převzetí, nehledíc k tomu, zda převzetí bylo již přislíbeno 
čili nic (Pfaff-Krainz-Ehrenzweig). Prvý soud opomenul vyjasniti věc 
v tomto směru. Bylo by zjistiti, zda H. převedl svou útratovou pohle
lávku na žalobce zda tedy žalobce převedl na sebe útratovou pohle
dávku po té, kdyŽ H. udělil žalobci jako svému právnimu zástupci pří
kaz, by pohledávku tu pro něho vymáhal, či zda takový příkaz nebyl 
udělen před převodem pohledávky. V takovém případě nebylo by lze 
mluviti o nicotnosti ve smyslu § 879 druhý odstavec čís. 2 obč. zák., 
ježto sporná věc ještě nebyla žalobci svěřena. Na tom by. nic .neměni~a 
okolnost, že, jak bylo zjištěno, žalobce byl zástupcem H-ovym v za
půjčkové věci. Neboť k svěření s~orné věci, jež obsalll;je ~ :o~ě up1at
nční útratové pohledávky vzmkle teprve z poskytnul! zapulcky, bylo 
třeba zvláštního příkazu H-ova žalobci, ať již výslovného či konklu
dentním jednáním. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu ani té ani oné strany. 

Důvody: 

Zalobce sám navrhoval v odvolání, by rozsudek prvého soudu byl 
zrušen a věc vrácena prvému soudu k doplnění řizení. An odvolací soud 
jeho návrhu vyhověl, nem~ ža1?bce př!činu.k stížnosti je~ z, to~o dů
vodu že odvolací soud oduvodnule sve zruSQVaCl usnesem bm, ze ne
bylo 'zjištěno, zda šlo o převod pohledávky sporné, totiž ta~ové, kterou 
měl žalobce podle příkazu postupitelova dobýval! sporem. Zal obce sam 
v odvoláni pokládal řízení v prvé stolici z.a kusé v to~. sm~r~, že ~e
bylo zjištěno, zda pohledávka byla sporna, zda byla castecne ,uzn,:na 
a zda jinak žádané částky jsou přiměřené. I kdyby. se tedy sdllel ~a
lobcův názor, že sporná pohledávka mohla mu byl! postoupena, lezto 
se nejednalo o věc jsoucí ve sporu a žalobci svěřenou, není žalobce 
k rekursu, směřujícímu jen proti odůvodnění usnesení odvolacího soudu~ 
oprávněn, když tě rozhodnutím bylo vyhověno jeho návrhu. Ostatně nem 
správným jeho názor, že si mohl dáti postoupiti útraty, které mu leho 
klient dlužil, i tehdy, je-Ii tato jeho pohledávk~ předmětem sporu a b~
la-Ii žalobci svěřena k dobývání. Ovšem ne111 zavady, by SI advokat 
nedal postoupil! pohledávky svého klienta, jež sporny již· nejsou, pro-
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to že byly právoplatným rozhodnutím stanoveny, nebo jež ani se nemají 
státi předmětem příštího SpOrtl, nebo takové, jichž dobývání nebylo 
advokátu dříve svěřeno. Také útraty SpOfL't, které advokát za svého 
klienta vedl, nejsou spornou věcí advokátu svěřenou, nýbrž jsou jen 
příslušenstvím hlavní pohledávky, o niž jest spor. Zákon má za účel, by 
advokát nepřevedl na sebe na škodu klientovu, jenž se chce vyhnouti 
risiku sporu, SP0nl.\' nárok, který se má státi teprve předmětem sporu, 
který klient advokátu svěřil, a chce také chrániti důvěru ve stav advo· 
kátský, by ani zdáni nebo možnost takové újmy ji nepoškozovalo. Kde 
se děje postup nároku beze všeho vztahu k přikazu k dobýváni nebo 
J1ejde o nárok, jenž má samostatně sporem býti vymáhán, nebrání § 879 
čís. 2 obč. zák. a § 16 adv. řádu, by si ho advokát nedal postoupiti. 
Rovněž tam, kde nemůže klientu vzniknouti z postupu škoda, ba ani 
zdání nějaké újmy, jako když advokát za účelem zajištění nebo úhrady 
své útratové pohledávky nechá si postoupiti klientův nárok na náhradu 
útrat těch proti odpúrci nebo smluvníku. V takovém postupu, při kterém 
dobývání pohledávky děje se na účet kiienta, nehrozí klientovi újma 
a on neotřásá důvěrou ve stav. Proto nelze schváliti názor žalovaných, 
že nutno pokládati za spornou věc svěřenou žalobci útratový nárok, který 
vznikl klientu žalobcovu z toho důvodu, že svěřil žalobci jednání o zá
pů}čku, jejíž útraty měli klientovi hraditi oni, ale když žalobci nebylo 
ještě svěřeno dobývání těchto útrat. Věcí svěřenou nebylo dobyti útrat, 
nybrž provedení zápůj,čky. Rekurs žalovaných není tedy opodstatněn. 
Rekurs žalobcův domáhá se však i toho, by odvolacímu soudu bylo 
nařizeno rozhodnutí věcné, protože prý jednak nerozhoduje, zda bylo 
clob)fVání útrat- žalobci svěřeno, jednak dřívější svěření nebylo ani na
mítáno. Tím však, že žalovaní namítli, že jde o nícotný postup podk 
§ 879 čis. 2 obč. zák., tvrdili také, že jde o věc žalobci svěřenou, a na 
soudě prvé stolice bylo, by ve smyslu § 182 c. ř. s. skutkový podklacl 
námitky vyjasnil. Není tedy novotou, když žalovani v odvolání vytkli, 
že ve smyslu jejich námitky prvým soudem nebyla věc vyjasněna zpú
.sobem potřebným k rozhodnutí, a když uplatňují z toho dLIvodu kusost 
řízenÍ. Žalobce nemá ani pravdu, vytýkaje, že je nerozhodno, zda dobS'
vání smluveného nároku na náhradu útrat žalovanými pro stavitele H-a 
byio žalobci svdeno. Nejde tu ani o pouhou pohledávku útratovou jako 
přísinšenství jiné pohledávky, jejiž dobytí bylo žalobci svěřeno jako při 
útralÚch sporu, nýbrž o samostatný nárok stavitele H-a na náhradu 
těchto útrat, podle smlouvy tvrzený. Jde-Ii o takový samostatný nárok, 
nesmči si ho dáti žalobce postoupit, byle1i mu svěřen spor o to, zda 
staviteli H-ovi (ento nárok skutečně přísluší. V takovém připadě není 
vylotl'čena újma klientů, protože není jisto, ba nebylo :ani tvrzeno, že 
dobytí šlo na účet klientů. Je tedy rozhodna, byl-li dán žalobci příkaz 
k dobyti útrat žalobou a zda dobývání šlo na účet stavitele H-a. Odvo
lací soud proto právem zrušil rozsudek prvého soudu a -není rozhodno, 
zda pohledávka žalobní byla co do výše sporna. Sporna byla co do dů' 
vodu a proto odvolací soucl právem nařídil, by se první soud obíral 
j nstatními námitkami žalovaných. 

Gi.vHni r\"~hodnutl x. 61 
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čís. 8180. 

Při dražbě za účelem rozdělení společné nemovitosti není zatímní 
správa povolená k návrhu vymáhajícl a za souhlasu povinné strany za
tímní správou podle § 158 ex. ř. 

Při dražbě za účelem rozdělení společné nemovitosti nenabývá vy
dražitel vlastnictví k vydražené nemovitosti příklepem, nýbrž příklep 
mu dává pouze titul ku vlastnickému právu, pokud se týče k držbě. 

Zat/mní správa jest tu správou, již dlužno posuzovati podle § 836 
obč. zák. Správce není správcem soudním, nýbrž zmocněncem podílníků 
a nemůže se domáhati v nesporném řízeni stanoveni odměny a učině
ných nákladů užitečných. 

(Rozh. ze dne 28. června 1928, R I 443/-28.) 

Karel Č. vedl proti Marii Č-ové dražbu společného mlýna podíc 
§ 352 ex. ř. Dražebni rok byl konán dne 5. Července 1927 a bvla vy
dražitelům Františku a Boženě V-ovým svěřena správa vydražen§ch ne
movitostí. Proti udělení přiklepu podala Marie č-ová rekurs, jemuž bylo 
usnesením ze dne 6. srpna 1927 vyhověno; usnesení toto bylo vydra
žitelům doručeno dne 19. srpna 1927. Účet zatímního správce Fran
tiška B-a byl p r v Ý m s o ude m upraven na 19.227 Kč, rek u r sní 
s o u d snížil účet na 8.000 K,c. D ů vod y: Dnem 19. srpna 1927 skon
čila správa mlýna vydražitely manžely Františkem a Růženou V-ovými, 
dne 5. července 1927 jim svěřená, což vydražitelé také zřejmě uznávali, 
když podle napadeného usnesení František V. přišel se otázat na soud. 
má-Ii správu tu vésti dále. Soud prvé stolice k tomu svolil a stěžovatelé,. 
třebas jim toto soudní svolení nebylo jako spoluvlastníkům písemným 
usnesením oznámeno, tomuto soudnímu opatření, o němž najisto zvěděli 
a které se přece stalo v neobmezenosti jejich vlastnického práva ke 
mlýnu, podle obsahu spisů prvé stolice neodporovali, takže dlužno 
i další správu považovati za vedenou se souhlasem jejich jako spolu
vlastníků mlýna; tato nemovitost byla dne 21. října 1928 přiklepnuta 
opět dřívějším vydražitelům manželům Františku a Boženě V-ovým. 
Dražební podmínky neobsahují nic o zavedení takové správy, kterou 
vydražitelé ve svém návrhu na úpravu účtu odměn a náhrady hotovýcch 
výloh ze dne 8. února 1928 označují za prozatímní správu, prý v §§ 107 
čís. 3, 113, 115 a násl. ex. ř. naznačenou. Odvolávání se vydražitelů 
na zatímní správu vydražené nemovitosti podle exekučního řádu, tudíž 
zatímní správL:, v § 158 ex. ř. naznačenou, neodůvodňovalo by jejich 
nárok na náhradu odměny a výdajů, neboť podle předpisu § 159 čís. 4 
ex. ř. nemají vydražitelé jako prozatímní správci nároku na odměnu. 
Podle odst. Xl. dražebních podmínek přešlo dnem dražby, to jest cinem 
5. července 1927 nebezpečí vydražené nemovitosti na vydražitele a týmž 
dnem přešla na ně také veškerá práva a užitky, jakož i povinnosti ohledně 

'I 

j 
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nemovitosti. Nemohou proto vydražitelé s úspěchem tvrditi, že j<:jich 
.' a mly' na v době od 5. července clo 19. srpna 1928, kdy doruceno 

splav "kl 't' .. ji 11 bylo vyhotovení usnesení rekursního soudu, pn ep nemOVI os tl ]Im 
o~pírajícíhO, dělá se v zájmu stěžo~,atelů jako, vlastníků,ml~na. V dOb,ě 
od tohoto cine do dne opětného pnklepu mlyna ,vydra:',telum ~ne 2,. 
října 1927 nemohlo jíti o správu podle exekuc!1lho radu, ],;zto 1';'0 
zatímní správu podle § 158 ex. ř. nebylo předp?kladu, ':: tomto zakon.nem 
ustanoveni míněného, a správa podle § 97 a nas!. ex, r. neb § 382 ČIS. 2 
ex. ř. nebyla povolena. Šlo proto o správu společné věci, podle obd~by 
předpisů § 836 obč. zák., při níž bYli vydražitelé m,anž~lé FranlIsek 
a Božena V-ov i zmocněnci stěžovatelu v § 837 tehoz zakona nazna
čenými kteří mají proti těmto nárok na náhradu nákladu na mlýn j~j] 
potud, 'pokud náklad ten byl UŽitečný; Při tom nel~e p'ř~hlédnoulI, ze 
náklad vydražitelů na investice, ze]mena lezu se tyka]!c.':, st~1 se be~ 
souhlasu stěžovatelů, a že neodkladná nutno~t opravy, ]e]IZ naklad pry 
činil téměř 17.000 Kč, tudíž částku, poměrne tak značnou, nebyl~ vy~ 
dražiteli vůbec osvědčena. Lze proto účet odměn a nákladu povalOvatI 
za užitečný podle § 837 obč. zák. jen potud, pokud jevil se jeho ~ý
sledek ve výši nejvyššího podání, ze dne 21. října 1927, ~,p~merLl 
k nejvyššímu podání ze dne 5. červenc,e 1927. NeI~as,t,a!o-II zv)'se,m dru
hého nejvyššiho podání ani o 8.000 Ke a uzna!,-1I os,ezov~~ele pn !Ok~, 
dne 28. prosince 1927 konaném, nárok vydrazlt<;lu do vyse ~.OOO Ke, 
jest přiměřenou odměnou a náhradou v § 83? o~.~. z~k. ,naznacenou jen 
tato částka 8000 Kč, a jen ji lze v nespornem nzem pnzna~l, ze]mena 
když jde o náklad učiněný na mlýn stěžovatelů, jehož vla.stmky stah .s,~ 
dnem 21. října 1927 sami vydražitelé a náklad ve tvrzene od nlc~ vy" 
prý učiněný bude se projevovati v jejich jmění z,bytkem svoj! ,užitecnos}!: 
Soud prvé stolice přiznav vydraž~tel!. Frantl~ku, V-ov: ca.stku, VySSI 
8000 Kč, posoudil nespornou tuto zalezltost ?TaV!'C ,~yln,;,. Tun, z: pro~ 
zatímními správci byli ustanovem oba vydrazltele a ze na~rada,~aklad~ 
a odměna přiznávána jest jen Františlm V-OVL, nemohou bylI stezo,vatele 

zkráceni, poněvadž jsou povinní platiti náhradu tu len ]Cdn,ou a ]e]!n~ za~ 
placením budou sproštěni též závazku tohoto protI vydrazIlelce Bozene 

V-ově. 
Ne j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu Františka V-a. 

Důvod.y: 

Především sluší uvésti, že si exekuční strany Karel č. a 1\r1arie č-o\-"~ 
do napadeného usnesení rekursního soudu nestěžují, že tedy usneseni 
to ve příčině nich nabylo právní moci, a že proto můŽ.~ býti proZ~?"
máno pouze v rámci návrhu dovolacího rekursu, pokud ]!m nebyl stezo
vateli Františku V-ovi upraven účet odměny jako zatímního správce a 
účet hotových výloh částkou soudem prvé stolice určenou ,celkell! 
19.227 Kč. Dovolací rekurs je však bezdůvodný. Rekurslll soud 
správně uznal, že zatímní správa povolená k návrhu vymáhajícího a 
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:a souhlasu povinné strany není zatímní správou podle ~ 158 ex. řádu. 
~101' o d;ažbu za ,Ii.čeler.n rozcl~lení s~olečné nemovitosti podle § 352 ex. 
r~du a pn té ncmuze bylt pOUZltO onech předpisl! exekučního řádu které 
slouž~_ ocv~raně z~j!11Ů ~Ir~itSrch,. l1,a exekučním řízení súč-astněných' osob, 
nebol pn takove drazbe plal! Jenom ta ustanovení exekučního řádu 
která se týkají dražebního výkonu samotného, nikoli období dražebnímI; 
UkO:1U předcházejícího nebo po něm následovavšího. Po,něvadž ustano
venI § 158 ex. řádu má za účel jednak zajištění účastníků dražebního ří_ 
~ení pr?ti, vy~ražiteli, jednak je zajištěním vydražitelovým proti dlužnf
KOVI, pn cemz rozhoduje, že odevzdání vydražené nemovitostí může se 
podle § 156 druhý odstavec ex. řádu uskutečniti teprve po s'Jlnční všech 
dražebníc~. yOdmín~k, :J~ší z tO!10 ~suzv?vati, že zatímní s~ráva podle 
§ 158 ex. radu nema mtsca v drazeb11lm nzení podle § 352 ex. ř. Na tom 
l:lC nCll:ěn! okolnost, že zatímní správa byla povolen.a soudem první sto
lice, a ze usnesení o ní nabylo právní moci. Okolnost, že zatímní správa 
P?v~lena byla na návrh vymáhající a za souhlasu povinné strany Uči
neny po udělení příklepu, je pro právní její povahu bez vÝznamu. Při 
drazbě za. účelem r~zdělení společného ,~la~tnictví nenabýv'á vydražitel 
vlastmctvl k vydrazene nemovltosl! pnklepem, jako je tomu podle 
§§ 237 a 156 ex. ř. pří řádných dražbách, nýbrž příklep dává mu pouze 
litul ku vlastnickému právu pokud se týče (§ 425 obč. zák.) právo 
k držbě. Správně také uvedl rekursní soud, že správa podle § 97 
a nasl. ex. ,ř. anebo podle § 382 čís. 2 ex. ř. vůbec nebyla povolena. Ne
~ochjrb!~ proto rek~rsní soud, uznav, že zatímní správa je správou, kte-
10U SIUSl posuzovah podle § 836 obč. zák., která, byť i byla soudem 1'0-
~~Iena, ve ~kut:čno,sti není SO~dl1í správou, př,i ~teré správce vystupuje 
jaKO (§ 83/ obc. zak.) zmOCnenec spoluvlastmku, a při které soud roz
hOdUJe pouze v případě návrhu na sproštění jím jmenovaného správce 
nebo po případě ustanovuje nového, správce. Jinak činnost takového 
správce vtlbec nepodléhá dozoru soudu a nelze ho proto, že byl ustano
ven soudem,. pokládati za soudního správce, n5rbrž -jest jen zmocněncem 
P?díl;'íků, podléhajícím věcnému dozoru spoluvlastníků nebo jejích zmoc
nencu. Podl~ § ~37 O?~. zák je~t jednak,povi~en klásti řádné účty, jed
nak. ale opr~vnen oductovah vs.echny uZltečne vynaložené výlohy, coi 
platl I tenkrate, spravuJe-I! podllmk společný statek bez příkazu ostat
ní,ch ~čas~níků. Z toho vyplývá, že se takový správce nemůže v nespor
C1,em nzenl don~ahah stanove~í odměny a učiněných nákladů užitečných. 
N~bylo tedy ~yvody dov~lac!ho rekursu vyvráceno odůvodnČ'ní napade
ne~o ~S~1eSenI potud spravne, pokud se srovnává se svrchu uvedenými 
praVf1lml názory a proto také napadená část usnesení rekursního soudu 
nemohla doznati změny požadované stěžovatelem. 

čís. 8181. 

Dobrovolná dražba nemovitosti. 
!'Jení závady, by v dražebních podmínkách nebyl soudce řídicí 

drazbu, zmocněn, by spoludražícím spoluvlastníkům prodávané ~emovi-
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tosti prominul složeni vadla potud, pokud jich spoluvlastnický podíl po
dle svého zatížení v den dražby poskytuje jistotu. Záruku spoluvlastnic
kým podílem nutno na něm knihovně poznamenati. 

(Rozh, ze dne 28. čevna 1928, R I 504/28.) 

S o udp r v é s t o I i c e vypustil z dražebních podmínek, týkají
cích se dobrovolné dražby společné nemovitosti, toto ustanovení: Spolu
vlastníkúm nemovitosti do dražby dané mŮže soudce stání řídící zcela 
nebo částečně prominouti zřízení zvláštní jistoty. Bude-Ii podle toho 
spoluvlastnický podíl toho kterého spoluvlastníka na místě vadia ručití 
za nároky, jež z dražby vzniknou proti nejvyššímu podateli, budiž.to na 
dotčeném podílu knihovně poznamenáno. Rek u r sní s o u d napa
dené usnesení potvrdil. 

Ne j v y Š š í s o u d pojal ono ustanovení do dražebních podmínek. 

D ů vod y: 

Stěžovatel má pravdu v tom, že věcné ohledy nutně nevyžadují, by 
spoluvlastníkúm nemovitosti do dražby dané za všech okolností bylo 
uloženo zříditi zvláštní jistotu (vadium), když hodnota podílů jednotli
vých spoluvlastníků převyšuje vadium v dražebních podmínkách stano
vené a spoluvlastnické podíly, jsouce samy již o sobě dostatečnou zá
rukou, vyhovují ličelu, jemuž u jiných koupěchtivých slouží vadium. Zda 
tomu tak jest, závisí mezi jiným zejména na tom, zda a do jaké míry po
díl toho kterého spoluvlastníka jest zatížen, což nutno posuzovati podle 
stavu v clen dražby. Proto nemohlo býti zuplna vyhověno návrhu stěžo
vatelovu, by spoluvlastníci již nyní přímo sproštěni byli od složení va·· 
dia, nýbrž jen v omezené míře, totiž tím,že se v duchu § 147 ex. ř. soudce 
řídící dražební stání v dražebních podmínkách zmocňuje, by spoluvlast. 
níkům nemovitosti do dražby dané zcela nebo částečně prominul zříditi 
zvláštní jistotu. Soudci stání řídícímu bude se zřetelem ke stavu, jaký tu 
bude v den dražby, pečlivě zkoumati, zda spoluvlastl1ické podíly jsou 
dostatečnou zárukou tak, že není potřebí zvláštní jistoty. Pro případ, že 
tomu kterému spoluvlastníku bude prominuto zříditi jistotu, bude nutno, 
by dúsledky z toho vyplývající byly uvedeny v patrnost a by byl zabez
pečen účel učiněného opatření knihovní poznámkou, která není sice zá
konem výslovně stanovena, avšak není závažných pochybností proti to
mu, by nebyla připuštěna (srov. §§ 147, třetí odstavec a 148, druhý od
stavec ex. ř.). 

čís. 8182. 

Na vlastní jmění dědice, přihlásivšího se s výhradou právního do
brodiní inventáře, lze vésti exekuci pro dluh zůstavitelův teprve po ode
vzdání pozůstalosti. Před odevzdáním pozůstalosti jest dlužnikem po
zůsialostních věřitelů pozůstalost dosud ještě nerozdělená a nikoliv dě
dic. Právo věřitele žádati před odevzdáním pozůstalosti uspokojení z ce-
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lého pozůstalostnlho jmění není zákonem obmezeno a to ani v případě 
§ 802 obč. zák. 

NedOjde"li pozůstalostn! věřitel úplného uspokojení z pozůsta!ostnlho 
jmění, jež v něm hledal před odevzdáním pozůstalosti, nemá to za ná
sledek zánik jeho pohledávky. 

(Rozh. ze dne 28. června 1928, Rv I 1970/27.) 

Žalující pozllstalost domáhala se na československém eráru uznání 
~e. náro~ žalovan,ého proti žalobkyni z výkazu nedoplatku daní se zru~ 
s~je a ,ze se zrus,uje exe~uce povolená žalovanému proti žalobkyni na 
zaklade tohoto vykazu. zaloba byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří 
s I o h c, N e j v y Š š í m s o ude m z těchto 

důvode!: 

. K odů.vod~~ní ,~~lobníh? n~roku. uvádí ~alobkyně, že žalovaný není 
jako vymaha]1cI ventel opravnen a111 na pozustalosti ani na dědičce něco 
požadovati, ježto jeho pohledávka zanikla zúplna nebo částečně tim že 
se Růžena Z-ová přihlásila k pozůstalosti jako dědička vyjímečně a' h
l~v~ný j~~o věřitel pozůst~losti r;emůže v tom případě, i kdyby byl je
dmym ventelem, dostali vice, nez celou cenu pozustalosti, kdežto další 
jeho pohledávka, nemající krytí ve jměni pozůstalosti, zaniká a ježto ne
byl jediným věřitelem, mohl prý proti pozltstalosti uplatniti jen nárok na 
takovou kvotu z pozůstalosti, kterou by byl dostal, kdyby bylo došlo ke 
svolání pozl1stalostních věřitelů. Avšak s názory těmi nelze souhlasiti. 
Jest zjištěno nižšími soudy, že odevzdací listina ohledně pozůstalosti po 
Janu Z-ovi nebyla ještě vydána. Nestalo-li se tak, nebyla pozůstalost do
sud po rozumu zákona odevzdána (§ 797 obě. zák.), neboť odevzdání 
pozl1stalosti děje se podle § 174 nesp. říz., teprve doručením odevzdací 
listiny. Nemůže proto žalobkyně z okolnosti zjištěné prvním soudem 
z pozůstalostních spisů, že při projednání pozůstalosti dne 26. ledna 
1927 byla pozůstalost odevzdána pozůstalé manželce do vlastnictví, nic 
dosud vyvoditi ve SVltj prospěch, ano jde, jak žalobkyně v žalobě sama 
u~ádí, toliko o návrh na odevzdání pozůstalosti a odevzdání samo podle 
zakona dosud nenastalo. Jest si dále ujasniti, že exekuce, jejíhož zrušen' 
se žalobkyně domáhá žalobou, byla povolena proti pozůstalosti po Janu 
Z-OVl, z,astoupené přihlášenou dědičkou ještě před odevzdáním pozllsta
losli a ze nebyla tudíž povolena proti Růženě Z-ové jako dědičce. Tato 
jest ovšem, nastoupivši v pozůstalost s výhradou právního dobrodiní, 
zavázanou podle § 802 obč. zák. věřitelům jen potud, pokud pozůstalost 
stačí. Z ustanovellí §§ 547, 548, 550, 797, 801, 802 a 821 obč. zák. vy
plývá, že na vlastní jmění takového dědice lze vésti exekuci pro zůstavi
telův dluh teprve od okamžiku, kdy byla pozllstalost odevzdána. Přocl 
odevzdánim pozůstalosti, jak jest tomu v souzeném případě, jest dlužní
kem pozůstalostních věřitelů pozůstalost dosud ještě nerozdělená a ni
koli dědic, - který v pozůstalost jen vstoupil, - a jsou proto věřitelé 
také oprávněni z ní před jejím odevzdáním požadovati uspokojení (rozh. 
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vídellského nejv. s. Ol. Ung. n. ř. 2253 a Stubenrauch str. 753 pozn. 3). 
Toto právo věřitele pozltsta1osti žádati před odevzdáním pozůstalosti 
uspokojení ze jmění a to z celého jmění pozůstalostního není zákonem, 
jak správně podotkl prvý soud, nijak omezeno a nemltže mu býti zabrá
něno ani odvoláváním se na ustanovení § 802 obč. zák. Námitky plynoucí 
z ustanovení § 802 obč. zák. přísluší toliko dědicí, jenž se přihlásil k po·· 
zllstalosti podmínečně, nepřísluší však pozůstalosti jako takové. Ani usta
novení § 8!4 obč. zák. nemltže se žalobkyně dovolávatí, neboť jeho 
účinky nastanou jen tehdy, když včřitelé práva toho použili, což se, jak 
zjištěno, nestalo. Nedojde-Ii proto věřitel pozůstalosti úplného uspoko
jení z pozůstalostního jmění, jež v něm hledal před odevzdáním pozůsta
losti, nemá a nemůže to míti za následek zánik jeho pohledávky, následek 
toho jest jen, že pohledávka věřitelova není zúplna kryta. Rozhodnutí 
čís. 5913 sb. n. s. nelze se žalobkyni dovolávati, ježto skutkový předpo
klad byl jiný. Jelikož nárok sám jest po věcné stránce neodůvodněný, 
nebylo ani třeba zabývati se otázkou, zda šlo v souzeném případě o ža·· 
lobu podle § 35 či 36 či 39 čís. 5 ex. ř. 

čís. 8183. 

Nahodilé poškozeni automobilu jde na vrub jeho majitele, třebas byl 
automobil u třetí osoby ve správce. 

Pokud podnikatel, jemuž dán automobil k opravě, neodvedl řádně 
opravený automobil a objednatel opravy (opravený automobil) nepřijal, 
náleží důkaz o tom, že porucha nastala náhodou, podnikateli. V tom, že 
si objednatel přál, by řidič podnikatelův provedl s automobilem jízdu, 
nelze spatřovati odvedeni a přijetí oprav. 

(Rozh. ze dne 28. 'června 1928, Rv I 2138/27.) 

Žalovaní dali žalobci k opravě automobil. Po proveclené opravě dal 
žalobce žalovaným účet na 12.280 Kč, který žalovaní uplatili až na 
4.800 Kč, jež žalobce zažaloval. Žalovaní namítli proti žalobnímu ná
roku jednak, že žalobce slíbil provésti opravy za 3000--4000 Kč, jednak, 
že automobil není způsobilý k používání, ježto utrpěl poruchu. P r o
e es n í s o udp r v é s t o I i c e přiznal žalobci 3.336 Kč, o cl v o
l a c í s o u cl k odvolání žalovaných napadený rozsudek potvrdil. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vráti! věc 
prvému soudu, by, doplně řízení, znovu rozhodl. 

D ů vod y: 

Jádrem sporu jest: 1. zda jsou žalobci povinni zaplatiti za opravu 
auta 12.280 Kč, ač jim prý žalobce slíbil provésti opravy za 3.000 až 
4.000 Kč kromě zaplacení nových součástek, 2. zda jsou povinni platiti 
přes to, že auto není způsobilé k používání, utrpěvši poruchu, a, jak 
žalovaní tvrdí, nebylo jim ještě opravené auto odevzdáno, 3. zda je 

. odměna splatna již celá, ani měli žalovaní podle svého tvrzení platiti 
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pol~vici pO oclevzdáni a polovici až budou jezdit a vydělají jízdami. 
ZC,CI~ llCI~(JZh?~.llO. Je ?ro tento spor, zda bylo splaceno na opravu auta 
mene, l1el srazl sal,n, ~alobc.e. Prv)r soud vyhověl žalobě proto, že si po
ruChl: na autu zavI111lI sami žalovaní tím, že auto přetížili, a nezabýv.:lI 
~c otazkou, zda byla srnluvena určitá odměna, a přisuzuje odměnu přimě
renou podle znaleckého posudku. Odvolací soud pokládá slib že oDrava 
bude státi 3.000--4,000 Kč za nevážný, pokládá poruchu ~a aulu Zl 

náhodl!, ktCI:á ilie na vrub žalovaných proto, že od žalobce opravené 
~ut0,.rre,vzah ~red ,poruchou po generální zkoušce. Není ovšem správné, 
ze ~,:b zalobcuv, ze bude stali oprava 3,000--4.000 Kč kromě noví'ch 
~oucastckJ nebyl míněn vážně, pokud to odůvodňuje odvolací soud tím. 
ze to neodpovídalo vltli žalobcově, známé i žalovaným, která se nesia 
za docílením přiměřeného zisku. I když měl žalobce v úmyslu dociliti 
přiměřený zisk a žalovaní o tom věděli, nevylučovalo by to iinak váž
nost a závaznost jeho slibu, že bude oprava státi jen 3.000~4.000 Kč, 
Předpoklad přiměřeného zisku, je'TIž se pak ukáže následkem špatné 
kalkubce neb i~for';1ace nesprávným, je jen pohnutkou ve smyslu § 901 
obč, zak., ktera ma pro platnost prohlášení a jeho účinnost význam 
Jen tehoy, byla-li prohlášena výslovně za podmínku. Ale odvolací soull 
se svého právně mylného stanoviska, že projev žalobcův nebyl vážný, 
kdy~. sliboval, že provede opravu za 3.000-4.000 Kč kromě nových 
soucastek, že bude státi polovic než jinde - neobíral se a nezjišťoval 
sk~tko~ý předpoklad v tom směru, zda šlo o nabídku ve smyslu § 861 
obc. zak. (závazný slib), či o pouhý předběžný odhad nezávazně mí
nčný, a zda žalovaní tomuto projevu žalobcovu tak mohli rozuměti 
(§ 914 obč, zák.). Pro případ, že šlo o závazný slib, nebyla zjištěna 
cena nov}'ch součástek, pro opačný případ neobíraly se nižší soudy 
tvrzením žalovaných, že jen na základě oněch podmínek zadali opravu, 
že se, ovšem mylně, spolehli (§§ 871, 872 obč. zák.) na prohlášeni 
žalobcovo, a zcla jim z toho důvodu nepřísluší náhrada podle § 872 
obč, zák. Dovolací soud nesouhlasí s právním posouzením věci, pokud 
odvolacl soud pokládá nastavší poruchu za náhodu, jež jde na účet ža
lO,vaných. Pro povinnost žalovaných, zaplatiti odmě'nu za práci, nemá 
vyznamu, zda auto bylo žalovaným již do držby odevzdáno, Ve smys:u 
:ákona byli žalovaní držitely auta, i když bylo u žalobce v opravě, ježto 
zalobce byl pouhým jeho detentorell1. Nahodilá škoda stíhá podle § 1311 
obč. zák. toho, v jehož majetku se udála. Bylo-Ii auto majetkem žalo
vaných a šlo-Ii o škodu nahodilou při sporné poruše, jde škoda na vrub 
žalovaných, ať byli v držbě auta nebo nebyli. Ale jádro sporu je jinde, 
Pohld žalobce neodvedl řádně opravené auto a žalovaní opravy (opra
vene auto) jako splnění smlouvy nepřijali, náleží důkaz o tom, že po
rucha nastala náhodou, žalobci. Zásadně je podnikatel povinen odvésti 
dílo (opravy) a, tvrdí-li, že to bylo zmatellO náhodou, může žádati 
odměnu, nastala-Ii nehoda po odevzdání dila (oprav) (§ 1168 a) obč, 
zák.). Povinnosti k odvedení dila (oprav) jest spraštěn jen, prokáže-Ii 
zmar nastalý náhodou. Pokud tedy žalobce neodvedl opravené auto a 
žalovaní opravy nepřevzali, není oprávněn žádati odměnu. Ale nelze. 
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souhlasiti ~~ ll.::'tzorem odvolacího soudu, že odvedení a přijetí oprav 
(díla) nastalo již tím, že žalovaní chtěli, by šofér Ž., zal11ěstnaný Ll ža
lobce, jel s autem na dúl pro uhli. Tim nedali beze všech pochyb (§ 863 
obč. zák.) na jevo, že opravy jako splnění smlouvy přejímají, spíše jest 
přisvědčiti žalovaným, že se jednalo o jízdu na zkoušku, před níž. pře

vzetí oprav nenastalo a při níž se žalovaní osobně měli přesvědčiti, zda 
auto jest opraveno řádně, o č'emž se dříve nepřesvědčili. Nezáleží na 
tom, v provozu koho se odvoz uhli dál. Odvolací soud pokládá po
ruchu na autu při této poslední jízdě za náhodu proto, že se žalovaným 
nepodařil dúkaz zavinění žalobcova nebo jeho šoféra ž-a, a míní, Ž~ 
jd,; na úkor žalovaných proto, že auto převzali. Ježto nelze mluviti o pře
vzeti oprav jako splnění smlouvy, bylo na žalobci, by dokázal náhodu, 
a neopodstatňuje úsudek na náhodu, že žalovaní neprokázali vinu. ža
lobcovu nebo jeho pomocníka Ž-a - jak míní odvolací soud. Bude 
proto doplniti řízení a zjištění v tom směru, zda auto, které zkuš-cbní 
jízdu nevydržeio, bylo před ní již tak opraveno, že k poruše mohlo dojíti 
jen náhodou, zejména bude na žalobci, by dokázal, že ložisko, které se 
zavařilo a li1l1 poruchu zpiisobil0, bylo v řádném stavu (řádně opraveno 
a zejména i 11<I1112záno) a by znalci na základě dalšího vyjasnění včci 
v tOI11 směru případně doplnili svůj posudek. 

čís. 8184. 

Při vyřízeni odporu proti povolení prozatímního opatření dlužno ře
šiti otázku, zda tu byly předpoklady pro povolení prozatímního opatřelli, 
podle doby, kdy byl podán návrh na povolení prozatímního opatřeni, 
a nelze přihHžeti k tomu, co následovalo po povolení prozatímního 
opatřeni. 

Nebezpečí ve smyslu § 379, druhý odstavec, ex. ~ádu nelze spatřo
vali v tom, že odpůrce prodal část inventáře, když nebylo ani tvrzeno, 
že by se byl prodej stal překročením mezí řádného provozu hospodářství. 

(Rozh. ze dne 28. června 1928, R II 170;,28,) 

K zajištěni peněžité pohledávky navrbl věřitel povolení prozatímniho 
opatřeni. S o udp r v é s t o I i c e prozatímní opatření povolil a odpor 
zamítl. Rek Ll r s 11 í s o LI II vyhověl odporu a zrušil prozatímní opa
tření. D ů vod y: Odpůrce stěžovatelú žádá za povolení pl'Ozatímního 
opatření, odůvodi1uje návrh tvrzením, že stěžovatelé mll dluží ze smě
nečných zápújček 35.000 Kč s příslušenstvím, kteroužto okolnost osvěd
čuje současně podanými směnečn)'l11i žalobami, že stěžovatelé prodal~ 
ze svých movitostí jeden pár volú a že jest obava, že také ostatní sve 
movitosti rozprodají,- že nemají žádných nemovitostí a že pohledávka jest 
znač:né výše a opozděné zakročení že by mohlo dobytí zmařiti. Odpůrce 
stěžovatelů tvrzené nebezpečí vůbec neosvčdči1. Když první soud přes to 
bez slyšení druhé strany návrhu vyhověj, podali stěžovatelé odpor, 
v němž uvádějí, že údaje jejich odpůrce ohledně nebezpeč'í nejsou prav
divé, že sice pár volú prodali, ale pouze z hospodářských dúvodů a že 
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mají také nemovitosti, pročež navrhuji, by bylo uznáno, že povolené 
prozatímní opatření se zrušuje, pokud se týče omezuje. Při roku o tomto 
odporu namítal odpůrce stěžovatelů, že prozatímní opatření bylo po
voleno na dobu, kdy ohrožená strana nabude pro svou pohledávku právo
platného exekučního titulu, že směnečné žaloby podané u prvního soudu 
byly stěžovatelům doručeny dne 30. ledna 1928, že se tedy staly právo
platnými dotyčné platební příkazy již dne 3. února 1928, kterýmžto 
dnem pozbylo prozatímní opatření platnosti, že tedy odpor podaný dne 
8. února 1928 jest bezpředmětným. První soud uvádí na odůvodnění 
napadeného usnesení, že prozatímní opatření bylo povoleno na dobu, 
až ohrožená strana pro svou pohledávku nabude právoplatného exekuč
.ního titulu, že se směnečné platební příkazy staly již dne 3. února 1928 
právoplatnými, že tímto dnem pozbylo prozatímní opatření účinnosti 
a že není třeba zrušení prozatímního opatření z moci úřední nebo k ná
vrhu, že stěžovatelé podali odpor teprve po tomto dni, ačkoliv věděli, 
že prozatímní opatření pozbylo už účinnosti, pročež musel býti odpor 
zamítnut. Stížnost, která navrhuje zrušení napadeného usnesení, pokud 
·se týče jeho změnu v ten rozum, že se povolené prozatímní opatření 
.zrušuje, broji proti tomuto názoru prvého soudu, tvrdíc, že neodpovídá 
zákonu. Stížnost jest potud odúvodněna, že předpokladem pro povolení 
prozatímního opatření jest osvčdčení nároku a nebezpečí. Kdežto onu 
náležitost lze nahraditi jistotou, není to možno II náležitosti druhé. Od
púrce stěžovatelů nebezpečí, které tito popřeli, neosvědčil a proto mělo 
býti odporu vyhověno. Názoru prvního soudu, že v době podání odporu 
pozbylo prozatímní opatření účinnosti z toho důvodu, že vypršela lhůta, 
na niž bylo povoleno, a že proto odpor byl bezpředmětným, jest mylný, 
neboť, nehledíc k tomu, že se prozatímní opatření nezrušuje samočinně, 
jak to míní první soud, jest rozhodnouti o odporu. ex tunc a nikoliv ex 
nunc, to znamená", že první soud měl rozhodnouti, zda návrh na proza
tímníopatření v čase jeho podání byl odůvodněn, čili nic, bez ohledu 
na to, co se po tomto návrhu staio. Ježto pak, jak uvedeno, schází 
předpoklady pro povolení prozatímního opatření (osvědčené nebezpečí), 
měl první soud odporu vyhověti a povolené prozatímní opatření k odporu 
stěžovatelů zrušiti. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

D ů vod y: 

Dovolacímu rekursu nelze přiznati oprávnění. Správným jest přede
vším názor exekučního soudu, že odpor proti povolení prozatímního 
opatření posuzovati jest ex tunc, t. j. že jest řešiti otázku, zda před
poklady pro povolení prozatímního opatření tu byly v době, kdy podán 
byl návrh na opatřeni, a že nelze přihlížeti k tomu, co po povolení pro
zatímního opatření následovalo. Plným právem tudíž nepřidal se re
kurs ní soud k názorn první stolice, že odpor nutno pokládati za bez
předmětný proto, že před jeho podáním prozatímní opatření pozbylo 
účinnosti tím, že ohrožené straně dostalo se exekučního titulu směneč-
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nými příkazy o jejích žalobách na odpůrce podaných a právoplatností 
jich. Rovněž správně vyhověl rekursní soud odporu z toho důvodu, že 
ohrožená strana neosvědčila tvrzené· nebezpečí, které ji ve smyslu dru
hého odstavce § 379 ex. ř. hrozilo v době, kdy se domáhala prozatím
ního opatření. Podle tohoto zákonného ustanovení jest tu řečené nebez
pečí, je-Ii pravděpociobno, že by bez prozatímního opatření odpťtrce 
poroucháním, zničením, zatajením nebo zavlečením majetkových kuslI, 
zcizením nebo jiným nakládáním s předměty svého jmění, zvlášť úmlu
vami učiněnými o tom s jinými osobami zmařil nebo značně stížil do
byti peněžité pohledávky ohroženého. Takové nebezpečí není v tomto 
případě osvědčeno, ba ani tvrzeno tím, že odpůrce prodal ze svého dú
bytka dva voly, kdyžtě nebylo ani tvrzeno, že se prodej ten stal pře
kročením mezí řádného provozu hospodářství. 

čís. 8185. 

Formy notářského spisu jest třeba i pro předběžnou úmluvu o smlou
vě, jež vyžaduje ku své platnosti formy notářského spisu. 

Nebyla-li smlouva, k jejíž platnosti se vyhledává forma notářského 
spisu, sepsána v této formě, nelze se napotom domáhati na smluvníku, 
by pod~psal notářský spis o smlouvě té. 

(Rozh. ze dne 28. června 1928, Rv II 659/27.) 

žalovaný manžel odepřel podepsati notářský spis, jímž měl podle 
předběžné dohody žalující manželee postonpiti část svého majetku. Ža
loba manželky, by žal0'vaný byl uznán povinným podepsatÍ notářský 
spis, byla obě man i ž š í m i s o u d y zamítnuta, o d vol a c í m 
s o u d em z těchto d ů vod ů: Zpravidla nevyžaduje se podle platného 
práva (§ 883 obč. zák.) k žalovatelnosti dovolených úmluv urtité formy. 
Jsou však případy, v nichž smlouva stává se právoplatnou, tedy i žalo
vatelnou teprve, když byla zachována určitá forma buď zákonem vý
slovně předepsaná, buď shodnou vťtlí stran vymíněná. Sporná smlouva 
patří k onomu druhu. Neboť podle § 1 zák. ze dne 25. července 1871, 
čís. 76 ř. zák., poněvadž jde nesporně O' kupní smlouvu mezi manžely, 
jest platnost její závislá na zřízení notářského spisu. Tato forma nebyla 
podle souhlasného přednesu stran zachována a nemohl tedy vzniknouti 
pro žalovaného závazek, jehož splnění mohlo by na něm býti vymáháno 
soudně. I kdyby snad šlo jen o úmluvu příští smlouvy, bylo by k její 
ple.tnosti třeba formy předepsané pro takovou příští smlonvu. Vývody 
odvolání nejsou s to, by tento správný názor zvrátily. Nelze pří svědčiti 
názoru, že šlo o zvláštní smlouvu mezi stranami, podle nÍ'ž se zavázal 
žalovaný podepsati notářský spis. Podepsání, to jest zřízenínotářského 
spisu, nebylo předmětem smlouvy, nýbrž jen podmínkou vyžadovanou 
zákonem k platnosti smlouvy, jejímž předmětem bylo odstoupení jedné 
třetiny majetku žalovaného manžela žalující manželee za úplatu tam 
uvedenou. To přiznává odvolání samo, pravíc· dále, že podepsáním infor
mace vzal žalovaný na sebe povinnost k odstupu. Podpis notářského 
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spísu založil by přirozeuě závazek žalovaného, jak jest v obsah:1 j~ho 
uveden takže žalobní prosba o splnění závazku podepsáním notarskeho 
spisu j~st v podstatě prosbou o splnění závazku v "něm. obsaženého "a 
jest obcházenÍIll zákonného ustanovenÍ. Na tom nemem I1lC ~kol,nost) ze 
lístiny té bylo třeba také ke kníhovnímu vkl~du práva vlastn:ck~ho, po~ 
něvadž k tomu bylo třeba podle § 424 obc. zak. v prvl1l rade plat~e 
smlouvy jako jeho dltvodu. Nesprávným jest též názor odvolatelky, ze 
kdyby stanovisko prvého s?udu" bylo správným, ž.~dná smlouva m~ZI 
manžely nemohla by se stalt pred podplsel~' no~ar"skeho "SpISU., T~(o 
formy je třeba jen k platnostI smluv v Zak011.:1em Cillste nahon=: UVe(1.e~,em 
výslovně jmenovaných, kdežto ji~é s~nlouvy j~O~ za]ovateln~ I b~z]ej1ho 
zachovánÍ. Ani poukaz na soudl1l srnu ne11l prJ\ehavYI:l, po~cvadz J,edna,k 
v souzeném případě o něj nejde, jednak ll,enahrazllJc" al11 so~d!l1 ~m:r 
zákonný požadavek notářského spisu, což i prakse vseobecne uznava. 
Pokud odvolání poukazuje na vkladní listiny potřebné k převodu ne
movitostí, jest jen podotknouti, že listin těcht? neni třeba,. když ~",bylo 
v)Tslovně umluveno; že smlouva teprve ~řízel11m ,lIstmY,ma "se stat~ !10-
tovou k platnosti smlouvy, která tvoří duvod prava, k jehoz nab~1r je~t 
ještě třeha knihovního zápisu, l1)rbrž )el1 ~e .kl1iho~,~líI11U, ~ľovedem, a ~e 
proto také tento požadavek knihovl1lho zaplsu muze by tl. nahrazen, vy
rokem soudním. Vždy však jest třeba, by tu byla buď ustm, bUd PI
semnÍ pravoplatná smlouva, čehož však v případě, který jest předmčtem 
tohoto sporu, nebylo. 

N e j v y Š š í s o II cl nevyhověl dovolánÍ. 

Důvody: 

Odvoiací soud zcela správně dovodil, že postupní smlouv3, o mz 
v tomto sporu jde jest smlouvou, k jejíž platnosti jest poclle § 1 zákona 
ze dne 25. červen~e 1871, čís. 76 ř. zák. třeba formy llotářského spisu, 
a že nešlo o zvláštoí samostatnou úmluvu, pokucl se žalovaný podle 
dohody v kanceláři Dr. S-a prý ujednané zavázal podepsati notářský 
spis určitého obsahu. Stačí dovolatele odkázati na důvody napadeného 
rozsudku v němž správllč jest dovoděno, že při slibu, podepsati no
tářsk~' s,pis, nešlo jen o úkon, záležející ve vlastnoručním vypsání jn7é,;la 
a přifrnění žalovaného na připravené Jistině, nýbrž o to, aby podepsanun 
notářského spisu právoplatně byl založen z~vaz~k žal~vanéh?: Otázkou, 
zda úprava majetkových poměrlt při rOZVOQU ma se. dlt:. notarsk~m SPI
sem, netřeba se tll vůbec obírati, ježto tu o takovy pnpad nejoe. Pro 
tento spor stačí, že nebyla ve formě notářského, spisu vyh~t~ven~ 
smlouva, ač této formy byio třeba k platno sÍl pravlllho j"edn~l1I. JIZ 
soud prvé stolice správně poukázal k tomu, že ~mlouva, j~Z !,lela by~ 

. vyhotovena, byla bud' smlouvou trhovou, mela-Ir tOtlZ. zalobkyne 
vskutku zaplátiti 20.000 Kč jako hodnotu odstoupencho majetku,. anebo 
smlouvou darovací neměla-Ii žalobkyně žalovanému ničeho plahh a by
la-Ii ona hodnota ~dána na př. jen jako základ pro vyměření poplatků; 
v obojím případě jde o smlouvu. k jejíž platnosti jest podle zákona 
třeba formy notářského spisu. 
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čís. 8186. 

Nejde o »venkovský statek« ve smyslu § 151 ex. ř., byly-Ii před
mětem dražby nemovitosti zařízené a používané jako obchodní zahrad
nictví, jemuž sloužily jak budovy, tak i pozemky, pak-li hlavní a nej
cenně.iší součástí byly hudovy a příslušná zahradnická zařízení. 

(Rozh. ze dne 30. června 1928, R 1 413/28.) 

Ex e k u ční s o u cl zrušil podle § 151 ex. ř. dražbu nemovitostí, 
zařízených jako obchodní zahradnictví, s tím, že do půl roku po dra
žebním roku nemůže býti navrženo, by bylo dražební řízení znovu za
hájeno. Rek u r sní s o u d změnil usnesení prvého soudu potud, že 
z něho vyloučil omezení, že nemltže býti navržena nová dražba před 
uplynutím půl roku. O ů vod y: Do napadeného usnesení bylo ve smyslu 
§ 151 ex. ř. pojato ustanovení, že před uplynutím půl roku dražba těchto 
nemovitostí nemůže býti znova navržena', Proti tomu smčřuje rekurs a 
dlužno mu přiznati oprávněnost. Při otázce, zda jde o venkovský statek 
ve smyslu citovaného zákonného ustanovení, dlužno především přihlí
žeti k výsledku odhadu. Z odhadního protokolu plyne, že nemovitosti 
jsou obchodním zahradnictvím a mají býti draženy jako celek. Odhadní 
cena těchto veškerých nemovitostí činí 1,097.942 Kč; z toho vypadá 
na pozemky (role a zahrada) 114.576 Kč, takže hodnota budov s přís!. 
o mnoho převažuje. Nad to jest přihlížeti i k tomu, že pozemky slouží 
účelům zahradnictví, pročež ohledně nich nelze tvrditi, že jsou určeny 
pro účely hospodářské. Za těchto okolností, kde jde o obchodní za
hradnictví, a kde i veškeré budovy a pozemky slouží tomuto účelu, 
nelze tvrditi, že jest tyto nemovitosti pokládati za venkovský statek po 
rozumu § 151 ex. ř. 

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

Důvody: 

Dovolacímu rekursu nelze přiznati oprávnění. Jde o dražbu nemo
vitostí, zařízených a používaných jako obchodní zahradnicíví, jemuž 
slouží jak budovy tak i, až na 'nepatrnou část, k podniku patřící pozemky, 
při 'čemž podle odhadního protokolu hlavní a nejcennější součástí jsou 
budovy a příslušná zahradnická zařízení. Vzhledem k těmto okolnostem 
právem rekursní soud neshledal, že jde o »venkovský statek«, to jest 
o nemo'vitosti sloužící a zařízené pro zemědělské hospodářství, jak se 
mu obecně rozumí, a právem proto z usnesení ze dne 1. března 1928, 
kterým, protože se k dražbě žádný koupěchtivý nedostaví!, bylo dra
žební řízení zastaveno (§ 151 ex. ř.), vypustil rekursní soud dodatek. 
že nové dražební řízení nemůže do plti roku býti zahájeno. Dovolací re
kurs, jenž se tomuto vypuštění dodatku brání, není opodstatněn. 
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čís. 8187. 
Pozemková reforma. 
Domáhá-Ii se žaloba o uznání výlučného a neobmezeného vlastnictvl 

vpravdě toho, by bylo uznáno, že nemovitostí nepodléhají záboru, jest 
ji odmítnouti pro nepřípustnost pořadu práva. 

(Rozh. ze dne 30. června 1928, R I 445/28.) 

žalobci domáhali se na československém státu uznání výlučného a 
neobmezeného vlastnictví k nemovitostem. Námitku nepřípustnosti po
řadu práva s o udp r v é s t o líc e zamítl, rek u r sní s o u d ná
mitce vyhověl a žalobu odmítl. D ů vod y: Souhlasíti jest se soudem 
prvé stolice, že otázka" práva vlastnického, odvozovaného žalujícími 
z dědické posloupnosti a z dohody o hmotném rozdělení pozůstalosti. 
jež jim původně všem n"edělená připadla, jest otázkou práva soukro
mého, o níž rozhodovati přísluší podle § I j. n. soudům. Doslov žalob
ního nároku, nepřihlíží-Ii se k ostatnímu obsahu žaloby, zdá se sice na 
prvý pohled nasvědčovati míněni soudu prvého, že jde jen o otázk~ 
práva soukromého. Než při posuzování žalobní prosby nelze se omezIl! 
jen na její doslov, nýbrž pro výklad jejího významu nutno přihlédnoult 
k celému obsahu žaloby. Z děje, jak jest vylíčen v žalobě, však plyne, 
že žalující strana brání se záboru svých nemovitostí a že v žalobě dovo
zuje, že Státní pozemkový úřad ne právem vymohl si knihovní poznámku 
záboru a zamýšleného převzetí nemovitosti. Z tohoto účelu a rázu ža
loby vysvítá, že těžisko žalobní prosby spočívá na uznání výlučnosti a 
neobmezenosti vlastnického práva žalobců. Poněvadž pa,k podle obsahu 
žaloby žalovaná strana výlučnost tuto a neobmezenost podle mínění ža~ 
lujících neporušuje jinak, než že nemovitosti ,p0v.ažuj; za 'l1el11o:it~'StJ 
podléhající záboru podle zákonů o pozemkove reforme a ohledne mch 
'činí úřední opatření, založené na těchto zákonech, jest pravým smyslem 
žalobního žádání žádost za uznání, že nemovitosti žalobců ncpodléhaJí 
záboru podle zákonů o pozemkové reformě. Tak jest žalobní žádosti za.
jisté rozuměti a toho chce žalující stran~ soudní':,' výrokem. docíllÍl, 
i když to výslovně do žalohní žádosti nepo]31a. Kdyz tomu tak Jest, Jesot 
pořad práva nepřípustným. Podle § 1 jurisdikční normy pravomoc soudu 
vztahuje se na občanské právní věci, pokud nejsou přikázány jiným úř~
dům neb orgánům. Věci veřejnoprávní nespadají pod "pravomoc s,oud,u, 
ač-li zvláštními zákony to není výslovně ustanoveno. C1flll0St vyvera]iCI 
ze zákonodárství záborového, čítajíc v to i zákon náhradový a přidělový, 
jest sice z části přikázána soudům, avšak jen tak; že i}m byly přikáz,á?y 
toliko určité individuelně označené obory úkonu; vsecka ostatm cast 
spadá sama sebou, poněvadž jde o správu veřejnou, do. příslušnosti 
správního úřadu. Rozhodovati o tom, která nemovitost spadá pod zá
bor, soudům není přikázáno, nýbrž podle ustanovení §§ 1 a 15 zákona 
ze dne 16. dubna 1919, čís. 215 sb. z. a n. a zálwna ze dne 1 L června 
19'19,Čís. 330 sb. z. a n. rozhoduje tu Státní pozemkový úřad v Praze. 
Z řečeného jde, že o otázce, zdali nemovitosti žalobců podléhají záboru 
čili nic, jest pořad práva vyloučen, žalovaná strana právem namltala 

i 

~ 
r 

- Čís', 8188 --
975 

jeho nepřípustnost a její rekurs jest odúvoclněn. Ani z ustanovcní § 31 
náhradového z{lkona ze dne 8. dubna 1920, čÍs. 329 sb. z. a 11. ve zněni. 
zákona ze dne 13. Července 1922, čís. 220 sb. z. a n. nelze přípustnost 
pořadu práva dovoditi. poněvadž § ten patrně a zřejmě má na mysli ža
lobu o uznání práva vlastnického nebo jiného práva, které na -nemovi
tosti v záboru se nalézající činí třetí osoby, rozdílné od osob, proti nimž 
se vede přímo řízení podle citovaných zákonů (viz rozhodnutí ze dne 
21. září 1926, čís. P I 722j26 sb. n. s, čís. 6296). 

Ne jv y š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu 

poukázav 

n~, důvody n~padeného rozhodnutí a podotknuv, že vývody dovolací 
stl~n~str vyvrace?y)S0u už t,ou, p;ostou skutečnosti, že žalobci žaluji 
Statm pozemkovy urad o uznam vyluč'nostr a neomezenosti svého vlast
nictVÍ, a nikoli snad osobu soukromou, zejména tedy ne sebe navzájem 
° u~ná~í podílů, a tuto žalobu odůvodňují v ději tím, že Státní pozem
kovy urad dal poznamenati na jejich nemovitostech zábor a zamýšlené 
převzetí, z čehož zřejmo, že se ,brání proti účinkům záborového zákona,
což na pořad práva nepatří. 

čís. 8188. 
Pozemková reforma. 
Ku zcizeni příslušenství zabraného majelku vyžaduje se schválení 

Státního pozemkového úřadu. Pro zákaz zcizení zabraného majetku jest 
lhostejno, že kupitelem jest stát. K tomu, že se ku zcizení zabraného 
majetku vyžaduje schválení Státního pozemkového úřadu dlUŽilO při-
hlédnouti z úřadu. ' 

(Rozh. ze cíne 30. června 1928, R I 464/28.) 

"žalobci domáhali se žalobou na československém eráru, by byla pro
hlasena neplatnou smlouva o prodeji práv žalobcll k pile, náleževší k za
bra~ém~, velkostatku, ježto pr.ý prodej nebyl schválen Státním pozem
kovym uradem. Pro c e sní s o u cl p r v é s t o I i c e žalobu zamítl. 
() 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. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu ani té ani oné strany. 

Důvody: 

. Podle § '7 záb. zák. nový doslov jest každé zcizení zabraného ma
jetku bez svolení Státního pozemkového úřadu neplatné a předpis tento 
da,n jest právě ~ zájmu práv Státního pozemkového úřadu, 1. j. práv 
s~atu .na zabran}' majetek a tím v zájmu veřejnoprávního účelu, k vůli 
nemuz majetek byl zabrán, pozemkové reformy, jejíž účel záleží hlavně 
", pOP!,edn,ě v přidělu. Co platí o zabrané nemovitosti samé, platí i o je
JIm pnslus.~~stvl, neboť loto, jsouc její součástí, platí za spoluzabrané" 
To, plyne JIZ z povahy příslušenství, jež jako součást nemovitosli sdílí 
Jejl pr~vl1l os~dy, ale také z předpisů zákona záborového, jenž v § 2 sta
nOVl, ze veIkym majetkem pozemkov)rm rozuměti sluší soubory nemovi-
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iostí v)'l1lěry tam udané s právy, která jsou spojena s jich držením Ca 
o takove právo jde, jak bude níže dolíčeno), a z předpisů zákona náhra
dového, jenž jedná též o ocenění budova jiných investic na převzatých 
nemovitostech. Jest-li však sporná pila příslušenstvím statku V., nelze 
pochybovati o tom, že nárok na ni, jenž přísluší držiteli statku, jest prá
vem spojeným s držením statku ve smyslu § 12 záb. zák. Srv. § 298 
ohč. zák.) jenž má ustanovení, jež platí i podle práva slovenského, a 
s § 12 záb. zák. úplně souhlasí. Bylo tedy k zcizení těchto práv na pilu 
se strany vlastuíka nemovitosti potřebí schválení Státního pozemkového 
úřadu a to ovšem bezvýjimečně, tedy i tu, kdež kupitelem bylo minister
stvo Národní obrany, neboť § 7 záb. zák. nezná výjimky ze svého zá
kazu zcizení a nemůže takovou výjimku tvořiti ani případ, že kupitelem 
je stát, protože i tím se předmět odnímá účelu pozemkové reformy, ježto 
řečené ministerstvo nezískává jej k tomu účelu a ani nemůže, protože 
není povoláno pozemkovou reformu prováděti, jel' tou úlohou pověřen 
výhradně Státní pozemkový úřad. Poněvadž tedy prodejem řečenému 
ministerstvu byl by objekt odňat disposiCi Státního pozemkového úřadu, 
je schváleni tohoto úřadu k prodeji práv k němu nutným. Nižší stolice 
to přehlédly, neboť se sice zabývají předpisem § 7 záb. zák., ale v jiném 
směru, v tom totiž, že Státní pozemkový úřad neschválil dohodu dědiců 
(listinu) o rozdělení pozůstalosti zemřelého vlastníka statku. Je sice 
i k tomuto rozdělení podle výslovného předpisu § 7 záb. zák. třeba schvá
lení pozemkového úřadu a nižší stolice jsou se svým opačnSrm názorem 
na omylu, avšak o to nejde, nýhrž o prodej práv k pile se strany pozů
stalosti k rukám ministerstva. K podmínce § 7 záb. zák., že k prodeji 
třeba svolení Státního pozemkového úřadu, dlnžno přihlížeti z povinnosti 
úřední, poněvadž je to předpis veřejného práva. Poněvadž však otázka, 
zda bylo schválení uděleno, nebyla vzata vůbec na přetřes, musí se tak 
nyní státi a je tedy řízení v tom bodu neúplné. Objeví-Ii se, že nebylo 
schváleni uděleno, je prodej neplatný. Objeví-Ii se však, že bylo schvá
leni" uděleno anebo kdyby uděleno bylo dodatečně, přijde, ale teprv potom, 
na otázku, zda bylo Antonínem W-em uděleno schváleni k tomu prodeji 
podle § 863 obč. zák. tím, že ničeho nenamítal, když mu Dr. B. o něm 
referoval, a v tom směru bude výsledek záviseti od toho, jaké zjištční 

nižší stolice učiní, až bude řizení tak doplněno, jak odvolací soud, jenž 
co do ocenění dťlkazů má pochybnosti, nařídil. Co se týče právní otázky, 
souhlasí nejvyšši so"j s názorem odvolacího soudu, že Antonín W. byl 
vzhledem k stavu věci oprávněn disponovati právy k pile, protože, jak 
nižší stolice zjistily, byl mu statek V., na němž pila stojí jako odkaz ov
níku v testamentě odkázán a smlouvou o rozdělení pozůstalosti mezi 
dědici uzavřenou jemu přidělen, při čemž pro poměr mezi dědici nevadí, 
že rozdělení to nebylo Státním pozemkovým úřadem schváleno, a vadí 
to tím méně, protože, jak řečeno, na otázku zmocnění Dr: B-a a tedy na 
oprávněnost zmocnitele dojde jen, byl-Ii by prodej Státním pozemko
vým úřadem schválen, v tomto schválení ale bude obsaženo schválení 
smlouvy dílčí potud, pokud Antoninu W-ovi podle ní připadly nároky 
na pílu. 
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Do pozůstalostního soupisu nelze pojati pojistku, neměl-Ii zůstavitel 
vzhledem k § 133 (3) pojišť. zák. v době úmrl! nároku na pojistné. 

(Rozh. ze dne 30. června 1928, R I 490/28.) 

P o z ů s t a los tni s o u d zařadil do pozůstalostního inventáře 
pojistku zůstavitele a odkázal manželku zůstavitelovu s jejími nároky 
na pořad práva, uloživ jí podati do čtyř neděl žalobu na rodK'e zůstavi
telovy. Rek u r sní s o u d k rekursu vdovy pojistku do inventáře ne
pojal a výrok prvého soudu O poukázání na pořad práva zrušil. O ú
vod y: Jak rodiče zůstavitelovi, tak i jeho manželka Božena S-ová 
přihlásili se k pozústalostí s výhradou inventáře, rodiče z poslední vůle, 
manželka ze zákona. Bylo proto vzhledem k ustanovení § 92 prvý odsta
vec nesp. řiz. pořiditi soupis pozůstalostního jměni, který obsahovati 
musí seznam všeho jmění, ale jen takového, v jehož držení byl zůstavitel 
v době svého úmrtí (§ 97 prvý odstavec nesp. řiz.). Takovým majetkem 
zůstavitelovým však sporná pojistka nebyla, neboť z doda!ného sou
pisu jměni jde na jevo, že pojistka při sepisováni inventáře nalezena 
nebyla a jest zjištěno, že zůstavitel pojistku již po 20. říjnu 1927 stě
žovatelce daroval a také ihned odevzdal. Již z tohoto dúvodu, poně
vadž pojistka nebyla v držení zůstavitele v době jeho smrti, neměla 
býti zařazena do inventáře. V projednávaném případě však je kromě 
toho zřejmo, že pojistka do pozůstalosti Františka S-a vůbec nepatří, 
ať jest již pravdou tvrzeni Boženy S-ové, že ji zůstavitel za živa po
jistku daroval, nebo tvrzení rodičů zůstavitelových, že jim zůstavitel 
pojistku podle poslední vůle odkázal. Zjištěno totiž z dopisu pojišťovny, 
že pojistka zněla doručiteli a tudíž podle § 133 (3) pojišť. řádu a vy
světlivek včst. min. spravedlnosti str. 290 z roku 1916 do pozůstalosti 
v žádném z obou připadů nepatřila a jen v případě tvrzeném zůstavite
lovými rodiči podléhala by zpoplatněni. V obou případech neměl by 
tedy zůstavitel nároku na pojistné, an zemřel před 9. prosincem 1949. 
Pojistné a nárok na ně neni tudíž součástí zůstavitelova jmění a proto 
nenáleží do inventáře. Rodiče zůstavitelovi i manželka nevyvozují ná
roky na pojistku z práva dědického, nýbrž ze smlouvy. Stížnost do za
řazení pojistky do soupisu inventářního jest opodstatněnou a bylo jí 
v tomto směru vyhověno a napadené usnesení v ten způsob změněno, 
že pojistka do pozůstalosti nezařazena. V dalším směru bylo usnesení 
prvého soudu zrušeno, poněvadž nebylo třeba -následkem odporujících 
si nároků rodičů zůstavitele a jeho manželky, by pozůstalostní soud 
nějaké opatřeni činil, ano vůbec nejde o jmění pozůstalostní. Totéž 
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ostatn~ uóniti by nemohl ani v t0111 případě, kdyby šlo o Jmelll POZŮ
stalostní, k nčmuž si r[lzné osoby osobují vlastnické nároky, neboť 
nesmí se v mimosporném řízení předbíhati řešení otázky nabytí vlast
nictví a to ani přikázáním úlohy žalobce ani určením lhůty k podáni 
vlastnické žaloby, a sluší naopak v obou směrech použíti jedině hmotně
právních ustanoveni zákona obě. o vlastnické žalobě. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacimu rekursu zůstavitelových 
rodičů. 

Důvody: 

Stěžovatelé napadají usnesení rckursního soudu, nepovazuj1ce za 
správný jeho názor, že sporná pojistka nepatří do soupisu pozůstalost
niho jmění, poněvadž nebyla v držení zůstavitele v době jeho smrti. 
Leč není třeba zabývati se otázkou, zda je správný názor rekursního 
soudu po této stránce. Rekursni soud vyslovil mimo to, že pojistka -
nehl edic k důvodům, které stěžovatelé napadaji - nepatří vůbec do 
pozůstalosti Františka S-a, ať již jest správným tvrzeni zůstalé vdovy, 
že jí zůstavitel daroval pojistku za živa, nebo tvrzení stěžovatelů, že 
zůstavitel jim pojistku odkázal poslední vůlí z důvodů, opírajících se 
o ustanovení § 133 (3) zákona ze dne 23. prosince 1917, čís. 501 ř. z. 
(pojišťovací smlouva) a vysvětlivky ministerstva spravedlnosti ve věst
níku z roku 1916.str. 290. Stěžovatelé nenapadají tyto důvody usne
sení a stačí je proto odkázati na tyto důvody, které mají v uvedeném 
ustanoveni zákona plnou oporu. Dovolací stížnosti, usilujíci o to, aby 
sporná pojistka byla zařazena do pozůstalostniho jmění, bylo tudíž ode
příti úspěch. Zrušil-li rekurs ni soud, posuzuje věc s tohoto právního 
hlediska, opatření prvého soudu, jímž byla pozůstalá vdova odkázána 
se svými nároky na pojistku na po,řad práva a jí uloženo, by podala 
žalobu do určité doby, jinak že bude pozůstalost projednána bez ohledu 
na její vlastnické nároky, postupoval správně a ve shodě s judikaturou 
nejvyššiho soudu. 

čís. 8190. 

V případě § 726 obč. zák. stanou se odkazovníci dědici pozůstalého 
jmění poměrně podle hodnoty svých odkazů a to tak, že ve všech smě
rech platí za dědice, povolané závětí. Předemřeli-li někteří odkazov
nici zůstavitele, spadly jich odkazy do pozůstalosti a připadlo celé po
zůstalostní jmění odkazovnikům přeživším zůstavitele. 

(Rozh. ze dne 30. června 1928, Rv I 1411/27.) 

Dne 27. prosince 1921 zemřela Marie B-ová, zanerhavši platnou po
slední vůli s dodatkem rovn"ž platným. Ustanovila universálním dědi
cem spolek na ochranu zvířat pro království české, vyloučivši výslovně 
všechny příbuzné s obou stran. Universální dědic prohlásil právoplatně, 
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že se vzdává nároku na tuto pozůstalost. ZťJstavitelka ustanovila ve své 
poslední vúii čtyři odkazy a sice Barboře č-ové, Josefu N-ovi a Janu 
H-ovi po 200 Kč a Leopoldině P-ové 300 Kč. Z odkazovniků nedočkali se 
nápadu, předemřevše, Barbora č-ová a Josel N. K pozůstalosti po Marii 
B-ově přihlásili se podle § 726 obč. zák. jako dědicové žalovaní Jan H. 
a Leopoldina P-ová, tato k 3/ Ci pozllstalosti, onen k 2/;:; pozůstalosti, 
kaduéní správa této pozůstalosti na '/9 a byla poukázána se svým ná
rokem soudem pozůstalostnim na pořad práva. Proti žalobě, již se do
máhal československý stát (kaduéní správa) na žalovaných: Leopoldině 
P-ově a Janu H-ovi, by bylo uznáno právem, že žalobci přísluší nárok 
na '/9 pozůstalosti Marie B-ově, namítli žalovaní, že zde nepřijde 
v úvahu § 562 obč. zák., který se týká dědiců, nikoliv odkazovníků, 
nýbrž že zde přijde v úvahu ustanovení §§ 689, 726 a navrhli proto za
mitnutí žaloby. Pro c e s n i s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl. 
D ů vod y: Soud jest toho názoru, že prosba žalobni není odůvodněna, 
že v připadě, o který jde, státu nepřísluší kadnční právo. Podle § 689 
obč. zák. připadne odkaz, jehož obdarovaný přijmouti nemůže nebo 
nechce, tomu, kdo jest povolán náměstnictvim nebo nástupnictvím dě
dickým, a, není-li takové osoby a odkaz jest celý zůstaven více osobám 
nedílně nebo výslovně díly rovnými, připadá podíl, jejž jeden z nich 
neobdrží, ostatním tak jako dědictví spoludědicům. Kromě těchto dvou 
připadů se rozmnožuje uvolněným odkazem podstata dědická. Poněvadž 
odkazy po Marií B-ové nebyly ustanoveny ani nedílně ani výslovně 
rovnými díly, rozmnožila se odkazy Barbory Č-ové a Josefa N-a, ježto 
se jich tito nedožili a tedy jich přijmouti nemohou, podstata dědická 
po Marií B-ové podle posledni věty § 689 obe. zák. Jde tedy o to, zji
stiti, komu tato rozmnožená podstata dědická po Marii B-ové má při
padnouti. Podle § 726 obč. zák. nabývaji, nechce-li nebo nemůže-li se 
v pozůstalost uvázati ani dědic ani někdo, kdo je povolán za něho (ná
městnictvim) nebo po něm (nástupnictvim), práva dědického ti, kdo 
dědí podle zákona. Odřeknou-li také oni, dědi ti, kdo byli obdarováni 
odkazy podle úměry, jakou byli obdarováni. Poněvadž k dědictvi po 
Marii B-ově nepřicházejí v úvahu ani dědici ze závěti, ani dědici zá
kon~í.. neboť ~ědic ze závěti dědictví nepřijal a dědici ze zákona jsou 
z dedlctvl - lak nespornJ - vůlí Marie B-ové vyloučeni, dědí podle 
poslední věty § 726 obé. zák. celou pozůstalost, t. j. podstatu dědickou, 
rozmnoženou podle posledni věty § 689 obé. zák. o odkazy Barbory 
č-ové a Jose,fa N-a ti, kdo byli obdarováni odkazy dle úměry, jakou 
byh obdaroval1l, pokud tu jsou. Poněvadž v tomto případě jsou tu od
kazovníci Jan H. a Leopoldina P-ová, kteří se nápadu dožili, přicházejí 
l,en, lIto. dva v úvahu jako dědici k rozmnožené podstatě dědické podle 
umery, lakou byli obdarováni, t. j. '/ó a '/,. Poněvadž tedy dědí Jan H. 
a Leopoldma P-ová, jsou tito osobami, které se uvážou v pozůstalost, 
a ~el11 zde tedy případ odúmrtí, neboť pozůstalost připadá státu jako 
od~~1fr pouze tehdy, není-li nikoho, kdo by děsil po právu, nebo ne
uvaze-lI ?e nikdo v pozůstalost (§ 760 obč. zák.). O d vol a c í s o u cl 
napadeny rozsudek potvrdil. D ů v o cl y: Žalujíci strana buduje svůj 
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nárok na předpisu § 562 obč. zák., který chce vztáhnouti na iento pří: 
pad. Soud odvolací však sdílí právní stanovisko prvého soudu, klere 
odpovídá k námitkám žalovaných, ž:. ustanovel;í ~ 562 obč. zá.k. s~ sem 
vůbec nehodí že naopak sporný pnpad Jest resltl pod zornym uhlem 
§§ 689 a 726' obč. zák. Předpis § 562 obč. zák. mluví o dědici »ustano
veném« k určitému dílu a jsa zařaděn do hlavy o posledních pořízeních, 
zřejmě má na zřeteli dědice závětí povolané,.:, ~imž ::š~k ne~ze po'čítay 
pouhé odkazovníky, kteří nikdy se neobmysleJI ufCltym dIlem pozu~ 
stalo sti. Poukaz na § 726 obč. zák. poslední věta, že se odkazoVI1lCI 
pokládají poměrně za »dědice«, n~může ';líti. význam, ~te:ý mu přikládá 
žalující strana, že prý odkazovmcl mu Sl byh pokladal1l ~ned od po~ 
čátku za dědice, jako by byli závětí k pozůstal~stI po~olam., To nem 
v § 726 obč. zák. vůbec obsaženo, naopak vysvIla z predplsu §§ 7?6 
a 760 obč. zák., že odúmrtí stává se pozůstalost teprve tehda, nem-II 
tu ani odkazovníků, kteří by se uvázali podle § 726 obč. zák. v po
zůstalost. Třebaže se pokládají odkazovníci za dědice, nestanoví zákon, 
že by se hned od původu pokládali za dědice, j~k5' by je byl testato; 
ustanovil dědici k určitému dílu pozůstalostI; uvadetl § 726 ve spojem 
s § 562 obč. zák., jest příliš odvážným a neodpovíd~ ani účelu zákon.a 
ani jeho doslovu. Právem odkazuje prvý soud na predpls § 689 obc. 
zák., že podle poslední jeho věty spadají odkazy uvolněné smrtí ?dka: 
zovníků před úmrtím zůstavitelky do pozůstal?stní podstaty, a p~nevadz 
ani zákonní dědici nemohou na pozustalost ,c'!l1lh pravo dedlcke, takto 
uvolněná celá pozustalost připadá podle poslední věty § 726 obč. zák. 
žalovaným odkazovníkům poměrně ('/ó a 'I,)· 

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

Důvody: 

Při řešení pÚpadu jest vycházeti z toho, že žalobce uznal, jak v ža
lobě tak v odvolání i dovolání, že žalovaným přísluší nárok na mlmo
řádl;é právo dědické podle § 726 obč. zák. Stranám jest spornou jen 
otázka rozsahu tohoto práva a jde jim proto o výklad ustanov~ní § 7.26 
obč. zák. Správný jeho výklad nemůže však ~ésti k uzná~í naroku ~a~ 
lobcem uplatňovaného, jak vysvitne z těcbto uv~h. J~st ot~zk?u,)~k~ml 
dědici se stanou odkazovníci podle § 726 obc. zak. PnsvedcllI Jest 
názoru, který hájí také n.auka (Krainz-Ehrenzweig, Erbrecht str; 447: 
Mayr, Erbrecht str. 238, Stubenrauch 1. str. 90~ a. Svo~oda,. Dedl,:k~ 
právo str. 51), že se takoví odkazovl1l~1 stan~u dedlc; pozust~leho jmem 
poměrně podle hodnoty svých o~kazu tak,. ze v~ vs.ech .~me:ech, ,tedy 
i v otázkách ručení za dluhy pozustalostl1l 1 v otazkac~ nZ~11l poz~sta
lostního platí za dědice, povolané závětí. Plyne to. ta ke z u~ahy, ze St; 
takoví odkazovníci stali dědici po rozumu zakona leH ve sve vlastnostI 
jako odkazovníci, za něž byli povoláni toliko závětí, která je~! t,:dí~ dú
vodem jejich dědického práva. V tomto případě stalI s,:, tUdlZ dedl:~ :c 
závěti toliko oba žalovaní, neboť Josef N. a Barbora C-OVil, nedozlvse 
se nápadu odkazu, nestali se vůbec odkazovníky, čímž byla u mch vy-
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loučcna možnost státi se dědici, která by tu byla bývala právě jen tehdy, 
kdyby se byli stali odkazovníky. Nestaly-li se osoby tyto dědici ze zá
věti, nelze se žalobci ani dovolávati ustanovení § 562 obč. zák. Neboť 
úmrtím těchto osob uvolnily se toliko jejich odkazy, které, jak nižší 
soudy správně dovodily, spadly podle § 689 obč. zák. do pozůstalostní 
podsta ty. žaloyaným připadlo podle toho, co bylo řečeno, podle § 726 
obč. zák. celé pozůstalé jmění a měla okolnost, že se jim dostalo urči·· 
tého odkazu jen ten význam, že hodnota odkazu jest klíčem, podle 
kterého se dělí celé pozůstalostni jmění mezi odkazovníky, stavší se 
nyní dědici. Jinak by také nemělo smyslu ustanovení 'zákona (§ 726 
obč. zák.), že jest odkazovníky považovati poměrně za dědice. 

Cís. 8191. 

»Vznesení nároku« podle § 967 obč. zák. znamená určité vyzvam 
dlužníka věřitelem, by mu dal náhradu. Nárok na náhradu škody dlužno 
vznésti ve lhůtě § 967 obč. zák. i tehdy, opírán-li o čl. 282 obch. zák. 

Převzal-li zasílatel movité věci pouze do úschovy, nelze použiti 
čl. 386 obcb. zák. 

(Rozh. ze dne 30. června 1928, Rv I 4/28.) 

Žalovaný měl u žalující zasílatelské firmy v úschově nábytek. Proti 
žalobě O zaplacení úschovného namítl žalovaný zapo'čtením vzájemnou 
pohledávku na náhradu škody, ježto prý se nábytek poškodil ve skla
dišti žalující firmy vlhkem a houbou. Namítnutá vzájemná pohledávka 
převyšovala zažalovanou pohledávku. Pro c e sní s o udp r v é s t o
J i c e uznal zažalovanou pohledávkl! dúvodem po právu, uznal však 
po právu též vzájemnou pohledávku do výše zažalované pohledávky 
a proto žalobu zamítl. O d vol a c í s o u d ne umal vzájemnou po
hledávku po právu a odsoudil žalovaného k zaplacení zažalovaného pe
níze. Dů vod y: Jest nesporno, že nábytek byl uložen ve skladišti od 
6. května 1924 do pwsince 1925 a že žalobkyně vrátila nábytek žalo
vanému v prosinci 1925. Podle poslední věty § 967 obč. zák. vzájemné 
pohledávky schovatele a ukladatele věci movité mohou býti vzneseny 
(» .... , k6nnen ..... angebracht werden) jen do třiceti dnů od navrá
cení. Soud odvolací sice souhlasně s prvním soudcem považuje za pro
kázáno, že žalovaný, přejímaje nábytek ze skladiště, hlásil Marii Sch-ové, 
že knihovna utrpěla škodu vlhkostí, a že žalovaný, přejímaje nábytek, 
též Antonína Sch-a vyzval, aby se přišel na nábytek podívat, že žalovaný 
nábytek nemůže tak nechati, avšak že se Antonín Sch. na nábytek po
dívat nepřišel. Soud odvolací tudíž souhlasně s prvním soudcem po 
stránce skutkové věří výpovědi žalovaného co strany. Podle § 267 c. ř. s. 
jest zjištěno, že žalova:ný do Jřiceti dnů po převzetí nábytku k žalující 
firmě dalšího prohlášení o poškození nábytku neučinil, zejména nepro
hlásil, že žádá na žalobkyni, by mu škodu nahradila. Po stránce právní 
soud odvolací usuzuje, že prohlášení, která žalovaný učinil při převzetí 



- Čís. 8191 -
984 

nábytku, nelze považovati za »vznesení« vzájemné pohledávky namítnuté 
nyní ve sporu započtením (§ 967 obč. zák.). Předpis čl. 386 obch. zák., 
podle kterého se žaloby proti zasílateli pro poškození zboží promlčují 
po jednom roku, vztahuje se pouze na smlouvy zasílatelské, na smlouvy 
O dopravě zboží, nikoliv na smlouvy, kterými zasílatel převzal pouze 
uschování movitých věcí jako v případě souzeném (sroy. Staub, Ko
mentar zum Handelsgesetzbuch). V souzeném případě příslušela strallě 
žalující pohledávka proti žalovanému ze smlouvy uschovací na zaplacení 
úschovného. žalovaný se proto asi domníval, že může později započte
ním svou pohledávku za poškození upllltniti. Avšak podle názoru odvo
lacího soudu musel přes to ve zmíněné třicetidenní lhůtě žalobkyni zře
telně (čl. 279 obch. zák.) oznámiti, že žádá na ní náhradu škody a že 
odpočte dotycný nárok od pohledávky žalobkyně na odměnu za uscho
váni. Z povšechného tvrzení, že žalovaný utrpěl škodu, že nábytek ne
může tak nechati a pod., žalobkyně ani přibližně nemohla seznati, jaké 
nároky žalovaný z tohoto důvodu činí. Kdyby byl žalovaný včas pro
hlásil, že žádá určitou náhradu škody, žalobkyně mohla by sama zjišťo
vacím důkazem se zabezpečiti proti nepřiměřeným nárokům. Zmíněné 
ustanovení § 967 obč. zák. právě má čeliti tomu, by v době pozdější 
uplatňovány byly takové nároky na odškodnění, které později nesnadno 
mohou býti zjištěny. 

N e j v y Š š i s O u cl nevyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

Dovolatei ocitá se v rozporu s obsahem napadeného rozsudku, tvrdě že 
odvolací soud vzal též za prokázáno, že hned po vydání nábytku prohlásil 
žalující fi.rmě, že bude žádati náhradu škody. Odvolací soud naopak zjisti!, 
že žalovaný do třiceti dnů po převzetí nábytku neprohlásil k žalující firmě, 
že na nf žádá, by mu škodu nahradila, nýbrž že pouze hlásil Marii Sch-ové, 
že knihovna utrpěla škodu vlhkostí, a že vyzval Antonína Sch-a, by se 
přišel na nábytek podívat, že jej tak nemůže nechati. Odvolací soud 
správně vyložil ustanovení § 967 obč. zák., neshledav ve zjištěném po
všechném prohlášení žalovaného zřetelné uplatnění vzájemné pohle
dávky ukladatelovy, jež byla namítána teprve ve sporu k započtení, ne
boť »vzneseni nároku« podle § 967 obč. zák. znamená určitě vyzván! 
dlužníka věřitelem, by mu dal náhradu (viz Sedláček: Obligační právo 
ll. str. 29), což se nestalo. Rovněž správným jest právní názor odvola
cího soudu, že na souzený případ nelze použíti ustanoVení čl. 386 obeh. 
zák., protože jest nesporno, že nešlo o smlouvu zasílatelskou, o smlouvu 
o dopravě zboží, uýbrž 'jen o převzetf movitich ,věcí do .uschov~ní,. tedy 
o smlouvu schovací podle §§ 957 a nasl. obc. zak. Bezvyznamnyml JSou 
vývody dovolání O tom, že žalobkyně ručí žalovanéIl)u za škodu podle 
čl. 282 obch. zák., neboť tím by se nic nezměnilo na tom, že nárok na 
náhradu této škody musil by též býti vznesen v propadné lhůtě § 967 
obč. zák. (Rozh. čís. 604 sb. n. s.) 
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Pozemková reforma. 
Byla-Ii proti bývalému vlastníku zabraného majetku vtělena na po

zemek služebnost v době, kdy se mu již nedostávalo volné disposice, bez 
vědomí a souhlasu Státního pozemkového úřadu, jest pfldělce pozemku 
oprávněn domáhati se výmazu služebnosti na tom, pro něhož byla vtě
lena. 

(Rozh. ze dne 30. června 1928, Rv II 536/27.) 

Vlastnici zabraného velkostatku Ludvice W-ové byla dána výpověd' 
z hospodaření v dubnu 1924. Na základě rozsudku ze dne 18. září 1924 
dala si obec K. zajistiti na pozemcích velkostatku služebnost stezky a 
trakařové cesty. Na základě dohody se Státním pozemkovým úřadem ze 
dne 18. července 1924 a kupní smlouvy ze dne 15. ledna 1925 bylo vlo
ženo pro žalobce vlastnické právo k velkostatku. žalobou, o niž tu jde, 
domáhali se žalobci na obci K, že žalovaná jest povinna vydati žalob
CŮm listinu, na jejímž základě by byly vymazány služebnosti váznoucí 
na pozemcích velkostatku pro žalovanou obec, jinak že jsou žalobci na 
základě rozsudku v tomto sporu oprávněni žádati o výmaz těchto slu
žebností. O b a niž š! s o u d y žalobu zamítly. 

Ne j vy Š š í s o u d uznal podle žaloby. 

Důvody: 

_ Dovolání opírajícímu se o důvod nesprávného právního posouzení 
ýe~1 (~ 503 čís. 4 c. ř. s.) nelze upříti oprávnění. Oba nižší soudy vy
chazejl v tomto sporu z právního, hlediska, že pravoplatným rozsudkem 
okresního soudu ze dne 13. září 1924 vydaný na žalobu obce K proti 
Ludvlce W-ové, bývalé majitelce velkostatku, o uznání služebností 
~ře~mět vtoho.to sporu tv?řícíCh jsou i žalobci v tomto sporu vázáni, je
hkoz ~luzebmch pozemku nabyli od Ludviky W-ové kupní smlouvou ze 
dne b. ledna 1925 a jsou tudíž jejími právními nástupci ve vlastnictví 
p'0zemků, ano prý nabytí onou kupní smlouvou přes to, že k ní bylo 
tr~ba souhlasu Státntho pozemkového úřadu, stalo se z volné ruky a že 
mimo. to byl statek propuštěn ze záboru, tak že není oné ratio legis, která 
vedla k stanovení zákazu zavazení podle § 7 zákona ze dne 16. dubna 
1919, čís. 215 sb. z. a n. Než s názorem tímto n.elze souhlasiti, jelikož 
odvolacl soud přehlíží, že právě Onen spor s bývalou vlastnicí velko
statku K. byl veden za platnosti zákona záhorového a ostatních zák011l1 
o pozemkové reformě. Tu není takového poměru. právního mezi žalobci 
~ L~dvlkou W-ovou, jako bývá mezi kupitelem a pro datelem za oby
ceJnych vkOlností, kde zpravidla s právy př'ejímají nabyvatelé i břemena 
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váznoucí na nemovitosti. Tu byl statek Státním pnzemkov)rTTI úřadem 
žalobcům po zákonu přidělen, což se mohlo státi i formou smlouvy mezi 
starým vlastníkem a nabyvateli, od Státního pozemkového úřadu schvá
lené, neboť to byl pak jen zkrácený příděl (§ 28 zák. čís. 329/20). Pro 
tato zdánlivě soukromoprávní jednání platí nejen předpisy občanského 
zákona a tu obyčejně v úvahu přicházejících zákonů jiných, nýbrž ze
jména i zákony týkající se pozemkové reformy, jež jsou rázu všeobecně 
vížícího a proto musí vždy a za všech okolností na ně býti vzat zřetel. 
Důsledkem toho jest, že závazky, jež by byly ve sporu ve prospěch obce 
K. proti posavadní vlastnici pravoplatně přiwány, vzhl;dem na ustano
vení § 7 zák. zábor. a § 31 zák. ze dne 8. dubna 1920, ČIS. 329 sb. z. a n. 
(ve znění zák. ze dne 13. července 1922, čís. 220 sb. z. a n.), pokud ne
byly Státním pozemkovým úřadem uznány, nelze míti za takové, jež by 
vázaly i nové nabyvatele. Tímto § 7 cit. zákona záborovéllo a to bez 
ohledu na to, byl-Ii zábor v pozemkovýc? knihách nebo v .d.esk~c~ zem
ských poznamenán čili nic (§ 16 téhož zakona) bylo bezvy]lme.cne usta
noveno, že zcizení, pronájem zabraného majet~u, je?_o zavaz:'Dl .... ~y
žaduje úředního souhlasu Státního pozemkoveho uradu a ze lakovato 
právní jednání bez tohoto souhlasu proti státu nemají pr~v~ích následku, 
čímž bylo volné nakládání se zabraným statkem vlastmkum obmezeno. 
Dále pak bylo § 31 zák. ze dne 8. dubna 1920, čís. 329 sb. z. a n. ~e 
znění zák. ze dne 13. července 1922, čís. 220 sb. z. a n. ustanoveno, ze 
po uplynutí 30 dnu od výkonu 'p?známky nebo vyhlášení za.mýšlené~o 
převzetí nelze se domáhati uznam prava vlastmckeho nebo jlnych p;av 
věcnÝch k nemovitostem převzatým ani proti státu am proll osobam; 
jimž" se dostalo těch nemovitostí přídělem. Shodují se tat? ustano.':.em 
v tom, že po záboru, po případě po poznámce nebo vyhlasce zamysle
ného převzetí přechází volné nakládání se zabranýml_ nemov.'t?stml n~ 
Státní pozemkový úřad. Proti tomu:o a jen ~omu.to mela ta~e ~alo':.ana 
obec v stanovené lhůtě § 31 up·latnovatr sva prava k vydrzem sluz~b
nosti, měla-li býti vůbec účinná, což se ~šak nestal~, pk bylo ~rvyl!1 
soudem zjištěno. Vzhledem na cit. zákonna ustanovem prav~~:~t~YI ro:
sudek okresního soudu ze dne 13. září 1924 nezbaVUje nynejsl za,obce 
práva, by trvali na tom, by byl zach?~án stav zákonem chráněný. Tím, 
že po opovědi sporu bývalou vlastmcl nevstouplll do. sporu ?l1lm. roz
sudkem rozhodnutého, neztratili a nemohli ztratiti vyhody CIt. zako:,!, 
zaručené) n"eboť jednání tomuto všeob~cně vÍžícímu ,ustanov::ní . s: P:~
číci nemohla býti platná, nezachoval-Ir se P?stup-, z~kor;em jedme pn
puštěný _ v tomto případě podle § 31 CIt. zak. pndeloveho. Nevadl tu~ 
díž nároku žalobcův zmíněný pravoplatný rozsudel<, .neboť se dom~haJl 
oduznání služebnosti, jež byla do pozemkových kmh obce K. vtelena 
proti bývalé vlastnici v době, kdy se jí už volné disposice s ~elk~~tatkem 
nedostávalo a to bez vědomí a souhlasu Státního pozemkoveho ~radu
domáhají s~ tedy zrušeni slu~ebnosti na-,z~br~ný poze~ek protl.,-~ak~nu 
vtělené, a proto proti žalobcum j"-~O pndelcum po zakonu neucmne a 
neplatné (§31 zák. čís. 329/20 a CIS. 220/22 sb. z. a n.). 

- čís. 8193 -
987 

čís. 8193. 

Zákon ze dne 15. července 1927, čís. 111 sb. z. a n. proti nekalé 
sontěži. 

Prozatímní opatření podle § 381 čís. 1 ex. ř. jest přípustné í při ža
lobě zdržovací podle § 15 zákona. 

Pokud vyplývá ze samé povahy inserce vubee a z obsahu a vzhledu 
insertU zvláště pravděpodobnost, že pokračováním v inserci dosavadním 
zpusobem bude zmařeno případné uskutečnění nároku, vymáhaného ža
lobou zdržovací. 

(Rozh. ze dne 3. července 1928, R I 440/28.) 

Žalující nakladatelství žalovalo žalovaného, by se zdržel další inserce 
spisů Dostojevského podle § 15 zák. o nekalé soutěži a by nahradil 
škodu. Návrhu žalobců, by bylo povoleno prozatímní opatření zákazem 
žalovanému, by nepokračoval v inserování nebo v jinakém veřejném 
doporučování svého vydání spisu F. M. Do,stojevského způsobem, po
užitým v inserátech, otištěných v »Českém Slově« ze dne 29. ledna 1928, 
v »Národních Listech« ze dne 12. března 1928, a v »Národním Osvo
bození« ze dne 15. března 1928, že totiž každému, kdo vyplní a zašle 
k insertu pfipojený blanket, bude zdarma zasláno celé souborné dil" 
Dostojevského, při čemž odběratel zaplatí za každý svazek 2·50 Kč za 
inserčné a obal .- S o udp r v é s t o I i c e vyhověl. D ů vod y: Ža
lobní nárok jest osvědčen soudu známou skutečností vydání souborných 
spisů F. M. Dostojevského oběma žalujícími nakladatelstvími. Nebez
pečenství hrozící nenahraditelné škody jest o,svědčeno předloženými vý
tísky inserátů, z jichž obsahu jest patrno, že žalovaný musí v inserování 
pokračovati tak dlouho, až sežene počet přihlášek tak veliký, by příjem 
2·50 Kč za každý svazek od každého z odběratehl mu finanč'ně učinily 
rentabilní vytištění a rozeslání inserovaných spisů. Rek u r sní s o u d 
zamíil návrh na povolení prozatímního opatření. D ů vod y: Nutným 
předpokladem povolení prozatímního opatření jest, by nejen nárok, nýbrž 
i jeho ohrožení bylo dostatečně osvědčeno, to se však v souzeném případě 
nestalo. Žalující strana, dovolávajíc se ustanovení §§ 1, 2, 15 zákona 
proti nekalé soutěži ze dne 15. července 1927, čís. 111 sb. z. a n., musila 
by osvědčiti, že odpůrce dostal se v hospodářském styku v rozpor s do
brými mravy soutěže jednáním způsobilým poškoditi soutěžitele (stranu 
žalující), pokud se týče že veřejně rozšiřuje o podmínkách vlastního 
podniku údaje, které jsou zpťrsobiléoklamati a zjednati tím podniku 
tomu na úkor jiných soutěžitelů přednost při soutěži. Žalobní nárok není 
osvědčen so_udu známou skutečností, že obě žalující nakladatelství vy
~!ala sveho c'asu spisy DostOjevského, nýbrž musilo by býti osvědčeno, 
ze JSou tu shora uvedené podmínky. V předloženém insertu strany ža
lované se praví, že spisy Dostojevského budou vydány každému kdo 
zaplatí 2 Kč 50 h na obal a insertní výlohy za každý svazek. Tím' uve
deno 11a pravou míru použití výrazu -».zdarola« v insertu. Z toho zřejmo, 
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že tento způsob reklamy nemůže míti tako~ý ,v1i;, n~ poměry" nak!ad~
telství žalujících, jaký se v žalobě t~rd" nybrz, ze }emlto pon.zena V),

dání spisů Dostojevského jsou vydam draha,.z nr':.hz Jedn? S~OJl 367 Kc, 
druhé 640 Kč, kdežto podle citovaného inseratu p~1Jdou dlla ,a z~, 60 Kc 
i se zasláním, rozdíl cen jest tedy takový, že odberatelstv? net;'~ze b~tr 
v pochybnosti, že jde o různě vypravena dlla, nasledke;n ceh?z J~st vy~ 
loúčeno, že by inserce strany žalované mohla stram~ zalu]lCl po~kodlh 
tak, jak v žalobě jest tvrzeno. po~lle c~t. §, 1, možno :~lovah o nahra,dl~ 
škody tím způsobené jen v tom pnpade, vedel~h soute;ltel n:~o moh,-h 
'd't' 'e J'cdnání J'eho J'est způsobilé poškodlh druhe soutezlt. ele. ~d~ 

ve e I, z 'd' .,' 'koda CIn! 
jest tu tento předpoklad, nebylo osvc ceno, zeJmena, :e, s. .' 
u obou žalujícíCh firem 27.230 Kč, a počítá ,s,e tu ~lastn: skoda, kte!~ 
teprve v budoucnosti má vzniknoutI. Rovn~~ nem osvedče~o, hr;:>Zlcl 
nebezpečí nenahraditelné škody, neboť ne,stacl k !om~ tvrzenr, z; za:o
vaný musí v inserování pokračovati tak dlouho, az sezene takovy po,;et 
přihlášek, by přljem 2 Kč. 50 h za každý svazek mu uhradIl vydam 
a mimo to zajistil nějaký ZISk. , . . 

Ne' v y š š í s o u d obnovil usnesení ~r~eho, so~du? doplnrv t~ 
t a k t oj: Zákaz daný žalovanému jest p~d:nm:~ hm, :e ,zal~bel sl?z~ 
na soudě 20,000 Kč jako jistotu za skodu, Jez muze opatrenrm hm vznrk 
nouti odpůrci. žalovaný nechť vyhoví zákazu, pkmlle bud~ zprave~ 
o složení jistoty, Prozatímné opatření nebude,provedeno, ~ zakaz dany 
žalovanému bude zrušen na jeho návrh, slazl-Ir na soude 10.000 Kč, 

D ů v o cl y: 

žalobci domáhají se žalobou především odsouzení ža:ov~n~ho,. ž,e 
jest povinen ustati v inserování a jinakém ~eřejném, do~oruco~an~ S~lS11, 
, . ch v žalobní prosbě a navrhUjí prozahmne opatrenr zaka-
jmenovany '." k' ' ., do po 
zem by žalovaný nepokra,čoval v insercl a v ]Ina em vere]lle~ -
ruč~vání, jde tudíž o žalobu zdržovací podle § 15 ~dst., (1) ~a:k?na ze 
dne 15. července 1927, čís. 111 sb. z. a ,n:.' ~ prozahm,;e opatrem podle 
§ 381 čís. 1 a 382 čís, 5 ex. ř., podmmene obavou, ze by JInak byl~ 
zmařeno uskutečnění nároku. Návrh,. jak Je ,~at;n? z, jeho d?slovu, m~ 
na mysli jen žalobu zdržovací, nikolr dalsl zadam na.hrady skody, nem 

roto třeba zabývati se tímto druhým nárokem. Že zalobcl, kt~n sal~1 
již vydali spisy, o něž jde, jsou soutěžiteli ve smyslu § 46 za~. a ze 
spisy ty jsou zbožím ve smyslu téhož § a § 2 (2) }ak., ,o to~ nem, sporu. 
Prozatímné opatření jest zajisté přípustl;é 1 ph zalobe zdrzovael P?dl~ 
§ 15. Zákon nemá zvláštního ustanovem, j~ pr~to POSou~ltl,podmmk) 
žádaného opatření podle předpisů exekučl1lho ra?~., Nez~lezl na, tom, 
že § 35, vztahující se na řízení trestní, zná Jen za]ls:el~1 vykonu vyro,ku, 
podl€ § 36 odst. (1), v němž mluví ,se o odstr~ne~1 anebo dopln,em 
(na rozdil od zdržení se) údaje, nebot § 36 nezna navrhu soukr~me~o 
, lb' e ž by se rovnal žalobě zdržovacÍ. Z toho' nelze dovodlh, ze 
za o ce, J 11 I' ť' ar' ení 
by při žalobě zdržovací nemohlo býti poyo eno, p:ozalmn~ ?p r, 
podle § 381 čís. 1 ex. ř. k ochraně nároku na zdrzem se jednam, vytce-
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n01\O v §§ 1 a 2 (1), t. j. údaje. Ježto zákon opatření to nevyloučil, 
jest zajisté přípustné. Náležitosti prozatímného opatření podle exekučc 

ního řádu, t. j. nárok a nebezpečí, že uskutečnění jeho bude zmařeno, 
byly osvědčeny předložením insertů, otištěných ve tř€ch různých časo
pisech vyšlých clne 29. ledna, 13. a 15. března 1928. lnserty těmi učinil 
žaiovan)r o poměrech vlastního závodu údaje a to o stanovení cen zboží. 
Společným znakem všech insertů jest veliký a tím nápadný nadpis 
»ZDAfVVlA«, další sděleni, že poskytuje se přiležitost čtenáři listu, by 
zdarma získal clilo, a že podle kuponu lze žádati o bezplatné zaslání 
spisll. Ve větě na konci předposledního odstavce praví se, že bude za
počteno za obal a insertní výlohy 2 Kč 50 h za díl. Dovolací soud roz
hodující o dovolacím rekursu jedině na základě návrhu a jeho příloh, 
může uvažovati jen o tom, zda tím jsou dány pod.mínky prozatímného 
opatření podle § 381 Čí·s, 1 ex. ř" aniž by tím předbíhal rozhodnutí 
o žalobě zdržovací. Bylo proto uvážiti, zda podle tvrzení žaloby a insertu 
jest pokládati za vylollčeno, že by mohlo býti vyllOvéno žalobě, pokud 
se týče jedině za možné, že by soud rozhodující o žalobě zdržovací ji 
zamítl. Této jistoty není, neboť, soudíc podle tvářnosti a obsahu inserlů, 
jak jeví se soudu na prvý pohled, t. j. bez projednání věci mezi stra
nami, není již předem vyloučeno, že soud rozhodující o žalobě, ne
dojde,li k přednesu a zjištění dalších skutečnosti, uzná na základě inserlů 
těch, že žalovaný učinil jimi veřejně o poměrech vlastního podniku 
údaje, které jsou způsobilé oklamati a zjednati tím podniku tomu na 
úkor jiných soutěžitelů přednost při soutěži, že tak učinil údaji o sta
novení cen a že soud uzná nápadně vytištěnou nabídku ZDARMA a 
nenápadnou zminku o hotových výlohách za 'prostředek způsobilý, by 
se čtenáři méně myslící nebo povrchně čtoucí dali pohnouti k podpisu 
a k,o.deslá,;í kuponu, v němž se mluví jen o bezplatném zaslání spisů, 
all1Z Je v nem vytčen závazek k placení, když v insertu je mimo to vyc 
hra,ž,ena Ihůta kz~slání kU,~onu, a že by tak učínili spíše, než by koupili 
tytez spIsy od ]Ineho soutezltele, který je nabízí za cenu mnohem vyšší. 
Již tato možnost stačí aspoň k osvědčení nároku, vymáhaného žalobou 
zdržovací, o jiné, než o pouhou možnost nejde, a pokud by tomu tak 
nebylo, ~yl. nedo,st~tek vyrovn~n uložením jistoty podle § 390 ex. ř. 
Inserty teml osvedceno Jest vsak I nebezpečí, že uskutečnění nároku 

. bude ,zmaře~~. Ins,ertyo ty ~ycházely ,postupně v různých časopisech, 
urče~lm deslydenlll lhl~ty, PUSOb,l na ctenáře několika listů, by se roz
h~~h v dobe dostr kratke, ne\ll proto' vyloučeno, že žalobci nebudou 
mltr po prov~deném ,spor~, jenž. může trvati dosti dlouho, zapotřebí 
lOzsudku, by zal@vany zdrzel se IlIserce, jestliže mezi lim dosáhl účelu 
t. J. ~ostat:čného po'čtu přihlášek a tím odběratelů, při čemž neblld~ 
vylouceno, ze s~ tak stalo na úkor soutěžitelů. Vyplývá proto z povahy 
IlIserc~ samotne a, z obsahu a vzhledu předložených insertů zvláště 
pravdepo~obnos,t: ze pokračováním v inserci dosavadním způsobem 
bUd,e zmar,e~o pnpadné uskutečnění nároku, vymáhaného žalobou zdržo
vac!, 1. J. ucelu, pro který se má žalovaný zdržeti dalších údajů obsahu, 
Jenz byl pozastaven žalobci. 
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čís. 8194. 

Ochrana nájemcil (zákon ze dne 26. března 1925, čís. 48 sb. z. a n.). 
Neni závady, by pronajímatel, potřebuje bytu pro své ženaté nebo 

vdané dětí, neujednal s nájemníkem, že mu na nájemné v náhradnlm 
bytě bude přispívati podle poměru nového vyššího nájemného k dřívěj
šímu nižšímu nájemnému. Přiměřeným jest náhradní byt, je-Ii kromě 
jiného přiměřeným i nájemné z náhradního bytu. S hlediska § 20 zákona 
nezáleží na tom, zda byt přešel na nového nájemníka, čí na majitele 
domu. 

(Rozh. ze dne 4. července 1928, Rv I 1808/27.) 

Žalobce měl najatý byt v domě žalovaného. Na podzim 1925 projevil 
žalobce ochotu, přistoupiti na výměnu bytu, bude-li mu poskytnut do
statečný náhradní byt. V listopadu 1925 došlo k dohodě, podle niž ža
lobce v polovici listopadu 1925 vyklidil a žalovanému předal dosavadní 
svůj byt a přestěhoval se do 3pokojového bytu v jiném domě. Vzhledem 
k tomu, že žalovaný v náhradním bytě nemohl umístiti všechen svůj ná
bytek a že rozdíl mezi nájemným dosud placeným a nájemným z ná
hradního bytu činil přes 5.000 K!é, zavázal se žalovaný platiti žalobci 
příspěvek na jeho no'Vé nájemné v částce 500 Kč čtvrtletně po dobu 
ochrany nájemníku, nejméně však po dobu tří roků. Žalovaný platil 
žalobci tento přispěvek až do konce června 1926. Od 1. července 1926 
zdráhal se však příspěvek ten platiti. žalobou, o niž tu jde, domáhal se 
žalobce na žalovaném zaplacení 1.500 Kč, dlužných za tři čtvrtletí (od 
1. července 1926 do konce března 1927). Pro c e sní s o udp rv é 
s tol i c e žalobu zamitl, o d vol a c í s o u d uznal podle žaloby. D u
vod y: Ze souhlasného přednesu stran a z korespondence jde jasně 
na jevo a soud odvolací zjišťuje, že žalovaný ujednal se žalobcem, že 
žalobce vyklidí byt v domě žalovaného a nastěhuje se do bytu, který 
nyní obývá, jako do bytu náhradního, poskytnutého mu žalovaným, a 
že se žalovaný, protože žalobce z nového bytu platí větši činži, než 
v bytě dřívějším, zavázal k příspěvku 500 Kč čtvrtletně. Důvodem ujed
náni bylo, že žalovaný byt ve svém domě najatý žalobcem potřeboval 
podle svých údajů pro svého ženatého syna. Správně tedy dovozuje 
žalobce, že nešlo o postoupení bytu žalobcem synu žalovaného, nýbrž 
o dohodu zru,šení nájemního poměru mezi stranami a že tedy prvý soud 
měl zkoumati, zda taková smlouva mezi majitelem domu a nájemníkem 
jest dovolena. žalobce dovozuje, že soud prvé stolice nesprávně po
soudil věc, považuje tuto úmluvu za zakázanou podle § 20 zákona 
o ochraně nájemníků, protože nešlo o postoupení bytu, nýbrž o zrušení 
nájemního poměru a v připadě § 1 (2) čís. 13 zákona o ochraně ná
jemníků, o jaký šlo, vlastník domu jest povinen poskytnouti nájemci 
přiměřený náhradní byt a že pro posouI'ení přiměřenosti přichází 
v úvahu i výše nájemného v bytě dosavadním a V bytě náhradním, že 
nájemné z třípokojového náhradního bytu ročních 8.000 Kč bylo proti 
nájemnému ze čtyřpokojového bytu v domě žalovaného ročních asi 
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2600 Kč nepřiměfeně vyšší) takže nov' b t b v- ~~ , 

za byt dřívější a že za účelem dosalen/ ):~e Xl pnn~e~~n?u nahradou 
bytu pro žalobce došlo k ujednáni stran r~ merdelnost! cll;ze z nového 

. ' '" 't· a ze po e neho zalobc '1 vanym lila pnspe I celkem penízem 6.000 K' " . e za 0-
od ujedllání do konce platnosti dosavadn'l c'.:c zalobce Jen za dobu 
do konce března 1928- musí na ná"emné

11O 
za ol1,a o oc~raně nájemců 

13.000 Kč. Nelze sice přísvědčiti mídění ž T .~ .n~vem byte zaplatiti asi 
není zak/lzána již proto, že nejde o o ~ uJle! ~ rany, ze, Sillvlouva stran 
nájemního poméru. To z § 20 zákon" p ~ Oupel1l dbytu, nybrz o zrušení 
nelze rozuměti jen případ, kde užívá~í nb~~e vy~~ Itl. Pos!:pupe?ím bytu 
i případ, kde užívání bytu přechází na vla ~ ~s ~ novy ~aJclnnlk, nýbrž 
bytu není výrazem technicky právním . ~ n; a omu: Vyraz postoupení 
zákonnou jeho definicí. Nelze mu roz~n;~tiOZ ~bsah Jest určen přesnou 
obč. zák., že by J'en dohodou mezI' st'. ]a a postupu podle § 1392 

.. , arym a novy'm n" 'k ' 
lJaJeml1lk nastoupil na místě starého b hl d a]er;nl1l em novy 
hlasí čili nic. Takováto záměna ná'em~~ o ~ u, :da vlast,l1lk domu sou
souhlasu vlastníka domu a vY'nle!n ,nem !TIoznOU, vyzaduJe Se vždy 

, . ,a naJemcu v tom pří d" , 
~rus~nlm dosavadní smlouvy nájemní a u' d . , ,pa e ]e vzdy 
jemll!, spadající jen v touž dobu na sOb,]e na?lm 1I0ve smlouvy ná
pením bytu rozuměti dlužno jako~koli ,e navz~!em. závislým. Postou
ujednáni zúčastněných osob (viz rozh~l~en~ ~,llZlvateh bytu na základě 
odvolací však nesprávné pra'vll' nu lIS. 6045 sb. n. s.). Soud 
§ 20 . I pOSOuzem shledá' .'" 

(2) zákona o ochraně nájemců d 26~a v ]lnem směru. 
~b. z: a n. sice všeobecně zakazu'e ,ze

k 
ne, '. brezn,a ,1925, čís. 48 

]emmk nebo jiný' užívatel byt d, ~sec b~ pravm Jednam, kterými ná
poskytovatí nebo slibovati za ua t ava S? e nebo někomu jinému něco 
Při slavném výkladu Ovšem u Pe;n~~pem byt~ nebo v souvíslosti s tím. 
by zapovězeným. Než nelze poJ· tl: o ktere v tomto Sporu jde, bylo 

'k d ' mInou I ustanoven' § 1 (2) --za .,.po le nehož soudu svolítí . e k v', . : . . CIS. 13 téhož 
byt pro ~vé ženaté. nebo vdanJé dětřPOVědl, lotre~uJe-h vlastník domu 
byt, ktery soud uzná za příměřen' V ~ opatn:h n~]el11l1lkovl náhradni 
dosavadního nájemního poměru o~· . l' omto pf[pad~ zákon činí zrušení 
poskytnut přiměřený byt náhrad . vI~ym ~d toho, ze bude nájemníkovi 
na byt náhradní. Toto ustanovenI;',. na],eml1lk ma tedy po zákonu právo 
dován jest § 20 cit. zák. a klera'z' ]~l ~~Jlmkou :e zásady, na které zbu-
neb ,,, v, za eZI v tom ze" 'k' . o pn pnležitosti zániku J' h ,. , ' naJemm OVl z duvodu 
vy 'hod b ", e o naJemmho pomě ' y, ne ať JIZ poskytnutí náhr d 'h b ru nema se dostati 
nutím ':,ýhody. § 1 (2) čís. 13 Ci: n~ o y,tu samo? sobě jest paskyt
o skoncení nájemního poměru 'e'd~~~' ovs~m Jedna o výpovědi, tedy 
~.ruh~ smluvní strany. Než rozdíl ]'1 ~ y:nnym, proJevem a proti vůli 
~~ vygověď, tedy o projev obo~~:r:~~]-'C ,.Jedme v tom, jde-li o smlouvu 
llzeneno vyznamu a slUší za" t' Y CI J ednostranny, Jest jen pod
o vy~hz:ní bytu, jehož vlas{I~~ke ;; platno~ považovati smlouvu stran 
v~ane detI za poskytnutí řiměř ,mu potreb,uJe pro své ženaté nebo 
v,;to smlouvy měly býti COdle en~~o bytu ,nahradního. Kdyby i tako-
dus ledkem toho zave'st· -- ,§ CIt. zak. zapovězeny' mi bylo b 
't . . I nzem o vy' 'd' d' '1' CI . zak. I tehdy kdyby 1 ' pove I z uvodu § 1 (2) čís 13 

' sm uvm strany byly v úplné dohOdě o vykli~ení 
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dosavadního bytu i o přiměřenosti náhradního bytu. To by se však pří
čilo zásadě procesní hospodárnosti. K přiměřenosti náhradního bytu se 
však vyžaduje i přiměřené nájemné, nájemník má i po této stránce zá
konný nárok; byt s nájemným nepřiměřeně -vysokým není přiměřenou 
náhrauou a nájemník neni povinen jej přijati. Je-Ii nájemné náhradního 
bytu pro nájemníka nepřiměřeně vysoké, Sluší uznati, že není závady, 
by nepřiměřenost tato nebyla smlouvou stran odstraněna, třebas i zá
vazkem vlastníka domu přispívati nájemníkovi na činži v náhradním 
bytu, pokud .ovšem příspěvek ten je v mezích přiměřené výše činže a 
nestáv á-li se již překročením přiměřené hranice jen výhodou, neboť 
takováto smlouva, sledující jen dosažení cíle § I (2) čís. 13 cit. zák., 
tedy cíle zákonného, je dovolenou výjimkou ze všeobecné zápovědi 
§ 20 cit. zák. Jde tedy o to, zodpověděti otázku, zda příspěvek 2000 Kč 
ročně nepřesahuje hranici shora vytčenou. Strany doznaly, že roční činže 
z nového bytu je o 5000 Kč vyšší, než ze starého bytu, příspěvek 

2000 Kč ročně daleko tento rozdíl nevyrovnává, proto jest již tím do
kázáno, že příspěvek roční 2000 Kč není většího rozsahu, než je potřebí 
k přivoděni přiměřenosti roční činže z nového bytu pro žalobce, takže 
pohybuje se v mezích, jež tento soud má podle předchozích vývodů 
za dovolené, aspoň pro dobu od 1. července 1926 do konce března 1927, 
kdy jest v platnosti zákon ze dne 26. března 1925, čís. 48 sb. z. a n. 
a kdy žalobce bydlí v náhradním bytě shora zmíněném a platí z něho 
činži shora uvedenou. Otázku, zdali závazek žalovaného bude platný 
i pro dobu po ochraně nájemníků a po eventuelním přestěhování žalob
cově do jiného bytu, není potřebí tímto sporem řešiti. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

Smlouva byla uzavřena v listopadu 1925 a jde o to, zda jest podle 
§ 20 (2) zákona o ochranu nájemníků ze dne 26. března 1925 čís. 48 
ř. z. platná, nebol' žalovaný n·amítal v první stolici, že požadovaná částka 
jest vlastně jen odstupným a že se tato úmluva příčí zákonu o ochraně 
nájemníků. Dovolací soud souhlasí s výstižnými dů!Vo-cly odvolacího 
soudu pro platnost řečené smlouvy. žalovaný byl by si mohl vymoci 
soudní svolení k výpovědi z důvodu § 1 (2) čís. 13 zákona o ochraně. 
nájemníků jen tehdy, kdyby byl nájemníkovi opatřil náhradní byt, jejž 
by byl soud uznal za přiměřený. Nelze o tom pochybovati ~ ani žalo~ 
vaný o tom nepochybuje - že strany mohou i bez soudního řízení platně 
ujednati, že nájemník vyklidí dřívější byt a přestěhuje se do náhrad
ního bytu, jejž mu pronájemce byl opatřil. Smlouva takového obsahu 
nijak neodporuje zákazu § 20 (2) zákona o ochraně nájemníků, neboť 
nájemnik žádá jen to, k čemu je podle zákona oprávněn, a pronájemce 
slibuje jen to·, k čemu je podle zákona povinen. Nutiti strany, by přes 
to, že jest mezi ními souhlas, provedly s·oudní řízení podle § 4 zákona 
o ochraně nájemníků, a aby pronajímatel k tomu ještě. hradil nájemní
kovi útraty soudního řízení podle § 5 zák. o ochraně nájemníků, bylo 
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by jak pro soud, tak pro strany nehospodárné. Při t ' . 
zkounwh, zdalI Jest opatření náhradního bytu p. .. om 'knetI cba am 

. ,. ,. dl' 10 naJemm a vyhodou 
- pK n1l11l o vo aCI soud - či mnohdy nevy'hodou . k .. 
I t ,. Jde n)'ní o to zd "d- k - Ja mllll dovo-RCI. , a v pnpa e de náJ·emné z ·h d·h b . ! t t - ". 'I ' na ra 111 o ytu Jest 
1'0'1' 'Is,a

l 
nte vys':l kn,e}k oylo,.nájemné z bytu dřívějšího, lze tuto ókolnost 

po.;: ac a t za pre az II »pnmeřenosti« náhradního b ,t k . . . 
I t· . t· ř k'" } u a, pa II ano zda 

lllO.lOU s lan)' I uto p e azku smlouvou ·odstranl·t·· t· 'b : 
I,· _. _. .. tl· I lm zpuso em ze se 

c nvt'jsl pronajlma e zavaže k příplatkům na vy'" ,. ,. ,', , 
b ., l' t t· k d ,- SSI clnzl v nahradnll11 

yrc. y o o az y zo povedel odvolaCí soud správne' a st" dk' . 
. 'II' I p".. aCI o azatI na JC 10 C uvoc y. nsne stanovisko dovolatelovo kt. '., 

·že stranám jest dovoleno dohodnouti se pOuze ~ o eii, z~sta~a naz?r, 

by!u, a.le s vyloučením jakýchkoli, třeba spravedlivých V~~~~j~~~~r~~~~~o 
a ze zakonodarce prostě nechtěl hy se strany s d hll' , 
rovnání výhod a škod, vedlo by' důsledně k lom

am
):' ~ oe ovaly o vy

nicotná i tehdy, kdyby se strany byly dohodly o nih::d/ sm~ouva byla 
opravy,:,;b úpravy náhradního bytu, což však nejvyšš7 ~~au~\~avn~~~= 
11?dnutI. CIS. 7541 (a v podstatě také J·iž v rozhodnut·" 6301 j 
Pnpust I Z . " č· , I CIS. sb n s) ,. ,!. e I vyse lllze z náhradního bytu může b· ti 'k "k· : . 
"pnmerenosl!«, vysvitne hned z příkladu že by J p,~e az ou Jeho 
ném~ na skrovný pevný plat, byl opatře~ náhrad~~J~;tmv o:~v~s~~~~~
ktery by byl ,S!c~. co d,o výpravy mnohem pohodlnějším, než b 1 dřívě"ši 
~!:ieal~yjehOZ ~.aJem?ke by mnohonásobně převyšovalo nájemn~ dříVěj~í 

. J,e naJe~'l1l podle svých poměrů bud' vůbec hl,·· : 
nebo aspon bez ujluy ostatních potřeb svých á ' d. ne~o plahl! 
paclně dodal však k tomu odvolací soud že p'r~sv~ rOJ llly. ocela pří
musí b 't" " ,I peve { na novou činží 

. '. y I ve spravnem poměru k výši dřívější a nyněJ·ši či - b d 
se nes ta! nespravedlív}'m b d o cl' , nze, y sna 
iakázanou úplatou odle a e~O uvo nyl? težením z bytové tísně a takto 
.vyklízení dřívějšího p b t §( (2) zakona o, ochraně nájemníků za 
sb: n. s.), y II srov. k tornu take rozhodnutí čís. 6045 

čís. 8195. 

- Ochrana nájemců (zákon ze dne 26 březn 192 " 
Za obytné místností po rozumu 31 ~, 5, ~IS •• 48 sb. z. a 11.). 

takové místností, jež jsou určeny a ~pů o~.?, ~s. ~,z~" Jest považovati 
nájemce užívá části bytu. s I e o yvam. LhosteJno, jak 

(Rozll. ze dne 4. čer~ence 1928, Rv I 948/28.) 

~aio?ce dal žalovanému soudní v rov" d' v v; • 

s pnslusenstvím. K námítkáll1 'I YP
h 

e ze ctylpokoJového bytu 
s tl· za ovane o l' r o c e sn' cl 
' ,Q 1 C e ponechal v)rpoV" d' .J' I S o II P ľ v é 
clený rozsudek potvrdil ~. v PdatnostJ. O d vol a c í s o u -cl napa
právní posouzení v tom·' u.vo y. Odvolatel spatřuje nesprávné 
nepodléhající zákonu o dc~~a::~a ~rvll1 ~:oudce za to, že tu jde o nájem 
náj. §,31 čís. 5 zák [) ochr ná· naJlem~1 u podle § 31 čís. 5 zák. o ochr. 

Ci'tiln! rozhodnut! X. . . j. ln UVl O bytech. Svědkem Karlem K-em 
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jest dokázáno, že žalovaný najal byt po radoví politické správy B-ovÍ 
a to jako byt, nikoliv k provozování živností zubního technika. Jak po
tom žalovaný částí bytu užíval, je lhostejno. Kdyby šlo podle odvo
latele, nebyla by výpověď při nájmech uzavřených po 1. květnu 1924 
při bytech o 4 nebo více obytných místnostech bez svolení SOUdLl 
možnou ani při bytech krejčí, obuvníků, švadlen a pod. 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovoláni. 

D ů vod y: 

Těžiště věci spočívá v právním výkladu pojmu »obytných místnosti,< 
podle pátého odstavce § 31 zákona čís. 48/1925 sb. z. a n. Ustanovení, 
že se na byty, skládající se mimo kuchyně a obytné pokoje pro slu
žebné ze čtyř nebo více- obytných místností, zákon na ochranu náiem
níků nevztahuje, pojato bylo jako ustanovení nové do zákona čís. 85/i 924 
sb. z. a n. a převzato do zákona čís. 48;:1925. V důvodové zprávě se 
k němu praví, že se na nové pronájmy bytů O čtyř nebo více pokojích 
ochrana nájemníkú nebLlde jíž vztahovati. Toto ustanoveni pojato bylo. 
do zákona, jak z povahy jeho plyne, ve prospěch majitele domu a nelze 
je proto vykládati v jeho neprospěch. Při výkladu »obytných n;ístnosti« 
ve smyslu § 31 (5) cit. zákona nelze použíti předpi-su § 9 (3) poslednf 
věty téhož zákom, jak mylně za to má odvolatel,ježto tam jde jen 
o zvýšení nájemného, kdežto v § 31 (5) o vyloučení zákona na ochral1Ll 
nájemníků vůbec ve prospěch majitele domu. Za obytné místnosti po. 
rozumu citovaného zákonného předpisu jest považovati takové místnosti, 
jež JSOLl určeny a způsobilé k obýváni. Že místnosti žalovaným najmuté 
byly určeny a způsobilé k obývání, plyne ze zjištění odvolacího soudu, 
že před žalovaným byl jejich nájemcem rada politické správy B. Žalo
vaný ostatně ani netvrdil, že byly pronajímatelem přeměněny v pro
vozovny. Je proto zcela nerozhodno, jak žalovaný sám částí bytu užíval) 
zdali Karlu K-ovi při nájmu sdělil, že v jednom pokoji bude míti éekárnu. 
a v druhém zubotechnickou ordinaci, a zda K. věděl, že žalovaný je 
zubnim technikem. Výtka, že odvolací soud v tomto směru nepřihlížel 
k výpovědi svědka K-a, netýká se podstaty věci. Právní posouzení od
volacím soudem, že tu jde o obytné místnosti a že se na ně zákon na, 
ochranu nájemníků nevztahuje, jest správné. 

čís. 8196. 

Vyživovací povinnost dědova řídí se na jedné síraně podle stavu 
rodičů a majetkových poměrů dědových a na druhé straně pOdle polteh 
ditěte, jež má, býti vyživováno. 

(Rozh. ze dne 4. července 1928, R 11222/28.) 
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j( návrhu opatrovníka nezletilé vnučky uložil o pat r " v nic ký 
s o u II otcovskému dědu, by na dítě platil měsíčně 150 Kč. Rek u r sní 
s o II ti snížil výživné na 65 Kč měsíčně. 

;'\ c i v Y š š í s o Ll cl obnovil usnesení prvého soudu. 

Důvody: 

Dovolací soud nemuze schváliti právní názor rekur-sního soudu, že 
se mira povinnosti stanovené v § 143 obč. zák. řídí podle poměrů ro
dičel, nikoliv podle poměrů dědových nebo bábiných, a že proto nelze 
dědu nezletilé uložiti vyšší závazek, než byl uložen vlastnímu jejímu 
otci, totiž 65 Kč měsíéně, aniž další názor, že toto výživné jest přimě-. 
řené majetkovým poměrům dědovým, ačkoliv podle toho, co uvedeno, 
pro výměru výživy nejsou rozhodnými jeho majetkové poměry. Ne
správnost tohoto právního závěrn plyne nejen z doslovu zákona, nýbrž 
i z prosté úvahy, -že vyživovací povinnost dědova nastupuje teprve, ne
hledic k případu smrti obou rodičů, jsou-li otec i matka nemajetni, tedy 
vyživovací povirlnost dědova nemůže býti měřena podle majetkových 
poměrů nemajetných rodičů, neboť podle těchto nedostalo by se dětem 
výživy ani od děda. Podle § 139 obč. zák. jsou rodiče povinni opatřo
vati svým dětem slušnou výživu, t. j., jak patrno z § 673 obč. zák., »podle 
stavu, k němuž« dítě »přísluši nebo k němuž bylo připraveno zaopa
třením«, jehož se mu dostávalo«. Zákon (§ 91 obč. zák.) považuje za 
»slušnou výživu« t~kovou, která je p'řirněřena- jmění, mohoucllosti toho, 
lldo jest ze zákona povinen, poskytovati výživu. Vyživovací povinnost 
rodičů přechází v případech § 143 obč. zák. především na děda (slova 
»tato péče«), takže nelze mluviti o »podpůrné povinnosti vyživovací«, 
neboť to je táž péče, jako péče rodičů. Naopak jest uznati, ie se vyži
vovací povinnost dědova podle § 143 obč. zák. řídí na jedné straně 
podle stavu rodičů a majetkových poměrů dědových a na druhé straně 
podle potřeb dítěte, jež má býti vyživováno. Podle vyšetření soudn prvé 
stolice jest děd nezletilé se svou manželkou majitelem domu v ceně asi 
80.000 Kč, provozuje povoznickou živnost se dvěma motorovými vo
zidly, zaměstnávaje šest dělníkú, a jest mu vedle manželky pečovati 
o dva syny, z nichž jeden jest již zletilý. Podle zprávy městské rady 
činil jeho výdělek v roce 1926 asťkolem 13.000 Kč ročně a jeho domek, 
koupený svého časn za 12.700 Kč je zatížen 89.000 Kč knihovních dluhů. 
On sám tvrdí, že má 130.000 Kč obchodních dluhtl a že byl nucen před 
několika lety ohlásiti vyrovnání, jehož následky, hlavně nedostatek 
úvěru, pociťuje dosud. I kdyby černé barvy, jimiž vykresleny jsou i měst
skou radou jeho majetkové poměry, spočívaly na zcela správných infor
macích. přece jen jest hleděti k ro,zsahu podniku jím provozovaného a 
jest uznati, že soudem prvé stolice vyměřené výživné odpovídá jeho 
skutečným majetkovým poměrům, a proto bylo změnou napadeného 
obnOVItI správné a zákunité usneseni prvého soudu. 



- Čís. 8197 -
996 

čís. 8197. 

§ 38 c. ř. s. jest na místě nejen když ten, lwú ~n,-' '" . ;:nan' vstou
piti, jest sice zmocněn, ale nemůže zmocnění vykázaU 1 nybLi -, ;',,' ~ i:_'); 

jen jednatelem bez příkazu. »Volné uváženi soudu« neznamená libovií", 
nýbrž má své meze v předpisu zákona tak, že, .isou-Ii zákonné předpo
klady splněny, soud jest povinen zálmnného předpisu použiti. 

(Rozh. ze dne 4. července 1928, R II 230/28.) 

Pro c e sní s o udp r v é s tol i c e uznal rozsudkem pro zme
škání podle žaloby. O d vol a c i s o u d zrušil napadený rozsudek a 
vrátil věc prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, ji znovu projednal 
a rozhodl. D ů vod y: Uplatňovaný důvod odvolací ve smyslu § 477 
čís. 4 c. ř. s. jest opodstatněn. K prvnímu roku dostavil se za žalovanou 
stranu Dr. Adolf B. a hlásil, že se jménem žalované strany zúčastní 
ústního jednání, procesní plné moci nemá, chce ji však předložiti ve 
lhůtě, již soud stanoví. Procesní soud prvé stolice tento návrh zamítl 
a vynesl rozsudek pro zmeškání roku žalovanou stranou. S tímto práv
ním názorem prvé stolice nelze souhlasiti. Podle § 38 c. ř. s. má pro
cesní soud prvé stolice připustiti jednatele bez příkazu' za nepřítomnou 
stranu, jde-Ii o nutné procesní úkony a jednatel bez příkazu r:rokáže 
zmocnění k vedení sporu do určité lhůty. To však předpokládá, ze pro
cesní soud může počítati s pravděpodobností, že toto zmocnění ke sporu 
včas předloží. Procesní soud jest povinen tako;,ému návrhu yyhovčti. 
Veškeré tyto náležitosti ~ 38 c. ř. s)sou tu splne~y: K. roku hl:.s~1 se "z~ 
žalovanou stranu advokat· bez pIne mOCI, prohlasll, ze v urclte Ihute 
předloží plnou moc procesní. To stačí. Slo o to, vyloučiti n~sledk~ 
zmeškání roku pro nepřítomnou žalovanou stranu. Je tedy uplatnovany 
důvod odvolací § 477 čís. 4 c. ř. s. opodstatněn (srovnej i Glaser-Unger: 
nová řada 6368). 

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

D ů vod y: 

Beze všeho významu pro věc jest, že odvolací soud mluví ve svém 
odůvodnění o »prvním roku«, kdežto ve skutečnosti šlo o první ústní 
jednání před okresním soudem. Rovněž bez důlež~tosti pro rozho~?utí 
jest zjištění prvního soudu: že. adv?b\ (ktery. chte! . za nedostavlvsl se 
žalovanou stranu do ústnlho Jednam vStOUplÍl a zadal, aby mu by ta 
určena lhůta k předložení plné moci) nebyl žalovanou stranou zplno
mocněn a neobdržel od ní příkaz, by ji v tomto sporu zastupoval. K pro
vedení jednotlivých nutných procesní~h úkonů moho~ býti podle § 38 
c. ř. s. připuštěny nejen osoby, ktere, jsouce zmocneny, nemohou len 
hned plnou moc vykázati, nýbrž i osoby, které se vůbec nemohou ;;dvo
lávati Ha zmocnění a které jsou tedy pouhynll Jednateli \lez prtkazu 
(srv. také odpovědi ministerstva spravedlnosti k § 38 c. ř. ~; a rozh. 
čís. 1379 úř. sb. dřívějšího nejvyššího soudu ve Vlc!m). Posleze nelze 
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ani souhlasiti s názorem stěžovatelky, že slova § 38 c. ř. s. »může podle 
uvážení soudu« nutno vykládati tak, že odvolací soud vůbec nemá práva 
přezko~l,?ávati toto volné uváženi prv;lÍho soudu. Proti .to~uto výkladu 
m1uvl J1Z posledm odstavec § 38 c. r. s., ktery nevylucu]e proh tako
vému usnesení opravný prostředek naprosto, nýbrž jen samostatný 
opravný prostředek, takže jest možno stěžovati si t. zv. odloženým re
kursem podle § 515 c. ř. s. a pak ovšem musí míti opravný soud právo 
přezkoumávati také usnesení vydaná podle § 38 prvý odstavec c. ř.s., 
a!' již bylo pro nepřítomnou stranu příznivé nebo nepříznivé. Jinak by 
odložený rekurs neměl významu. Účelem § 38 c. ř. s. jest, odvrátiti hro
zící právní újmu od stran nepřítomných tím způsobem, že soud má mož
nost připustiti k provedení jednotlivých nutných procesních úl<onů 
i osoby, které sice chtějí za stranu zakročiti, ale nemohou se vykázati 
plnou mocí (srv. motivy k § 38 c. ř. s. str. 202). Jsou-li splněny všechny 
zákonné předpoklady zatímního zastoupení, soud zákonného předpisu 
použíti ,musí a není dáno do jeho libovůle, chce-li tak učiniti čili nic. 
»Volné uvážení« soudu není totožné »s libovůlí«, nýbrž má své meze 
právě v předpisu zákona a soud má jen v těchto mezích rozhodovati, 
protože by jinak jednal proti vůli zákona. Byl tedy odvolací soud opráv
něn zkoumati, zda první soud nevybočil z mezí, které mu vytýčil úmysl 
a účel zákona podle jednotlivostí skutkového děje. V tomto případě od
volací soud právem uznal, že tu byly všechny zákonné předpoklady 
§ 38 prvý odstavec c. ř. s., neboť nedostavivší se žalované straně hro
zily právní újmy zmeškání roku (§§ 144, 145, 396 c. ř. s.), šlo tedy 
o nutkavý procesní úkon a ,jako jednatel bez příkazu zakročil advokát, 
tedy osoba, která jest z povolání procesním zmocněncem a která si byla 
tudíž dobře vědoma následků svého jednání, kdyby plné moci dodatečně 
nevykázala (§ 38 druhý odstavec poslední věta c. ř. s.), takže soud ne
íněl dúvodu pochybovati o tom, že zhojení nedostatku jest nejen možné, 
nýbrž i pravděpodobné. Na tom nic nemění další zjištění prvního soudu, 
že týž advokát již před tim psal žalované straně, že ji nebude v tomto 
sporu zastupovati, ale že neobdržel odpověď. Důvod toho mohl býti 
také jiný, než snad konkludentní projev vůle, že si žalovaná strana ne
přeje zatímního zakročeni advokátova a že jíž napřed 'vylučuje zhojení 
nastalé vady. Ježto tedy první soud proti předpisu § 38 c. ř. s. nepři
pustil zatímní za,stoupení žalované strany a odňal jí takto nezákonným 
postupem možnost projednávati .před soudem, právem odvolací soud 
rozsudek prvního soudu podle § 471 čís. 4 a § 418 druhý odstavec c. ř. s. 
zrušiL 

čis. 8198. 

Dúkaz zkouškou krve nelze již předem odmítnouti proto, ze nemohou 
býti ani matka ani dítě nuceny, by si daly odebrati krev, nýbrž teprve, 
když bylo svolení odepřeno. Provedení protidůkazu zkouškou krve nelze 
odepříti, třebas byla prokázána soulož v kritické době. 

(Rozh. ze dne 7. července 1928, Rv I 751/28.) 
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Žalobě o uznání nemanželského otcovství a o placení výživného bylo 
obě man i ž š í m i s o u d y vyhověno. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc odvola
címu soudu, by ji znovu projednal a rozhodl. V otázce, o niž jde, uvedl,v 

důvodech: 

Jedině oprávněnou Jest stížnost do zamítnutí důkazu nabídnutého 
proti zákonné domněnce otcovství zkouškou krve. Odůvodnění odvola
cího soudu, že by ku provedení krevni zkoušky bylo třeba žalobcova 
svolení a že procesní soud nebyl oprávněn je vymáhati, jest zřejmě ne
dostatečným. Podle civilního soudního řádu nemohou býti arci ani dítě 

ani jeho matka nuceny, by si potřebnou krev daly odebrati, z tohoto 
důvodu. nemŮže však býti důkaz krevní zkouškou již předem odmítnut, 
nýbrž teprve, když svolení bylo odepřeno. Svoliti musí nejen poručen
slvo dítěte, nýbrž i nemanželská matka, neboť podstata krevní zkoušky 
spočívá ve srovnání krve dítěte s krví obou rodičů. Neobstoií ani důvod, 
ze kterého byl důkaz zamítnut prvním soudem, totiž, že věc byla opě
tovným svědeckým výslechem nemanželské matky úplně vyjasněna. Mat
činou svědeckou výpovědí byla v souzeném případě prokázána jenom 
skutečnost soulože, na níž váže zákon domněnku otcovství, nikoliv samo 
otcovství. Proti každé zákonné domněnce jest podle § 270 c. ř. s. pří
pustným důkaz o opaku, pokud ho zákon sám výslovně nevylučuje. Když 
žalovaný se pokouší o proti důkaz krevní zkouškou, totiž znaleckým 
srovnáním krve dítěte, matky a jeho vlastní, a když podle dnešního stavu 
biologické vědy může býti krevní zkouškou prokázáno, že žalovaný není 
otcem dítěte, nelze pmvedení tohoto protidůkazu odepříti, třebas byla 
skutečnost soulože prokázána. 

čís. 8199. 

žalobu o obnovu sporu o oduznánl manželského původu dítěte jest 
oprávněn podati jen opatrovník, zřízený v záldadním sporu k obhájení 
manželského původu dítěte, nikoliv dítě, o jehož manželský původ se 
jedná. 

(Rozh. ze dne 7. července 1928, R II 207/28.) 

Zikmund O. podal dne 24. prosince 1925 žalobu o oduznání man
želského původu nezl. Otilie O-ové, narozené dne 15. června 1925 ze 
Zuzany O-ově. 1 bylo nutno ustanoviti k žádosti žalující strany pro nezI. 
Otilii O-ovou opatrovníka k obhajobě manželského původu v osobě 
Dr. Ervína O-a. Tento' spor byl skončen rozsudkem ze dne 15. června 
1926, jímž zjištěno, že žalované dítě není zplozeno manželem Zuzany 
O-ové Zikmundem O-em a jest tudíž původu nemanželského. Rozsudek, 
an proti němu nebyl podán opravný prostředek, stal se právoplatným .. 
žalobou, o niž tu jde, domáhala se nezl. Otilie O-ová; zastoupená opa
trovníkem Dr. Ervínem O-em proti Zikmundu O-ovi obnovy řízení skon., 
čeného ,rozsudkem ze dne 15. června 1926 a, by bylo uznáno právem, 
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Ze ""Zi. Otilie O-ová jest dítětem Zikmunda O-a a tudíž manželského 
j1l,,·odu. P r o.c e,s n í s o ,u d p r v é s tol i c e žalobu odmítl, maje za 
to, že Dr. ErvlO G. podal zalo~u o obnovu, nejsa oprávněným zákonitým 
zástupcem nezl. OlIhe O-ove. Rek u r sní s o u d zrušil napadené 
usnesení a uložil prvému soudu, by, nehledě k důvodu odmítnutí, dále 
o žaíobě po zákonu jednal. D ů vod y: Žalobu o oduznání manželského 
pCtvodu podal sice Zikmund O. na žalovanou nezl. Otilii O-ovou, avšak 
vfslovně v ní navrhl, by ustanoven byl opatrovník k obhajobě manžel
ského původu. Podle návrhu toho byl usnesením ze dne 24. prosince 
1925 Dr. Ervín G. zřízen opatrovníkem. Nemůže býti pochybnosti, že 
stalo se tak na základě ustanovení § 158 obč. zák. Neměl proto Dr. O. 
v základním sporu postavení zákonitého zástupce dítěte, nýbrž posta
vení strany, poněvadž podle onoho místa zákona má manžel nemožnost 
zplození prokázati proti opatrovníku zřízenému k hájení manželského 
púvodu. Byí proto podle § 530 prvý odstavec c. ř. s. k podání žaloby 
o obnovu na straně původně žalované oprávněn jediné On. 

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

Důvody: 

V základnim sporu šlo o manželovu žalobu o oduznání manželského 
původu dítěte podle§ 158 obč. zák. Tuto žalobu lze s úspěchem podati 
jen proti opatrovníku, který se má ustanoviti k obhájení manželského 
zrození, nikoliv proti dítěti samému. To stanoví jasně § 158 obč. zák. 
Dítě samo může sice podle § 159 obč. zák. za podmínek tamže uvede
ných odpírati svému manželskému původu a musí za tím účelem podati 
žalobu rovněž na opatrovníka, který má býti ustanoven k obhájení man
želského zrození, ale na oduznání manželského původu nemůže býti ža
lováno ani dítě samo ani jeho poručník. V základním sporu byla ovšem 
nesprávně jako žalovaná strana Označena nezl. Oti1ie O-ová, avšak již 
v.žalobě bylo výslovně navrženo, by byl ustanoven opatrovník k obhá
jení jejího manželského původu, tedy opatrovník podle § 158 obč. zák. 
Ten byl usnesením krajského soudu ze dne 24. prosince 1925 skutečně 
zřízen v osobě Dr. Ervína O-a, proti němuž byl spor proveden. Jen 
tento opatrovník byl v onom spom žalovanou stranou, nikoliv nez1. 
Otilie G-ová. Na tom nic nemění, že i v rozsudku byla 'žalovaná strana 
potud nesprávně označena, že v něm vedle opatrovníka podle § 158 
obč. ~zák; řádně zřízeného bylo jako žalované jmenováno také dítě, jehož 
manzelsKemu zrozeni bylo odpíráno. Odchylné právní výklady stěžova
t,;lo,:! nemají opory v zá~oně ani v novější judikatuře (viz rozhodnutí 
ČIS. ,,67?, 6166 sb. n. s.). Zalobu o obnovu podati jest podle § 530 c. ř. s. 
opravnena Jen hlavní strana základní rozepře, a to ona strana která 
se cítí ro~s,udkem stíženou. Ježto v základní rozepři byl žalovano~ stra
nO:I, Jak JIZ uvedeno, Dr. Ervín O. jako opatrovník k obhájení manžel
skeho ~rození nez1. ,OtIlie Gcové a v rozepři té podlehl, jest jen on 
Opl av:,en, by podal zalobu o obnovu, a nelze důvodně namítati, že vy
ne,Se11!!" rozsudku v základní rozepři byl jeho opatrovnický úkol skončen, 
Jezto zaloba o obnovu jest prostředkem mimořádné právní pomoci. 
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čís. 8200. 

Koupací vana jest nepostrádatelným předmětem domácího zařízení 
(§ 251 čís. 1 ex. ř.), najmě jde-Ii o vícečlennou rodinu. 

(Rozh. ze dne 7. července 1928, RII 218/28.) 

Návrhu dlužníka, by byla podle § 251 CIS. 1 ex. ř. z exekuce vylou
čena koupací vana, s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, rek u r sní 
s o u d návrh zamítl. 

N e j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

D ů vod y: 

Dovolací rekurs jest opodstatněn. Rekursní soud uznav a sice kou
pací vanu při vícečlenné rodině za důležitý a velmi užitečný předmět 
domácího zařízení, ale neshledal koupací vanu za nepostrádatelnou pro 
domácnost a proto nevyhověl návrhu na její vyloučení z exekuce, ježto 
lze se umývati i bez vany, protože široké vrstvy obyvatelstva vany ne
mají, a mimo to proto, že v dlužníkově bydlišti jsou lázně. Avšak uve
dené okolnosti nikterak nevyvracejí nepostrádatelnost koupací vany 
v domácnosti, zejména v domácnosti dlužníků s vícečlennou rodinou. 
Koupací vana při dnešní životní míře, jest požadavkem i nejprostší do-' 
mácnosti, ježto nejlépe odpovídá potřebám čistoty a udržování zdraví 
a nutno ji uznati za předmět domácího zařízení nepostrádatelný (§ 251 
čís. I ex. ř.). Koupací vanu bylo tedy z exekuce vyloučiti a rekursní 
soud, změniv usnesení prvního soudu, neposoudil věc správně (srovnej 
rozhodnutí nejvyššího soudu ze dne 16. února 1928, č. j. R I 91/28, 
čís. sb. 7784). 

čís. 8201. 

Předpís § 251 čís. 6 ex. ř. nevztahuje se na hospodáře obdělávají
cího (spachtované) pozemky. 

Příslušenstvím nemovitosti ve smyslu § 252 ex. ř. nejsou předměty, 
jež vnesl pachtýř na nemovitost za účelem hospodaření. 

živnosten~ký podnik nepřestává býti podnikem maloživnostenským 
(§ 251 čís. 6 ex. ř.) tím, že jest provozován s pomocníky, zvláště když 
toho povaha živností vyžaduje. Pokud jest toolu tak při provozu lomu. 
Z exekuce jest vyloučeno nejen nářadí, jehož potřebuje majitel podfliku 
k své vlastní práci, nýbrž i zařízení, jehož používají pomocné sily, kdyby 
se bez něho podnik neudržel ve zdárném chodu. 

(Rozh. ze dne 13. července 1928, R I 505/28.) 

čis. 8201 -
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Dlužnik domáhal se, by z exekuce byla vyloučena řada předmětú, 
iichž A) potřebuje k osobnimu provozování své živnosti lámání a zpra
cování kamene a B) k osobnímu provozování polního hospodářství. 
S o u cl p r v é s t o i i c e návrhu vyhověl, rek u rs n í s o u d návrh 
zamítl. D ů vod y: Prvý soudce opírá rozhodnutí o vyloučení předmě
tův, uvedených v napadeném usnesení, o ustanovení § 251 čís. 6 a 252 
ex. ř. Zjistil totiž prvý soudce, že dlužník má tou dobou pozemky Č. kat 
123, 120/1, 121, 122 a 124 pachtovány k tomu cíli, by z nich po živ
nostensku dobýval a zpracoval žulový kámen, a že tou dobou má také 
pachtováno asi 8 korců pozemků u H. k tomu cíli, by na těchto po
zemcích hospodařil. Jest tedy prokázáno, že dlužník jednak jest pach
týřem asi 8 korců pozemků, jež slouží ku provozování hospodářství, 
jednak že na pachtovaných pozemcích láme žulový kámen, který zpra
cuje. Dále zjistil prvý soudce, že dlužník zaměstnává v pachtovaných 
lomech stále nějaký počet dělníkův, mnohdy až 30, že práce dělníků sám 
řídí, s druhé strany však, že také sám každou potřebnou práci v lomu 
koná, kámen láme, dělá kostky a pod., pozemky pachtované pak za po
moci najatého čeledína sám rolnicky vzdělává. Jest především rozhod
nouti, zda výkon živnosti lámání kamene dlužníkem na pachtovaných 
pozemcích jest chráněn ustanovením § 251 čís. 6 ex. ř. Toto ustanovení 
uvádí řemeslníky, maloživnostníky a dále osoby, jež si ručními pracemi 
opatřují výdělek. Soud rekursní uvažuje okolnosti výše zjištěné, že totiž 
dlužník v lomech zaměstnává více dělníkllv, až 30, přihlížeje dále 
ku povaze předmětův z exekuce vylučovaných, jež prokazuje sama 
o sobě podle svého účelu,. že živnost jest provozována ve větším rOz
sahu, než obyčejná živnost řemeslná, má za to, že živnost lámání ka
mene v tom rozsahu, ve kterém ji dlužník provozuje, i když sám pra
cuje, nelze považovati za řemeslnou, že dlužník také není drobným živ
nostníkem, poněvadž rozsah živnosti daleko překročuje meze živnosti 
řemeslné, pokud se týče drobné živnosti, když více dělníkův, někdy až 
30, jest zaměstnáváno. Ustanovení § 251 čís. 6 ex. ř. dále vytýká, 'že 
vyloučeny jsou z exekuce jen ony předměty, které dlužník potřebuje 
k osobnímu dalšímu výkonu výdělečné činnosti. Jde o to, by dlužník 
svou živnost na stejné výši udržel, i když s několika pomocnými silami 
sám pracuje. Osobní provozování živnosti lámání kamene a jeho zpra
cování podle názoru rekursního soudu nevyžaduje všechny předměty 
v napadeném usneseni uvedené, což prokazují právě výkony, ku kterým 
Se vylučovaných předmětů v živnóstiužívá, i když znalec potvrdil opak, 
poněvadž usuzoval podle skutečného rozsahu provozované živnosti, 
který však nepožívá ochrany ustanovení § 251 čís. 6 ex. ř., jak výše 
odůvodněno. Nesouhlasí proto rekursní soud s názorem prvého soudu, 
že vyloučení předmětův z exekuce, uvedených pod A), lze odůvodniti 
ustanovením § 251 čís. 6 ex. ř., naopak považuje tyto předměty za za
bavitelné. Pokud jde o předměty uvedené pod B) napadeného usnesení, 
nelz: JIch vyloučení z exekuce opírati o ustanovení § 251 čís. 6 ex. ř., 
ponevadž hospodář, jenž obdělává pozemky, není aní řemeslníkem a'jj 
drobným živnostníkem, po rOZUmu tohoto ustanovení. Rovněž nelz~ vy-
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loučení těchto předmětův opírati o ustanovení ~ 252 ex. ~., ponoval!! 
předměty ty nejsou příslušenstvím nemovito-sh, pozemkuv, neslouzl 
k trvalému hospodaření na pozemcích, any pozemky ,;Y ~eJsou, vl~st
nictvím dlužníka, který je jen zpachtoval, a povahy pnslusenstvl, pred
měty ty nabýti nemohou proto, .že byly, na pozemky v~eselly za učelen~ 
hospodaření, any pozemky ony JSou C!Zl. ,Soud re,kurs~1 proto ,nesouh!a~1 
s názorem prvého soudu ani ohledně techto predmetuv, Jez povazL1Je 

za zabavitelné. 

N e j v y Š š í s o u d obnovil usnes~ní prvého. s~ud~ .ohledně př~d~ 
mětů potřebných k osobnímu provozova111 ";Ivnostl lama111 a zpracovam 
kamene, jinak dovolacímu. rekursu nevyhovel. 

Důvody: 

Pokud jde o to, že napadeným usnesením nebyly vflouče;,y z exe
kuce (§§ 251 čís. 6 a 252 ex. ř.) předměty v usnese?1 prv111h? soudu 
pod B) vyjmenované, není dovolací r~kurs ~podstatnen ~ st,a?1 ~ ton.: 
směru poukázati na přiléhavé, stavu veCI I zakonu odpovlda]lcl duvo;ly 
napadeného usnesení. Naproti tomu nelze dovolacímu rekursu upnh 
oprávnění co se týče věci v U<S11esení prvního soudu pod ,Al, uvedenych, 

. ohledně kterých rekursní soud rovněž neuznal na vyloucel1l, z ,e~ekuce: 
Jde o předměty, které jsou, což není napadeno'"k pr,oV?:o~a111 zlvnost~ 
lámání kamene v lomu povínného nutny, po pnpade uceli,y. Rek;,rs!1l 
soud nevyloučil tyto předměty z exekuce proto, že podle Jeho nazoru 
lomový podnik povinného jest velkého rozsahu, 111ko11 podmkem malo
živno,stenským (§ 251 čís. 6 ex. ř.l. Tento názor rekursního soudu d~
volací soud nesdílí. Rekursuí soud usoudil na velký podn:k z t?ho, ze 
pracuje v lomu i 30 lidí. Avša~ tent? počet z~mes.tnan~u nem podle 
toho, co zjištěno, v lomu povmneho stalym, nybrz o~casnym a ~ohybuj.e 
se počet dělníků v lomu povinn~ho mezi 2 ,až 30. ZI\:,nostcl1sky podml{ 
nepřestává býti podnikem malozlvnosten,skym, I kdyz provozovan )~st 
.s pomocníky, zvláště když toho povaha živnosti vyžadu'je. O ~OV!l1ne~l: 
jest zjištěno, že také sám v lomu pracuJ;. T,:t~ ok?ln,?st ze]ll1:,na a tez 
dosti malý počet a druh vylučovaných predmetu, svedcl tomu, ze, podm~ 
povinného, í když provozován jest s p0111ocnym: sllanl1, .n,epresahujc 
míru a rozsah podniku drobného živnostníka. lezlO, j~~ ]IZ ,uvede,no, 
U drobného živnostníka není vylouč'eno, by nepracova~ tez s pnbra,~yrr;1 
silami, jest z exekuce podle § 251, čís; 6 ex.f vyloUl;en? ?eJ:'? n,aradl, 
které majitel podniku k své vlastni pracI potreb.:r]e, nybrz I narad;, kte
rého používají pomocné síly, kdyby se bez neho 'podmk neudrzel ve 
zdárném chodu. Proto' nářadí a zařízení v usnes~111 prvn:ho, soudu pod 
A) uvedené, najmě též koně, vozy a s!lně, n~tne a S10U'ZlC~ k provozu 
lomu, bylo po rozU!l1U § 251 čís. 6 ;x. 1'. prv!1lrr; soud~m pravem vylou
čeno z exekuce a rekurs ní soud, zmemv usnese111 prvl1lho soudu v tomto 

bodu, pochybil. 
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čís. 8202. 

Bylo-li nemanželské dítě legitimováno podle § 161 obč. zák., an se 
legitimu,iící manžel přiznal k souloži s nemanželskou. matkou v kritické 
době, nemůže se dítě domáhati uznání nemanželského otcovství proti 
jinému muži, dokud nebyla prohlášena legitimace bezúčinnou z dtivodu 
prokázané nepravdivosti prohlášení legitimovavšího muže. 

(Rozh. ze dne 18. července 1928, Rv 1 700;'28.) 

žalobkyně domáhala se na žalovaném uznání otcovství. Pro c e sní 
s o udp r v é s tol i c e žalobě vyhověl, o d vol a c í s o u d žalobu 
pro tentokráte zamítl.. D ů vod y: Podle skutkového zjištění soudu prvé 
stolice a obsahu křestního listu byla žalobkyně Anna K-ová nemanžel
skou, dne 7. července 1889 narozenou dcerou Anny R-ové a byb 
Eduardem O-em, jenž dne 18. února 1890 vstoupil s Annou R-ovou ve 
svazek manželský, dne 9. září 1895 per subsequens matrimonium legi~ 
timována. Legitimace tato, jak zjištěno obsahem křestního listu, byla ve 
farní matrice provedena. Podle tohoto zápisu přihlásil se Eduard G. 
!J. září 1895 za vlastního otce Anny, dne 7. července 1889 namzené, pro
hlašuje před dvěma svědky za přítomnosti a za souhlasu matky dítěte 
pod přísahou, že jest přirozeným jeho sploditelem, a prohlášení své po
depsal stejně jako oba svědkové a matka dítěte. Tím jest podle § 292 
c. ř. s, proveden plný důkaz o okolnosti v křestním listě uvedené a ná
sledkem toho nutno Eduarda O-a podle § 151 obč. zák. považovati za 
otce AnnyO-ové, žalobkyně, a jest žaloba o uznání otcovství protí kaž
dému jinému vyloučena. Jest ovšem ve smyslu. druhého odstavce § 292 
c; ř.s. pHpustným důkaz nesprávnosti postupu v matrice osvědčeného. 
Nežtoliko otec byl oprávněn popírati manželské zrození, nepřísluší však 
právo toto ani dítěti, ani jeho matce. Ostatně musila by žaloba, jíž do
máhá se dítě napotomním sňatkem legítimované, oduznání manželského 
pLIvodu a bezúčinnosti legitimace, řízena býti proti obhájci manželského 
původu. V tomto sporu nemohlo tudíž býti určeno nemanželské zrození 
ža~ob~yně. PI:ocesní soud jest arci oprávněn rozhodnouti o předurčujícím 
prav11lm pomeru bez ohledu na meze své příslušnosti, avšak v tomto pří
padě n,ejde o právní poměr, nýbrž o poměr rodinný, o spornou otázku 
rochnneho stavu, kterou rozhodnouh přísluší výlučně sborovému soudu 
pryé stolic:, (§ 50 čIs. 1 j. n.), a nejde o právní poměr stran, nýbrž o po
mer mezI zalobkYI1l a Eduardem O-em, na sporu tomto nesúčastněným. 
Legitimací vstoupila žalobkyně do rodiny Eduarda O-a a jest manžel
s~ému dítěti na rovni. Otcem jejím jest Eduard O. a dokud nesprávnost 
zaplsu v matrIce není prokázána a legitimace není prohlášena bezúčin
nou, ,nemLIže býti zjišťováno rozsudkem otco·vství někoho jiného. Soud 
prvl1l stolIce, vyhověv žalobě, vyslovil, že žalobkyně má dva otce. 

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

Žalujíci strana napadá rozsudek odvolacího soudu z dovolacích dů
vodů čis. 2 a 4 § 503 c. ř. s. Než neprávem. Odvolací soud zamítl žalobu 
nemanželsky zrozené Anny K-ové rozené R-ové o uznání otcovství proti 
žalovanému Vojtěchu F-ovi z důvodu, že obsahem křestniho listu jest 
zjištěno, že žalobkyně byla Eduardem O-em, který její matku po jejím 
narození pojal za manželku, ve smyslu § 161 obč. zák. jako jeho man
želská dcera legitimována a že tato legitimace dosud nebyla prohlášena 
za bezúčinnou. Oovolatelka uplatňuje, že legitimace se stala bezúčinnou 
právě tím, že v tomto sporu bylo prokázáno proti obsahu křestního listu, 
že žalovaný s nemanželskou matkou žalobkyně tělesně obcoval v kritické 
době § 163 obč. zák. a že tudíž o něm platí zákonná domněnka, že ža
lobkyni zplodil. Tomuto názoru však nelze přisvědčiti. Prokázaná sku
tečnost, že s nemanželskou matkou žalobkyně v kritické době souložil 
žalovaný, nevylučuje, že s ní v téže době nesol.lložil i jeji pozdější man~ 
žel Eduard O. Tenio se ostatně tím, že po sňatku. s matkou žalobkyně 
u farního úřadu uč'inil k vůli legitimaci žalobkyně prohlášeni, že jest 
otcem žalobkyně, přiznal k tomu, že s matkou v kritické době souložil 
a tím nastala jíž tehdy, v roce 1905, domněnka podle § 163 obč. zák., že 
jest otcem žalobkyně. Za tohoto předpokladu došlo pak také k legiti
maci žalobkyně jako manželské dcery Eduarda O-a podle § 161 obč. 
zák. Tato legitimace vylučuje domněnku, že otcem žalobkyně jest někdo 
jiný než Eduard O., který ji legitimoval, po tak dlouho, pokud zvláštním 
sporem nebude legitimace prohlášena za bezúčinnou z důvoe!u proká
zané nepravdivosti řečeného prohlášení Edu.arda O-a u larního úřadu. 
Tento spor, jenž jest předurčujícím pro tento spor, nebyl dosud prove
den, a ani zahájen. Legitimace žalobkyně Eduardem O-em jest tudíž do
sud právně účinnou a vylučuje domněnku, že žalovaný jest otcem žalob
kyně, pročež odvolací soud právem žalobu pro tentokráte zamítl. Uplat
něné dovolací důvody nejsou tedy opodstatněny.a nebylo nedůvodnému 
dovolání vyho-věti. 

čís. 8203. 

Ustanovení dvorského dekretu ze dne 15. června 1835, čis. 39 sb. 
z. s., nebylo dotčeno ve své platnosti třetí dílčí novelou k občanskému 
zákonu. 

(Rozh. ze dne 21. července 1928, Rv I 725/28.) 

Nemanželská matka Anna J-ová byla řadu let před porodem dítěte 
rozvedena se svým manželem Karlem j-em, jenž žil v cizině. Žalobě di
těte. pro-ti jinému muži o uznání otcovství a placeni výživného pro
c e sní s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, o d vol a c í s o u d napa-
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deni' rozsudek potvrdil. O ů vod y: Odvolatel spatřuje odvolací důvod 
nesprávného právního posouzení věci v tom, že prvý soud nechal při 
rozhodování sporu nepovšimnuta ustil110vení §§ 138, 158, 159 a 159 a) 
obč. zák. a že neuznal za nutno zabývati se blíže skutečností, zda se 
opravdu Karel J. s Annou J-ovou nestýkal a zda jest skutečně nezvěst
nS'fl!. Odvola:e~ zastáv~ ná~or, že je nu.tno, by než žalující děcko podá 
žalobu o uznan1 nemanzelskeho otcovstVl, bylo sporem rozhodnuto o jeho 
manželském původu: NámitkY,tyto až na tvrzení ohledně styků Karla J-a 
s Annou J-ovou a, Jeho nezvestnostr nelze pokládati za novoty nepří .. 
pustné ve smyslu § 482 druhý odstavec c. ř. s., ježto neobsahují uplat
ňování nových dosud nepřednesených skutkových okolností a důkazů, 
nýbrž dotýkají se pouze právního posouzení věci, nejeví se býti opod
statněn.ýr;'i. Jak ze ~pisů Ze,m~kého sou.~u, civilního v Praze ve spojení 
s do-znal1lm zalovaneho vyplyva a Jest z]Isteno, bylo manželství Karla J-a 
s Annou J-ovou, matkou žalujícího děcka, rozvedeno od stolu a lože roz
sudkem ze dne 14. června 1922 v moc práva vešlým. Podle spisů zdej
šího soudu podalo žalující dítě ve smyslu § 159 obč. zák. na Karla J-a 
dne 15. října 1927 žalobu o oduznání manželského původu, o níž dosud 
~,ení rozhodnu~o; vysvědčením obecního úřadu v L. ze dne 29. října 1927 
Jest stvrzeno, ze se Karel J. po rozvodu před sedmi lety odstěhoval ne
známo kam, jeho bydliště, ač bylo po něm pátráno, je dosud neznámé 
a po~le zpráv ~ije v Cizi~ě . .svědect:vím Anny J-ové jest zjištěno, že již 
po nekolrk let zlJe odloucene od sveho manžela. Ježto v souzeném pří
padě jde o děcko zrozené po uplynutí 300 dnťr od soudního rozvodu man
~elů J-ových, nelze tu sice použíti předpisl.l § 138 obč. zák., jenž před
pokládá úplné zrušení manželského svazku rozlukou nebo smrtí nýbrž 
~st~novení d~orského dekretu ze dne 15. června 1835, čís. 39 sb. z. s., 
Jenz za podmmek tam uvedených stanoví domněnku nemanželského zro
ze~í dětí narozených po uplynutí deseti měsíců po soudním rozvodu. 
jezlo, jak shora uvedeno, seznáním svědkyně Anny j-ové jest nade vší 
pochybnost zjištěno, že žalovaný tělesně obcoval s Annou J-ovo-u v době 
od níž do narození dítěte dne 30. srpna 1927 neuplynulo méně než 180 
dnů a :více než ,300 dnů, tudíž v době kritické, dlužno ho ve smyslu § 163 
obč: zak. po-vazovatr z~ .ne:nanželského otce žalujíclhodítěte, jak správně 
prvy soud rozhodl. Jezlo zalovaný ve sporu ani netvrdil ani nedokázal 
že Ka}e~ tv kritick,é do~ě s Annou j-ovou tělesně obcoval, nebo se vrátil 
d? , dnveJsrho mar:zels~eho společen~tví s Annou ]-ovou, a že žalující 
dlle uznal za manzelske, plalr tu plne domněnka nemanželského zrození 
~ho!·a citov~ným dekretem dvorským stanovená. Tento dvorský dekret, 
jenzostatne anr ustanovení § 138 obč. zák. neodpo-ruje nepozbyl pla'
nostr novelisováním pťrvodního § 158 a 159 obč. zák.' a ustanovenÍ1~' 
§ .~59 a) ?bč. zák., z níchž § 158 a 159 obč. zák. upravují nově popírací 
pl avo muzov? a § 159 a) doplňkem k těmto předpisům nově stanoví 
kdy, toto poplracl právo mužovo zaníká, neboť dekret ten ani s těmi l~ 
nove uprave?ými před~j,sy není v rozporu, pouze jest § 159 a) obč. zák. 
co do podm~nek dOl11.nenky n.emanželského otcovství doplněn. Vzhledem 
k tomuto pravnrmu stavu nel1l nutno, by se žalující dítě nejprve domáhalo 
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proti Karlu J-ovi ouuznání manželského původu před zahájením neb 
rozhodnutím projednávaného sporu a by za tou příčinou s rozhodnutím 
sporu vyčkáno bylo až do skončení sporu prv uvedeného, jenž ostatně 
žalobou ze dne 15. října 1927 byl zahájen a dosud není rozhodnut. Mož
nost, že by v tomto sporu Karel J. ve smyslu § 159 a) obě. zák. uznal 
manželský původ žalujícího dítěte, jest vzhledem k nezvěstnosti Karla J-a 
téměř vyloučena a, i kdyby se připustila, má žalovaný právo žalobou 
o obnovu ve smyslu § 530 čís. 7 c. ř. s. domáhati se nápravy. Ve sporu, 
o nějž tu jde, nemůže žalovaný uplatňovati s účinkem námitku manžel
ského zrození žalujícího dítěte, ježto mu nepřísluší právo disposiční 
o statusovém právu dítěte a právní poměr nemanželského otcovství proti 
němu tvrzený spočívá na tělesném jeho obcování s Annou J-ovou v kri
tické době. Zaiovaný měl v tomto sporu jen právo tvrditi a důkazy na
bídnouti o tělesném obcování Karla J-a s Annou J-ovou v kritické době, 
o jeho návratu do společné domácnosti s Annou J-ovou a o uznání ot
covství Karla J-a k žalujícímu dítěti. Neučinil však tak a proto ani v od
volání tvrzení a důkazy o tom jako novoty podle § 482 c. ř. s. nepří
pustné uplatňovati nemůže (viz rozhodnutí nejv. soudu čís. 1643 sb. 
n. s. judik. čís. 221). 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolánÍ. 

Dů vody: 

Bezdúvodně napadá žalovaný rozsudek odvolacího soudu z do,vo
lacího důvodu čís. 4 § 503 c. ř. s. v tom směru, že odvolací soud založil 
své rozhodnutí na dvorském dekretu ze dne 15. června 1835, čís. 39 sb. 
z. s., který, jak dovolatel míní, cís. nařízením ze dne 19. března 1916, 
čís. 69 ř. zák. (třetí dílčí nov. k obč. zák.), pozbyl účinnosti. § 202 třetl 
dílčí nov. byl § 138 obč. zák., jenž stanovil, že pro děti, které manželka 
porodila v sedmém měsíci po uzavření sňatku nebo v desátém měsíci 
buď po smrti manželově nebo po úplném rozvázání manželského svazku, 
platí domněnka manželského původu, pozměněn jen v tom, že domněnka 
ta má platiti pro děti, které manželka porodila po uplynutí 180 dnů po 
uzavření sňatku a před uplynutím 300 dnů buď po smrti manželově nebo 
po úplném rozvázání manželského svazku. Jinak nedoznala úprava práv
ního poměru tvořícího předmět tohoto zákonného ustanovení žádné 
změny. Zákonné toto ustanovení nevztahuje se i nadále na děti, zrozené 
manželkou v dobách tam udaných po rozvodu jejího manželství. Ohledně 
těchto dětí stanoví shora citovaný dvorský dekret, že děti, narozené 
z manželky rozvedené od stolu a lože deset měsíců po soudním r~zvodu, 
jest jen tehdy považovati za manželské, provede-Ii se proti manželu 
matky důkaz požadovaný § 163 obč. zák., nebo prokáže-Ii se jinak, že 
v době, ve které se mohlo podle § 138 obč. zák. státi zplození, manžel 
a matka, ačkoli to soudu neoznámili, obnovili předešlé manželské spole
čenství. Tento dvorský dekret nebyl ve své platnosti třetí dílčí novelou 
nijak dotčen a právem odvolací soud tudíž podle něho rozhodl. zalovaný 
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v !ízeni v první stolici netvrdil a neprokázal předpoklady z kt .' h b 
~ k ~ 1 k'h o , a elye y domnen a manze s. e o puvodu v dvorském dekretu vyřčená ' I _ 

jíci dítě platIla. Jejich uplatňování v řízení odvolacím POklád}~~Vzal. u, 
I . t dl'~' o aCI SOlIt pravcm za novo u v o vo aC1111 nzení podle § 482 c r' s d 

P 
~ . ~ . . . . . ne ov 0-

len ou. onevaoz pravlll domněnka manželského púvodu žalu'íc'h d'-
, .' t 1 t~ . ~ 1 J I o I tete nema mlS a, up a nUJe za ovaný neprávem že rozhodnutí o t't ' 
b ~ l' dl' t' j .. ' e o za-

10 e muse o pre C laze 1 O~l UZ;la11l manželského původu žalujícího dítěte 
ve smyslu §§ 15~, 1~59 obc. ::ak. Nemá proto také pro rozhodnutí tohoto 
sporu vyznamu, ze zalobkyne podala dne 15. říJ'na 1927 na nezv~ t 'h 
K I J ~ I bl" , es ne o ar a -a za o u o oe uzna11l manzelského původu a že spor o t' t ~ I b~ 
I d . h d t V' e o za o e e osu nel11 roz o nu. ysledek tohoto sporu není za dan' h k I t' 

" ~. . ř d č .. '. yc o o nos 1 pro nyne]sl SpOl p e ur UjlCl a proto pravem také nebyl te t ~ , ~ d h d . n o spor pre-rusen az o roz o nuh onoho SpOrtl. 

čís, 8204, 

J~e-y o v~,dá~í ~en,ě,z, slo~ených podd1tlŽ11íkem podle § 307 ex. ř. na 
sou?e, .lest prthltzeh tez k naroku, který byl vznesen na složené pen'ze 
z duvodu postupu pohledávky. 1 

Je-Ii postup sporným, jest postupníka poukázati na pořad práva. 

(Rozh. ze dne 2. srpna 1928, R I 559/28.) 

Vyn;áhající ;'ěfitel vedl exekuci zabavením a přikázáním k vybrání 
pohledavky dluzmkovy za obcí Ch. S o udp r v é s t o ll' "k' 1 
Pohledá'k kb' , . , ce pn aza 

. . ' ..... ,v u vy ram 111Z. W-ovi ]. ežto pry' mu· byla dl ' 'k t 'd b" UZ11l em pos ou-. P;p,: pre . z~ ave11lm. Rek u r sní s o u d zrušil napadené usnesení a 
pr:k~al p~ek~u soudu, by vyčkaje pravomoci, bez ohledu na přihlášku 
111z.-a pn azal pohledávku vymáha]'ícímu věřl'tell' . 

Ne' '" . 
J, v Y s S I S o u d vyhověl dovolacímu rekursu a změnil rrapadené 

U~:l.eSeTI! v ten rozum, že se exekučnímu soudu ukládá b v ' ." 
vk~ntelce její Přihláš,enou vykonatelnou pohledávku s Pří;lulen!t~aha]:c~ 
a~al z holovostI mestskou obcí Ch. jakožto poddlu' . 'k d 01 ,pn, 

~1:~á~~~~s~~r~;~j~n~~'~I~;';ci ~~á~vr odporem pr~~I~řík:~~níUt~:~z~~~ 

Dúvody: 

RekursnÍ soud nemá sice pravd kd' o 

b
usnesení praví, že v tomto případě n~GYlo yp~d:ě~udUkvotodněníbnapatdeného 
yl rok podl § 30~' , mll, y us anoven 

ř ]'ez'to 'na e b I ex. r. a by bylo postupováno podle § 285-287 ex 
., . za avenou pohledávk k " , . 

~!:~~~~l. J:~y~~j~~~aš~n~~~ji~~ké ;Ot~~~VeS:éa~~~On~~~ :~iá~~I~~~}á~:l~~ 
sb. 2802 a 7452') 1'1 á'lz :: ce nych rozhodnutích (viz zejména čís. 

vys OVl, uzno, Jde-II o vydání dluhu poddlužníkem 
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podle § 307 ex. ř. k soudu slože~ého, přihlížeti též k n~roku,k!erý vzne
sen byl na složené peníze z duvodu postupu pohledavky, lezto § 307 
ex. ř. v té příčině nerozeznává a složené peníze jest rozvrhnouti podle 
~ásad §§ 283--287 ex. ř. Postup exekučního soudu vyhovuje tedy v té 
příčině' zákonu. Jinak jest ton;u co d9 věc?éhO obsahu je~o usneselú a 
soud rekurs ní nerozhodnuv sam ve veCI, VSl111 pravem zrusII LlsneSel1l to 
pokud jim byla hotovost u soudu složená přes odpor vymáhající věh
telky prostě přikázána inženýru W-ovi, ježto exekuční soud podle hstrn
ných dokladů při rozvrhovém ro_k~ předložených, ;ná ~a prokázáno, že 
zabavená pohledávka byla dluznrkenr tomuto ucast11lku postoupena 
dříve než ji vymáhající věřítelka zabavila pro svou vykonatelnou pohle
dávk~. Podle exekučních spísů, k nimž bylo exekučnímu soudu pří roZ
vrhu přihlížetí, nabyla na pohledávce té soudcovského práva zástav~ího 
v prvním pořadí vymáhající věřitel,ka pro svou ~ykonatel~ou po~ledavku 
a 'ejí nárok na uspokoJem ze slozene hotovosti mohl byl! zvracen len, 
kdJyž by inženýr W. prokázal, že zabavená pohledávka dlužníka nebyla 
v době zabavení již jeho majetkem, byvši předtím postoupena jemu, a 
že tedy exekuce provedená vymáhající ,věřitel~ou,z, p~í?iny tohoto jeho 
práva byla nepřípustna podle § 37 ex, r. Vymaha]!Cl vent~lka tuto v ok?l
nost popřela, vznesši při rozvrhovém roku odpor proh narol~u ";zeny:a 
W -a na přikázání hotovosti u sou~u složen~ ze shora n:,zn~c,ene,~o du
vodu. Nárok postupníka střetnuvšl se s narokem vymaha]lcl ventelky 
jest tedy závislým na tom, by byla zjištěna předevšímspo:n~ okolno~t 
postupu, což se státi může jen pořadem práva. So,ud exekuc~l pOChy~ll: 
rozhodnuv při tomto rozporu práv již na základe rozvrhoveho lednal1l 
v ten rozum, že přijal tvrzený postup za prokázaný a slo,ženou hoto:,os~ 
přikázal postupníku, místo aby, jak se podle zákona sluse10, ze slozene 
hotovosti přikázal vymáhající věřitelce jí přihlášenou vykona~elnou po
hledávku, postupníka však s jeho odporem prol! tomu odkaza1,podle 
§ 231 ex. ř. na pořad práva. Soud rek~rsl:í nepochy~rl :edy, UlOZ1V ve 
svém usnesení exekučnímu soudu, by pnkaza1 ze slazene hotovosÍl vy
máhající věřitelce její přihlášenou vykonatelnou pohle~ávku, a byl~ do
volacímu rekursu vyhověti jen potud, že dlužno tento pnkaz dopl mÍ! hm, 
že se postupník inženýr W. poukazuje na pořad práva. 

čís. 8205. 

Bylo-Ii věno určeno (dáno) ve výši přiměřené poměrům rodičů v době 
sňatku nemůže dcera později požadovati jeho zvýšení, ani kdyby se 
majetek rodičů od té doby rozmnožil. linak řídí se vý~e v~na podl~,ma~ 
jetkových poměrů rodičů v době, kdy byl ~. ~uduJ,.oda? navrh, na ~!jzem 
(doplnění) věna. Povinnost tuto lze ulouh rod,eum, jen v t<; :utre, ve 
které ji bez ohroženi své vlastni výživy a hosp{)dářskýCh v~o~leru mohol1 
splniti v době, I{dy se plněni to za pomoci soudu na n,eh zatla. 

(Rozh. ze dne 2. srpna 1928, R II 244/28.) 
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Návrhu dcer proti otci na určení věna s o Ll d P r v é s tol i c e vy
hověl, rek II ľ sní s o II d návrh zamítl. 

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

Dilvody: 

Rekursní
v 

5o.Ltd zjisti}, že, ot:,~ má; není-li v,~bec předlužen, nepatrný 
majetek, a ~e Jeho. sluzebl1l pnI my lako pastyre stačí sotva k uhájení 
skrovného zlvobytr, a zamítl z tohoto důvodu návrh stěžovatelek na 
ustanovení, pokud se týče doplnění věna zúp1na. Stěžovatelky nenapa
dají správnost tohoto zjištění a kladou hlavně důraz na to, že jde o do
plnění věna, že o ustanovení věna žádaly mimosoudně již po svatbě a že 
tedy věno mělo jim býti doplněno podle majetkových poměrů otce ve 
k~~rých byl v d9?ě tohoto j~jich mimosoudní~o žádání, odvOlávajíc~ se 
pn tom na zdeJSl rozhodnutr 6833 a 7038. Lec neprávem. Pro vyměření 
věna jsoll směrodatny poměry rodíčil v době sňatku, jímž nárok na 
věno vzniká, zásadě té však rozuměti jest v tom smyslu, že, bylo-li věno 
v, této oně:" pom~ilm přiměřené ~ýši ustanoveon,o nebo dáno, je tím 
narok na veno p1ne uspokoJen, takze dcera nemuze později požadovati 
j~ho zvýšel:í; :,ni kdťbY,se majetek rodičů od té doby byl rozmnožil 
Jll1ak vsak ndl se vyse ve.na podle maletkových poměrů rodičů v době 
kdy návrh na jeho zřízení nebo doplnění jeho byl u soudu podán, neboť 
povmnost k poskytnutí věna dcerám vyplývá právě z obecné povinnosti 
~odíčů k,zaopatření jejích dětí, jak jest jim v §§ 139, 141 obč. zák. ulo
zena" Jezt? pak tato povi~nost řídí o ~e P?d1e mohollcnosti rodičů, jest 
nutny~ ?usledkem toho, ze 11m mu ze by ti uložena jenom v té míře, 
v . kt.ere Jl bez ohrožení své vlastní výživy a hospodářských poměrů 
'spIl1lt:,mohou v době, kdy se plnění to za pomoci soudu na nich žádá. 

.'. Z~en~l:o~h s~ od sňatku dcery jejich jmění, mŮže býtí napotom na ních 
yeno zadanoo, Jen~n: v t~to zn;enše~é míře a pozbyli-li rodíče vůbec ma
jetku, ne:,,"ze bY!1 pozadovano vubec; nesprávným jest mínění stěžo
vatele~, .ze. by ?arok dce:, na věno, jak by byl býval snad oprávněn 
v do~e .le]lc,h snatku, zatezoval od te doby rodíče jako dluh dle výše 
ne7mel11Celny bez ohledu na majetkové změny od té doby nastalé (srov
nel rozh. ~ís: 1168, ,3576). Lhostejno jest tedy, zda otec stěžovatelek 
byl ,v dobe JeJ;c~ ~natku, v majetkových poměrech, jež by byly odů
vodn~v.a1y obvenem, lehoz se nyní doplňkem přijatého věna domáhají, 
neb?! I kdyby tomu tak b~l?: nemohlo b~ býti jejích návrhu vyhověno, 
kdyz otec le]lch P?dle nyneJSlho stavu sveho majetku jím tento doplněk 
poskytnouh nemuze, 

čís. 8206. 

žalobu o výživné proti nemajetnému nemanželskému otci, jenž je 
v trestní vazbě, jest pro tentokráte zamítnouti. 

(Rozh. ze dne 2. srpna 1928, Rv II 182/28.) 
Civilní rozhodnuti X. 64 
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žalobě o placení v)'živného proti nemanželskému otci p r o-c e sní 
s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, o cl vol a c í s o u d žalobu pro 
tentokráte zamítl. D ů v ° cl y: Podle § 166 ouč. zák. jest sice k vi'živě 
nemanželského dítka zavázán především otec, avšak, není-li s to, by 
mohl výživné platiti, přechází povinnost tato na nemanželskou matku. 
Jak bylo zjištěno v řízení prvé stolice, nemá otec majetku;; jest toho 
času v trestní vazbě u zemského trestního soudu v Brně. Přes to mu 
však uložil prvý soudce povinnost k placení výživného, ježto podle jeho 
názoru žalovaný vzhledem na své předběžné vzdělání a dosavadní za
městnání u pojišťovny bude si moci zaopatřiti takové zaměstnáni, by 
mohl přisouzené výživné platiti. Avšak připisem zemského soudu trest
ního v Brně ze dne 6. ledna 1928 jest zjištěno, že žalovaný jest u zem
ského soudu trestniho nepřetržitě ve vazbě od 23. ledna 1927, že tato 
vazba má končiti dne 23. dubna 1928, že však žalovaný v poslední době 
podal žádost O milost a zmateční stížnost na záštitu zákona, takže dosud 
nelze předvídati, bude-li jeho trest přerušen. V čase podání žaloby nebyl 
tedy žalovaný s to, by si něco· přivydělal, a tento stav trvá až do dneška 
a není ani jisto, jak dlouho tato neschopnost výdělečná následkem trestní 
vazby přesně potrvá. Při správném použití § 166 obč. zák. bylo tudíž 
uznati, že pro zatím vyživovací povinnost přešla na nemanželskou matku, 
a bylo žalobu o placení výživného pro tentokráte zamítnouti. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Duvody: 

Soud dovolací sdíli .právní názor, pwjevený v důvodech soudu odvo
lacího, a poukazuje dovolatelku na tyto· důvody, jež nebyly dovoláním 
vyvráceny. Dovolání je sice v právu, poukazujíc k tomu, že žalovaný 
jest k práci schopen a že nejvyšší soud rozhodl již v ten smysl, že i pra
covní schopnost jest jakýmsi majetkem zavazujícím nemanželského otce 
k placení výživného. Dovoláni však přezírá, že této schopnosti výděl
kové musí odpovídati i možnost jí užívati, což však tu nedopadá, neboť 
žalovaný i při nejlepší pracovní a výdělkové schopnosti - jsa v čase 
podání žaloby uvězněn - nemůže pracovati ani si něco vydělávati. 
Poukazu·je-li dovoláni k pracovní neschopnosti nemanželské matky, jest 
to novota, ke které nelze v dovolacím řízení přihlížeti. Ostatně jde tu 
jen o otázku, má-li ž a lov a n Ý býti odsouzen podle žaloby, nikoliv 
o to, na koho přešla vyživovací povinnost proti dítě.ti po čas nemohouc
nosti otcovy, výživu tu opatřiti. 

čís. 8207. 

Ručení za škody z provozu silostrojů (zákon ze dne 9. srpna 1908, 
čís. 162 ř. zák.). 

Třebas byl trestním rozsudkem uznán vinným na úrazu jen řidič, 
neru vyloučeno částečné jeho vyvinénípodle § 2 zák., prokáže-Ii, že třetí 
osobu stíhá (spolu) zavinění na úrarzu. 

(Rozh. ze dne 9. srpna 1928, R 1 573/28.) 
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Automobil žalovaného narazil večer na povoz Josefa j-a, z něhož 
ypac\la žalobkyně a se poranila. Pro c es n í s o u cl p r v é s t o -

~ i c e vyhověl žalobě na náhradu, škody. O cl vol a. c i s o ll' d zruši~ 
napadený rozsudek a vrátil věc,prvemu soudu, by,,;,yckaje praV?mOCI, jl 

. znovu projednal ~ rozhodl. D ~ vod y: jd.e o ~:azku a~to~obll:1 s po
vozem na silnici. Zalovaný namltl ve sporu, ze srazku zavl11l1 jedme vozka 
před ním jedoucího vozíku jednak Hm, že se vyhý'bal na nesprávnou 
stranu, jednak tím, že vozík byl přeplněný a neměl l~cerny, a že hlavní a 
nejdúležitější příčinou, pro kterou došlo ke srazce, byl nedostatek 
osvětlení vozkova (J-ova) v·ozu, a nabídl v tom směru důkazy. Soud 
procesní zjistiv, že byl žal?vaný pro úraz ž~lobkyně, právop!atný;n roz
sudkem okresního soudu, Jako soudu trestmho, uznan vlllnym prestup
kem § 335 tr. zák., má správně za to, že by mohlo jíti jen o otázku spolu
víny vozky Josefa j-a, ale ne~ráve,;, má za. to; že otáz~a. spolu~iny .není 
v souzeném připadě rozhodna z duvodu, ze zalobkyne zaluje jen zalo·, 
vaného a nikoli i Josefa J-a, a že souzený případ, když se znalci lékaři 
vyslovili, že se jedná o jednotné zranění, při n~mž nelz~ rozlišiti, ~.o 
padá na vrub automobilisty a co na vrub povozlllka, a to I pro ten pn
pad, že by snad z fakticky zjištěných okolností, za kterých k nehodě 
došlo, vyšlo na jevo, že částečnou vinu na úrazu žalobkyně má kromě 
automobilisty také kočí povozu, ve kterém žalobkyně jela - dlu.žno po
suzovati jen podle občanského zákonníka a sice § 1302, podle něhož 
když podíl jednotlivých účastníků nelze mčlti, ručí títo jeden za všechny 
a všichni za jednoho, tedy solidárně, a že žalobkyně má volbu domáhalI 
se náhrady na tom kterém účastníku a že otázka postihu jednoho ze 
sÚčastněných vin.níků proti- druhému není předmětem tohoto sporu. Stoje 
na .. tomto právním stanovisku, nezabýval se soud prvé stolice otázkou 

. spolu zavinění a usnesl se proto, jak sám uvádí, na upuštění od prove
d.enídůkaztl o této otázce již připuštěných. jest sice pravda, že civilní 
soudce je v. souzeném případě odsuzujícím nálezem trestního soudu po 
rdtumJľ §, 268 c. ř. s. vázán, ale tLrn, že zavinění žalovaného na úrazu 
žalobkyně je v důsledku jeho odsouzení v cestě trestní zjištěno, neni je
ště nálezem tím vysloveno, že jeho zavinění na úrazu žalobkyně bylo 
výhtadné. Neboť přes to, že Josef J. byl pro úraz žalobkyně ze žaloby 
na něho ,rovněž vznesené sproštěn, není tím ještě řeceno, že by nemohlo 
býti uznáno na jeho spoluvinu civilně právní, ježto pro civilní soud jest 
závazným toliko odsuzující rozsudek trestního soudu, nikoli však roz
sudek sprošťující. Za právně mylný jest totiž označiti názor procesního 
soudu, že nutno v souzeném případě věc posuzovati pouze pDd!e usta
novení občanského zákona o náhradě škody proto, že žalovaný sám auto 
řídil a trestně byl odsouzen, neboť dlu,žno souzený případ posuzovati 
podle zákona ze dne 9. srpna 1908, čís. 162 ř. zák. Tomu nevadí, že se 
žalobce domáhal náhrady škody ze zavinění řídiče auta, neboť soudu 
náleží, by posoudil, podle jakých norem a zákonných ustanovení jest 
případ rozsouditi. Ostatně, že i žalobkyně sama chce, by žalobní nárok 
vyřešen byl podle předpisů zákona automobilového, vyplývá z toho, že 
í příslušnost dovolaného soudu opirá o § 9 lohoto zákona. Poslední od-

Ol' 
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stavec § 2 tohoto zákona obsahuje však ustanovení, že má býti uznáno 
pouze na díl nároků v § 1 označených, když škoda, nebo její rozsah byla 
způsobena z části zaviněním samého poraněného neb osoby třeti. Z to
hoto ustanovení jest patrno, že při spo1uzavinění třetí osoby a automo
bilisty není automobilista zavázán solidárně s osobou třetí, nýbrž že soud 
má podle svého volného uvážení se zřetelem ke zjištěným oko1~osten: 
určiti podíly spoluzavinění těchto osob a podle toho ~ovmnost k ;,ahr,:de 
škody číselně na jednotlivé spoluvinmky rozvrhnoutI. Byl-ll ovsem za
lován jen jeden ze spoluvinníků, I~á soud. t~hoto žal~~an~ho ods?uditi 
rovněž jen k poměrnému zaplacent celkove skody, leJlz nahrada zalob
kyni přísluší. Posouditi, zda a jak dalece přičí!ati jest na úrazu ~alob: 
kyně spoluzavinění vozkovi josefu j-OVI, mozno lest len na zaklade 
v tom směru žalovaným nabídnutých, ale prvým soudem neprovedených 
důkazů. Řízení před soudem stolice prvé zůstalo tedy následkem nepro
vedení důkazů. těch neúplným (§ 496 čÍs. 2 a 3 c. ř. s.) a bylo následkem 
toho rozsudek zrušiti a naříditi, jak shora uvedeno, při čemž se podo
týká, že, pokud jde o přísudek bolestného, nelze odvolacímu soudu sou;
hlasiti s názorem soudu procesního, že kromě náhrady za bolesll fyslcke, 
přísluší ještě zvláštni náhrada za bolesti psychické. 

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

Důvody: 

Žalobkyně napadá usnesení odvolacího soudu z d~vodu nes~rávného 
právního posouzení věci v celém jeho rozsahu, lec dov~lacl rekurs, 
správně rekurs není opodstatněn. Názor odvolacího s?udu, ze .I;ro tento 
spor v úvahu přicházejí jen předpisy zákona o ručem sllostrOlu ze ~ne 
9. srpna 1908, čís. 162 ř. zák., odpovídá I)lně stav~ věci a z.ákonu. Za
lobkyně byla zraněna provozem a;rtomobllu na sllmcI a, plalt, proto pro 
její nárok na náhradu škody jen predpI'sy svrchu uvedeneho zakon~ jako 
zákona specielního a nikoliv předpísy občanského, zá~ona, Jak ~alob
kyně neprávem za to má. Jest proto pm posouzem otazky, zdalt, a do 
jaké míry jest žalovaný jako ~ídič a l1:aji!el automobIlu p.ovm~n zalob
kyni škodu nahraditi, rozhodnym le~me predpls, § 1 po,pnpade § ? aut. 
zák. ježto pak podle § 2 tohotO' zakona Jest zalovany nahrady S~O?Y 
prost do té míry, do jaké dokáže, že škodná událost nastala zavmen:t;I 
třetí osoby, v tomto případě řídiče povozu Josefa J-a, le~t nutno, by ;1-
zení v prvé stolíci bylo doplně~o tak, jak .soud od~olacl v ,napadenem 
usnesení soudu prvé stolice ulozl!. Dovolacl rekurs zalobkyne lest proto 
neodůvodněným. Vývody rekursu žalobkyně, kterými zastává náz?r 
soudu prvé sto líce, že povínnost žalovaného k náhradě celé škody odu
vodněna jest trestním odsouzenín., žalované~o a. ž,e se prot? na tel;to 
případ předpis § 2 zák. aut. nehodl, n,eJsou zpusoblle, ~y, vyvralt,ly sprav: 
no st svrchu uveJeného názoru, nebo! trestm odsouzem zalovaneho nema 
v souzeném případě jiného významu, než že jest jí?, nárok ž~l?bkyn~ 
proti žalovanému co do důvodu zjištěn. Toto trestm odsouzem zalova-
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1ého nevyl~lčuje však, třebaže řídič povozu Josef J. v řízení trestním byl 
~svobozel1, vyvinění ~alova~ého aspoi'i část,eč,né ,v: s:nysl~, ~ ~ aut. zák., 
odaří-li se mu dokázati, ze josefa )-a, s!rha clvllnl zavmem, spol~za~ 

P " . na škodě žalobkyně a do jake mlry. Na tom mc nemohou menlÍ! 
,vn,tm , d"k ,. '1 t ., 
úvahy žalobkyně o účelu a smyslu pre, P!~u za o~a o ruc,:m ~I ?s r.olu, 
neboť tento zákon není zákonem ~odp~rn'yn:, Jak zalobkyn; mm.l, ~ybrz 

,zákonem speciálním pro urazy pnvodene llzdou sI1ostrojU zvlaste vy-
daným. 

čís. 82()8. 

Pozemková relonna. 

Budovy náležející k zemědělskému hospodářství na převzaté půdě 
nelze samostatně honorovati jako iwestice, n~brž přísluší za ně io:n pří
padná přirážka ve smyslu § 3, a 4 nařízení z,:.dne 21. !edna 1921, cís. 53 
sb. z. a.n. v doslovu nařízeni ze dne 21. zán 1922, čis. 296 sb. z. a n. 
K budovám těm náležejí i dělnické byty. 

(Rozh. ze dne 10. srpna 1928, Rl 512/;28.) 

s ó'~ d p r v é s t o I i c e (zemský ~oud v, Praze) zamí:1 Stí~!lOst 
majitele zabraného majetku do rozhodnuh ~tatl1lho po~emkoveh? ura~u 
opřejímací ceně. Rek ll- r sní s o u d zrusll napadene usnesem a vra
tilvěc prvému soudu, by, doplně řízení, znovu rozhodl. D ů vod y: jG"; 
otqzda1i stěžovateli patří nárok za investice jemu již původně přtznane 
v;e.v'yši133.484l<č75 h či jen 3.353 Kč 75 h přiznaných v nově stano
venéceně přejfmatí. Rozdíl 130.131 Kč vznikl ,tím, že ~ půvoclníh.o ?ce
nční vylotlčeny byly u dvora T. vestavba komren a sypky ocenena na 
16.852 Kč 45 h a stavba dělnických bytů oceněná na 48.578 Kč 25 h, 
celkem 65.440 Kč 70 h a u dvora D. polní kolna a stodola oceněná na 
4.260 Kč 49 h a stodola uvnitř dvora oceněná na 60.429 Kč 81 h dohro
mady 64.590 Kč 30 h. Vyloučení těchto částek odůvodňuje Státní po
zemko,vý úřad tím, že jde o budovy hospodářské, za něž cena zahrnuta 
jest jiŽ v bonitní přirážce přiznané podle § 3 (.2) vlád. nařízení ze dne 
21. ledna 1921, čís. 53 sb. z. a 'no ve znění vládního nařízení čís. 296 
z r. 1922 a že nelze za ně žádati samostatné zvýšení podle § 43 (2) zá
kona náhradového, opíraje se o rozhodnutí nejvyššího soudu v Brně ze 
dne 19. října I 926 R I 828/26 sb. čís. 6830. Plně přisvědčiti jest mínění, 
že v cenách stanov~ných tabulkami ll. citovaného nařízení zahrnuta jest 
již i cena staveb hospodářských, správních a obytných, pokud slouží 
nebo jsou určeny k provozu hospodářství. To stanoví výslovně § 8 (6) 
cit. nařízení. Než rekursní soud nesdílí mínění, že ocenění podle tabulek 
II. a ustanovení § 3 (2) o bonitní přirážce vylučuje vždy zvláštní zvýšení 
za ínvestice podle § 43 (2) náhr. zák. Podle tohoto § jest oceniti inves-
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tice provedené po 1. srpnu 1914, když jejich užitek ještě trvá nebo 
pravděpodobně se dostaví a když sledovaly jedině účel, by docíleno bylo 
větší výnosnosti neb udržen byl dobrý stav majetku při intensivním způ
sobu hospodaření podle nákladů stavebních s odečtením úmoru podle 
počtu let a podle druhu zařízení. Toto ustanovení obsahoval zákon ná
hradový čís. 329 z r. 1920, vydaný před vlád. nařízením čís. 53 z r. 1921 
a podržel je i ve znění upraveném zákonem čís. 220 z r. 1922 vydaným 
po zmíněném nařízení. Zákon sám v § 43 nerozeznává mezi investicemi 
záležejícími v budovách zmíněných v § 8 čís. 6 zmíněného vládního na
řízení a investicemi jiného druhu, budovy v § 8 čís. 6 řečeného nařízení 
uvedené z pojmu investic nevylučuje a pojem investic samých neurčuje, 
omezuje se jen na vyčtení znaků shora uvedených ve příčině trvajícího 
ještě užitku a cíle jimi sledovaného. Pro vyloučení blldov podle § 8 čís. 6 
cit. nařízení z ocenění jako investic uvésti lze a dovolávané rozhodnutí 
nejvyššího soudu uvádí jen ustanovení § 3 nařízení a tabulky. Než § 11 
téhož nařízení stanoví ve svém odstavci 3, že kromě ocenění podle ta
bulek 1. až IV. má býti oceněna zvláště hodnota investicí v § 43 (1) zák. 
náhr., - scil. tehdejšího čís. 329 z r. 1920, který ve znění zákona čís. 
220 z r. 1922 byl rozdělen na odstavce dva, prvý a druhý, - pokud na 
ně nebyl již vzat plně zřetel po rozumu § 3 téhož nařízenÍ. Z ustanovení 
toho podle názoru rekurs ní ho soudll sluší vyvozovati, že za investice, 
není-li jejich cena uhražena již plně přirážkou bonitní, podle § 3 naří
zení, sluší vždy poskytnouti náhradu další až do výše ceny stanovené 
podle § 43 zákona náhradového. Že odstavec (3) § 11 nařízení má na 
mysli i budovy vypočtené v § 8 čís. 6 nařízení, tedy budovy k zeměděl
skému hospodaření sloužící, plyne z toho, že o budovách hospodářského 
a lesního průmyslu jedná zvlášť v odstavci § 12 cit. nař. Důsledkem toho 
soud rekurs ní má za to, že může usuzovati, že z investic § 43 zákona 
náhradového zásadně nelze vyloučiti budovy hospodářské, mají-li ovšem 
vlastnosti t~m uvedené. Investicí rozumí se podle pojmu slova toho, když 
§ 43 vylučuje výslovně náklady udržovací, náklad na pořízení nových 
objektů, nebo na podstatnou přeměnu objektů tu jsoucích vůbec; podle 
obec.ného. pojmu tedy náklad na nové budovy hospodářské z investic 
podle § 43 zák. vyloučiti nelze. Že budovy shora uvedené, jichž týče se 
rozdíl mezi oceněním dřívějším a nynějším, byly zřízeny po 1. srpnu 
1914 nutno bezpečně usuzovati z toho, že Státní pozemkový úřad je 
v původním ocenění za i.nvestice uznal a nepopírá, že jde o budovy po 
řečeném dni pořízené. Nelze též popírati, že užitek z budov těch dosud 
trvá, ježto existují a účelu svému slouží; také nutno přisvědčiti k tomu, 
že všecky tyto budovy, čítajíc v to i dělnické domky, sledovaly jedmě 
účel, by udržen byl dobrý stav majetku při intensivním způsobu hospo
dařenÍ. Jsou tedy splněny všecky podmínky § 43 zákona a nutno řečené 
stavby považovati za investice, za něž přísluší náhrada podle § 11 (3) 
nař. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a uložil rekurs ním u 
soudu, by, nepřihlížeje k důvodu, z něhož zrušil usnesení prvého soudu, 
znovu rozhodl. 
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D ů vod y: 

Odkazuje se především na zdejší čís. 6380 (čís. 5 a 7) sb. n. s. kde 
otázka, zda budovy náležející k zemědělskému hospodářství na převzaté 
půdě dlužno samost~tně honorovati jako investice podle § 43 náhr. zák., 
rozřešena jest záporně v ten rozum, že za ně přísluší jen případná při
rážka ve smyslu § 3 a 4 nař. čís. 53/21 ve znění nař. čís. 296/,22 a do
dává se vzhledem k vývodům rekursního soudu, jenž hájí názor opačný', 
jen toto: Mínění rekursního soudu odporuje zcela jasným předpisům ds. 
nařízení, jež podle § 41 (2) náhr. zákona má moc zákona, ježto § ten 
úkol zákonodárce na ně v mezích tam naznačených přenesl. Rekursní 
soud chce budovy, pokud pocházejí z doby po 1. srpnu 1914, honorovati 
dvojím způsobem: jednak přirážkou podle § 3 a 4 cit. nařízení, jednak, 
pokud tato přirážka hodnotu jejich nekryje, dalším oceněním podle § 43 
(2) náhr. zák. Ale již tato složitost oceňovaního postupu ukazuje ne
udržitelnost tohoto hlediska: kdyby to byl zákon tak obmýšlel, nebylo 
třeba, by se budovy v dobrém st~vu honorovaly napřed přirážkou podle 
§ 3 a 4 a pak ještě zvláštním oceněním, nýbrž by bylo stačilo honorovati 
je pouze podle tohoto zvláštního ocenění. Rekursní soud přezírá naprosto 
povahu budov potřebných k provozu zemědělského hospodářství, která 
záleží v tom, že budovy ty nenesou samostatného llžitku, nýbrž je jich 
jen nutně třeba, by zemědělská půda mohla býti řádně obhospodařována 
a využitkována, t~kže užitek jejich jest obsažen v llžitku, této půdy a 
proto cena jejich jest zahrnuta již v ceně tabulek, jak § 2 čís. 2, § 3 a 
§ 8 .. Čís. 6 cit. nař. čís. 53/21 a pak samy tabulky výslovně praví, jinak 
udržování budov je pro hospodáře vlastně břemenem. Proto' se honoruji 
.budovy ty jen, jsoU-li výstavné a dobře zacho'vané a to jen zvláštní při
rážkou podle § 3 a 4 cit. nař. Proto nevystihuje rekursní soud ani § 11 (3) 
dLl1ář., podle něhož hodnota investic podle § 43 (I) náhr. zák. má býti 
zvláště. oceněna, pokud na ně nebyl plně vzat zřetel po rozumu § 3 téhož 
l~aříz~ní: to nemá ten smysl, že by nařízení mělo za to, že budovy po
trebne k ~emědělskému hospodaření nebyly by přirážkou podle § 3 
(a 4) pine kryty (,to by bylo mohlo nařízení předepsat přirážky s vyšší 
maximální hranicí, tak by každá hodnota v ní byla kryta, kdežto ono 
y ~ís. 296/?: hranici tu snížilo), nýbrž ten, že tu mohou býti i budovy, 
lez k zemeddskému hospodářství nepatří a tudíž vůbec v ceně země
dělské půdy podle tabulek a tudíž v přirážce podle § 3 a 4 zahrnuty ne
jsou. Některé z nich uvádí § 1"2 (jemuž proto rekursní soud rov~ěž 
správně neporozuměl),. t. j. budovy náležejíci k průmyslu, jako pivovary, 
lt?OVa;y, cukrovary, CIhelny atd., k čemuž poukázati dlužno na § 3 a) 
zak. zab.: p~dle něhož budovy ty nejsou ze záboru vyloučeny, když vedle 
ho~podarske. samostatnosti nemají také ještě samostatnost právní, t. j. 
neJsou zapsa~y v sar~ostatn_é knihovní vložce. Mohou však to býti také 
b~?ov! nep:u~yslove, na pr. letohrádky a pod. Zkrátka budovy hospo
d~rske, spravl1l a obytné, jak je § 8 čís. 6 nař. jmenuje, jsou zahrnuty 
uz v cene tabulek a může na ně zvláštní zřetel býti vzat jen přirážkou 
podle § 3 a 4 CIt. nař., jsou-li pro to předpoklady tam vytčené. Jest tudít 
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jen otázkou, zda sporné budovy všecky patří pod jeden z těch tří typó. 
Že sem patří konírny, sýpky, kolna a stodoly, je na výsost jasno a jde 
jen o dělnické byty. Patří-li však sem docela určitě obytné budovy, slou
žící pro úřednictvo a zřizenectvo na př. pro správce statku, šafáře, po
klasné atd., proč by sem neměly patřiti i dělnické byty, jež jsou zřejmě 
součástkou deputátu a slouží tedy k hospodářství zemědělskému potud, 
by zajištěn byl dostatečný kmen stálého dělnictva povinného prací na 
statku. Co se týče otázky, byl-Ii Státní pozemkový úřad na své prvotní 
rozhodnutí o investicích vázán, když nebylo napadeno a usnesení jeho 
bylo zrušeno pouze z důvodu nedostatečného zjištění výměry, nemůže 
se jí nejvyšší soud zabývati, an majitel statku stížnosti nepodal. 

čís. 8209. 

Novela o právu manželském (zákon ze dne 22. května 1919, čís. 320 
sb. z. a n.). 

Mal\Žel vinný rozvodem nemůže žádati za rozluku podle § 17 zák., 
kdyby se to jevilo býti proti dobrým mravům, tak zejména, když se do
pustil skutku rozvod (rozluku) zakládajícího schválně za tím účelem, by 
druhou stranu k rozvodu dohnal a takto si opatřil důvod k rozluce. 

(Rozh. ze dne 10. srpna 1928, R I 561/28.) 

Manželství bylo rozvedeno od stolu a lože z viny manžela. Návrh 
manžela, by byla povolena rozluka manželství, s o udp l' V é s t o I i ce 
zamítl. D ů vod y: Manželka s rozlukou nesouhlasí. Jde o to, zda o ro·z
luku podle. § 17 zák. rozl. žádati může manžel, který jest samojediný 
vinen na rozvodu. Zákon sice v § 17 ro·zl. zák. ustanovuje, že mŮže každj' 
manžel žádati za rozluku na podkladě provedeného již sporu o rozvod, 
avšak ustanovení to nestačí, že by každému manželi za všech okolností 
musela rozluka býti povolena podle § 17 rozl. zák. Tomu svědčí také 
doslov zákona, podle něhož jest soudl[m uloženo, by podle zásad řízení 
nesporného (§ 2 nesp. říz.) vyšetřily, zdali by skutečnosti ve sporu 
o rozvod na jevo vyšlé byly již tehdy odůvodnily výrok o rozluce, kdyby 
na rozluku bylo bývalo žalováno. Manželství toto bylo rozvedeno jen 
z viny manželovy a o manželce nevyšlo nic závadného na jevo, zejména 
nebylo potvrzeno nic z toho, z čeho ji manžel obviňoval. Byla by se tedy 
mohLa podle § 17 rozl. zák. domáhati rozluky manželka nikoliv však 
manžel. Příčilo by se dobrým mravům a' bylo by porušením platného 
právního řádu, kdyby právo podle § 17 rozl. zák. mělo býti přiznáváno 
proti manželč.íně vůli také provinilému manželi, jehož vinou došlo k roz
vodu, ale jenž by sám nemohl pochoditi se žalobou o rozluku. Takový 
postup byl by obcházením rozl. zákona, jenž přece také ustanovením 
§ 13 poslední odstavec poukazuje k § 10 min. nař. ze dne 9. prosince 
1897, ČÍs. 283 ř. zák. a projevuje zřetelně, »že platné manželství má býti 
chráněno proti každému svénÍocnému odporu«. Rek u r sní s o u d 
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napddené usnesení pO!\'rc\il. D ú vod y: Poukazuje se na správné, stavu 
věci i zakonu vyhOVUjící odúvodnění .napadeného usnesení, k němuž se 
vzhledem k vývodům stížnosti jen dodává, že manželství bylo rozvedeno 
rozsudkem jen z vi~y manžela z toho důvodu, že za půl roku po sňatku 
manželkn zlomyslne opust[l, k ní se již nevrátil a tím zavinil hluboký 
rozvmt manželství a neml[Že proto stěžovateli přiznáno býti proti vůli 
bezvinné manželky právo na rozluku, poněvadž podle § 13 písm. li) zák. 
rozl. nebylo by lze vysloviti rozluku z důvodu hlubokého rozvratu man
želského k žalobě manžela, který je rozvratem převážně vinen. ('-'iz roz
hodnutí nejv. soudu ze dne 21. ledna 1926, R I 29/26 čís. sb. 5687.) 

Ne j vy Š š í s o u d zrušil usnesení obou nižších soudů a uložil 
soudu prvé stolice, by, nepřihlížeje k důvodu, z něhož zamítl žádost 
o rozluku, po případném dalším šetření znovu rozhodl. 

DŮVOdy: 

Podle § 17 rozl. zák. může, bylo-Ii manželství rozvedeno rozsudkem 
»každý« manžel žádatí za rozluku. Toto »každý« doznalo ovšem re~ 
strikce omezujícím výkladem zdejšího rozhodnutí čís. 5189 potud, že 
manžel vinný rozvodem nemůže za rozluku žádati, kdyby se to jevilo 
býlI proti dobrým mravům, tak zejména kdynby se byl dopustil skutku 
rozvod. (rozluku) zakládajícího schválně za tím účelem, by druhou stranu 
k r~~vodu dohnal a. takto si opatřil důvod k rozluce podle § 17 rozl. zák. 
Slus1 tedy zkoumalI, zda se jednání navrhovatele příčí dobrým mravům. 
Podler;ozvodo;,ýchspisů měla se věc tak, že po sňatku se manželé stý
k.~}.1nY?' taK, ze manžel mezi týdnem meškal za svým povoláním v L. a 
PPj1zdelv sobotu večer na neděli k manželce do Ú. a v neděli večer zase 
.odjížgěl: až asi 6 měsíců po sňatku už vůbec nepřijel, nedav zprávu, 
proč,.dalematka navrhovatelova O'dpůrkyni při jedné její návštěvě ří
kala, ,by sestěho.vala clo .~., načež ona odpověděla, že On chce nábytek 
inovy)1},:bope11tze ~a nel, Ona však že do L. nepůjde, že více lidí jezdí, 
ze 011 muz~ tak], a.~e kdyby měla výbavu a nábytek, že by si ho byl~ 
nevzala, dal~, ze pnJel~ za ním několikráte do L. a halezla tam u F-a 
byt a Jednal! spolu, o nabyt~k, on cht~l, by koupila nábytek, když říkala 
pTed svatbou,. ze n<lbytek ma, ona chtela, by ho vzali na splátky, on však 
t~zas~ nechtel a, ona pak už do L.nepřišla, dále, že už před svatbou vě
d~la, ze on by?h v L. Z toho všeho plyne, že vlastně ona měla jíti za 
n1m d~ L. a nesla, ,naopak vymohla si rozvo'd, jenž jí byl povolen z dů
V?clu, ze on se. 0. 11to pry onestaral, přestav ji navštěvovati šest měsíců po 
sn~tku •. ~ez ud.am du~od~, a nezařídiv byt od ní nalezený z té malicherné 
pr~. pn-cIny, ze stary nabytek tam stěhovati nebude, v č.emž nalézací 
sOll,d shledal zlomyslné opuštění manželky manželem a rozvrat manžel
~tV[. Podle toho vš,:ho nastaly sice mezi manžely neshody, ale nelze říci 
ze tu byla [~a strane manželově nemorálnost a že se nvní jeho žádost z~ 
rozluku Jev1 proh ~o~rým mravům. Shledala-li manžeÍka za vhodno žá
dal! za rOzvod a leste prohlásila, že i s rozlukou bude souhlasiti, bude-Ii 
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On si ,ii přáti, nelze nahlédnouti, v čem by se jí děla křivda, když on nyr:i 
za rozluku žádá. Dětí není a ona vlastně s ním nikdy nežila. manželství 
po šesti měsících se rozpadlo, a nelze tedy také ani se stránky případné 
pense manželčiny, o kterou rozlukou přijde, shledávati příkoří proti ni, 
jak by tomu bylo v případě, kdyby byla věk svůj anebo nejlepší svá léta 
jemu věnovala, naopak o.na sama, jak uvedeno, na rozluku se chystala. 
Řekla-li, že mít výbavu a nábytek, byla by si ho nevzala, sledovala sňat
kem jen naději, která nedopadla a proto snadno se k rozvodu odhodlala. 
Chce-li on nyní rozluku, je v právu, neboť dobré mravy při této situaci 
tomu neodporují. Avšak ostatní podmínky rozluky podle § 17 rozl. zák. 
,nebyly ani na přetřes vzaty neřkuli zjištěny, neboť o zlomyslném opu
štění, nepředcházelo-li soudní vyzvání k návratu, nemůže při rozluce 
bS,ti řeči a co se týče rozvratu musí býti věc vyšetřena ve smyslu § 17 
zák. rozl. v tom směru, zda by skutečnosti ve sporu o rozvod na jevo 
vyšlé byly už tehdáž odůvodňovaly rozluku, kdyby o ni bylo bývalo ža
lováno, t. j. musí býti zejména vyšetřeno, zda žadatel není na případném 
rozvratu převážně vinen. 

čís. 8210. 

Nepodal-li žalovaný žaloba! odpověď proto, že se strany smířily a 
žalobce prohlásil, že od žalOby upouští, a dohodly se, že žalovaný od· 
pověď na žalobu nepQdá a žalobce nebude v žalobě pokračovati a řízení 
o ni neobnoví, žalobce však přes to navrhl vydání rozsndku pro nepo
dáni odpovědi na žalobu a soud návrhu vyhověl, nemůže žalovaný onu 
dohodu uplatniti odvoláním z rozsudku pro zmeškání, nýbrž zbývá mu 
žaloba z obmyslnosti (§ 1295, druhý odstavéc, obč. zák.), o zrušeni roz
sudku vydaného proti úmluvě. 

(Rozh. ze .dne 10. srpna 1928, R 1562/;28.) 

žalobě manželky proti manželi o rozvod manželství od stolu a lože 
pro c es n. í s o udp l' V é s tol i c e vyhověl rozsudkem pro zmeš
kání žalobní odpovědi. O d vol a c í s o u d odvolání žalovaného od
mítl. D ů vod y: Z rozsudku pro zmeškání soudu prvé stolice, jímž bylo 
manželství stran prohlášeno za rozvedené z viny žalovaného, odvolal se 
žalovaný jediné z důvodu, že tu prý není zmeškánÍ. Při tom však do
znává, že nepodal včas žalobní odpověď, a jest tudíž rozsudek pro zmeš_ 
kání vydaný k návrhu žalujíd strany proto, že strana žalovaná nepodala 
odpověď na žalobu podle § 398 c. ř. s. důvodným. To, co uvádí žalovaná 
strana v odvolání o tOfI\, proč se nedostavila k ústnímu jednání, jest no
votou, k níž podle § 482 c. ř. s. v řízení odvolacím přihlížeti nelze. Po
něvadž strana žalovaná proti mzsudku věcně nic nenamítá a brojí jen 
proti tomu, že byl vydán rozsudek pro zmeškání, bylo odvolání podl~ 
§ 471 čÍs. 4 a § 473 c. ř. s. bez předchozího ústního jednání, v neveřej
ném sezení odmítnuto. 

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

I~ekursni s~ud ,shledal,. že uplatňovaného důvodu § 471 čís. 4 c. s. ř. 
tu n,cm,. a spravne tedy Jeho r~zh?d?utí, v~nesené takto in merito, je 
:~nlltave: I11koh, Jak se samo vypdruJe" odmlta.v~, avšak předpis § 519 
CIS. 1 c. r. s. ma na mysl! pO?,le plena1'11lho zdeJšlho usnesení ze dne 30. 
proS!l1C~ 1927, pr~~. 227~27 CIS~ sb. 7671 usnesení zamítavé a jest proto 
dovo,lacl r~~urs pnpustnyr,;. A~s~k ?ení ~podstatněn. Zmeškání tu bylo, 
to sam ste~ovate!, dozná~a, ml11J vsak, ze nemá jiného prostředku, by 
čelil tvrzene nevere odpurkyně, která ji ovšem popírá líčíc vě " k 
A 'k t 'I' O ' , c ]Ina . 
,vsa v Ol'; s~ my 1. ::,sem .~~lze, je-li o tu takové zklamání jeho důvěry, 
Jak o,n, tvr?l, ze se tOÍlz ,smml! a odpurkyně prohlásila, že od žaloby 
UpO~S~! a ze, se d.ohodl!, ze žalovaný žalobní odpověd' nepodá a žalob
kyne ze v zalobe pokračovati nebude a řízení o ní neobnoví _ ne
cha\! ho bez pomoc!, avšak správným prostředkem není odvolání z roz
sudk~ pro zmešká?í, ~lýbrž žaloba z obmyslnosti, actio doli z § 1295 
druhy odstavec obc. zak., která bude zníti na obnovení předešlého stavu 
podle. §. 1323, obč. zák. a tudíž zrušení rozsudku pro zmeškání dolosně 
(proh umluve) vymoženého. . 

čis. 8211. 

Novela o právu manželském (zákon ze dne 22. května 1919 čís 320 
sb. z. a n.). ' • 

. ~matečno~ti V!; smyslu ~ .16 nesp. říz. j~st zmatečnost ve smyslu ci
vtlruhosoudnlho radu. K ru I v nesporném řízení jest přihlížeti z úřadu. 
llfJde o zmat~čnost, ?yla-li rozluka povolena proti manželu, jehož po

Yř· byl neznam, ·aa!z bylo postupováno podle obdoby §§ 115-117 c .. s. 

(Rozh. ze dne 10. srpna 1928, R II 248/28.) 

. .Na :áťladě ,rozsudku, ,jímž bylo manželství rozvedeno od stolu a lože 
Z ."~n)'. za ovane manželky, domáhal se manžel povolení rozluky O b a 
n 12 s 1,~,0 U d Y ľ~zluku povolily, Ne j vy Š š í s ou d zrušil u'snesení 
~~~~ 111zs!ch ,s.oudá.! s předchozím'řízením jako zmatečné a ulo.žilrvému 
řízenU!' 'aby Ok zadosh navrhovatele za rozluku manželství provedl z~konné 

. pa znova rozhodl. 
/ 

Důvody: 

Mluví-li § 16 nesp 'í t'·",· uznává . l' z. o zma ecnosh, mim hm, Jak praxe neuch lně 
mezi j~jtn~aoteč~ost ve smy,slu civilního soudního řádu, tedy jeho § ~77 
něna ne:ákouvo, y Je pod čís. 4 i ten, že straně byla obhajoba wemož~ 

nnym postupem a pod čís. 5 ten, že strana nebyla řádně 
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(zákonitě) zastoupena. Rozumí se, že i v nesporném řízení se k -zmateč
nosti musí přihlížeti z povinnnsti úřední. V návrhu uvedl navrhovatel, že 
odpůrkyně bydlí v Berlíně, a hned v následujícím podání tvrdil, že mu 
přípisem policejního ředitelství ve Vídni ze dne 28. března 1928, jenž 
však přiložen není, bylo sděleno, že odpůrkyně z Vídně dne 23. listo
padu 1927 bez udání kam odcestovala a že jest od té doby neznámého 
pobytu, načež prvý soud vydal rozhodnutí, o něž jde, jímž rozluku po
volíl a jež doručil Dr. Maxu B-ovi jako opatrovníku manželky, aniž by 
v něm o tom, že ho za opatrovníka zřiznje a proč, bylo zmínky. Avšak 
mělo se tu předsejíti podle § 276 obč. zák. a tudíž podle obdoby §§ 115 
až 117 c. ř. s., t. j. mělo býti osvědčeno, že pobyt odpůrkyně jest ne
známý a mělo pak zřízení opatrovníka býti prohlášeno veřejnou vyhláš
kou, jako to § 117 předpisuje, sice bylo ve věci směřující proti odpůr
kyni jednáno o ní bez ní, což je právě zmatečnost podle shora citovaných 
předpisu. 

čís. 8212. 

Ochrana nájemcu (zákon ze dne 26. března 1925, čís. 48 sb. z. a n.). 
Slovo »přestavba« v § 31 (1) čís. 1 zák. nevztahuje se na celé domy, 

n}'brž na jednotlivé pronajaté místnosti, na části domu, jež byly přesta
věny po 27. lednu 1917. Byty nepřestavěné v témže domě zustávají pod
robeny zákonu na ochranu nájemníku. 

»Přeb1:avbolk< jest nejen přeměna místností neobyvatelných v míst
nosti obyvatelné, nýbrž i místností obyvatelných v místnosti neobyva
telné. 

(Rozh. ze dne 10. srpna 1928, Rv II 497/;28.) 

žalobu o vyklizení najatých místností pro c e sní s o udp r v é 
s tol i c e zamítl, o d vol a c í s o u d mnal podle žaloby. O ů vod y: 
Právem má soud první stolice za to, že, vztahuje-li se na místnosti, 
o které jde, zákon o ochraně nájemcu, jest podle § 7 (2) zák. o OChL 
náj. ustanovení o· automatickém uhasnutí smlouvy neplatné. Řízení je 
však kusé tím, že nebyly opatřeny spisy městské rady v Brně, jichž se 
žalobkyně dovolávala na důkaz toho, že jde při pronajatých místnostech 
o přestavbu ve smyslu § 31 (1) čís. 1 zák. o ochr. náj. Spisy ty byly od
volacím soudem opatřeny a zjišťuje jimi odvolací soud, že skutečně o ta
kovou přestavbu, pro kterou bylo uděleno' stavební povolení v roce 1919, 
jde, neboť podle oněch spisu bylo nejen adaptováno, nýbrž jako pekárna 
přestavěno přízemí domu a právě toto přízemí domu bylo podle smlouvy 
hlavním předmětem nájmu, jakž plyne již z toho, že většina místností 
pronajatých je právě v přízemí, a z toho, že podle smlouvy se jednalo 
hlavně o provozování pekařství žalovaným v místnostech mu žalobkyní 
pronajatých. Podle toho se na pronajaté místnosti nevztahuje zákon 
o ochr. náj. žalovaný připouští, že manžel žalobkyně právem podle své 
smlouvy s žalovaným prohlásil svůj společenský poměr s ním za zru-
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Šen)f a že nájemní smlouva žalobkyně s žalovall "m ozb "v' . 

platnosti uhasnutím onoho společenského pam); . Pp di' a autom.atJcky 
P9m~r mezi stranami pominul a bylo proto změ elU. o ~ e ~oho naJemnt 
žalobě vyhověti. nou napa eneho rozsudku 

N e j vy Š Š Í s o u cl nevyhověl dovolání. 

Ouvody: 

Žalovaná napadá rozsudek odvolacího soudu dl' o 

§ 503 čís. 3 a 4 c ř. s., leč neprávem. Jak N i ,~, ovo aClch,du':,odů 
svém nálezu čís. 6012 sb n s vy'z a 1, e,vys~I soud VylOZl1 JlZ ve 

§ 31 (1) " . '" n m SOva »prestavba« použiťh 
v ClS. 1 zakona na ochranu ná'emníků .' e o 
~~ tcedlé d~m~, ,nýbrž na jednotlivé prO~ajaté ~í~~I~~!~r(J§e ~~)to;~ďlovo 
cas lomu, Jez byly přestavěny po 27 Id, ' Y na 
v témže domě zustávají podrobe 'k e nu 1917. Byty nepřestavě'né 
volací soud správně posoudil po pn; z~ ~n~ na (o§chranu nájemníků. Od-

h ' ' aVl1l s ,rance 503 čís 4 c ř ) 
va, u zmeny místností v !'Oce 1919 v dom' ,,':.' s: po-
"prestavbu« místností, jichž se výpověd' t ey. č~rove:er' o~~a~lv Jl pko 
kolu ze dne 19, dubna 1919 k '. ,: ne o vyp yva z proto
úř~dního povoleni k výstavbě °dv~~IS~~?el~m J.ednání za, úšelem udělení 
meho bytu, jejž až do té dob zmit'n' a , amInu v d~me, z,: ze soukro
zena a byla t'" " Y e e nllstnoslJ tvonly mela by'·ti zří-ez znzena provozovna k v k' . ' 
dílna, skladiště mouky chladírna a o/~ ~r~ a, a SIce p,ek~rna, pekařská 
přeměna povahy a úč~lu místnos(' t,C o 111 I:'lstno~t, clm~ nastala úplná 
tu označiti, slovem »přestavba« a t~ j:~h, h;a~z\ dlu§zno pravem přeměnu 
a'IT.,Odst staveb. zákona pro město Bse lS a 27 ly. odst. písm. b) 
63 ." zák., tak i podle § 31 (1) čí rfo, ,~e dne 16. cervna 1894, čís. 

,4,c,",v,:,rarnllll směru zustalo dvorní k~idlo z~o~:a nna o,:h:anu nájemníků. 
,",::: " " '" ,: '.,", " . t v v. ezmeneno, na tom ne-

, , , ", '" les, ze byt v prízemI v křídle tom tehdy jsoucí 
. te~dna obcho~~í místnost pekařskou; rovněž jest 

jakOj:Jostavení pecí či adap!a;e s~~ zad?sh onu přestavbu označila zda 
bylo zamýšleno a ~rovedeno RomI~,nostJ, neboť rozhoduje, co skutečně 
bysez nálezu nejvyššího so~du ~.nez4~;~ze za »přestavbu« označiti, jak 
pOUze Onu 'přeměnu najatých m~~~;lOStí ' ?012 a ,6443 sb. z. a n. zdálo, 

:obývatelné byly upraveny a' kb' , " pr; ktere místnosti dotud ne
dech nejčastějších, nýbrž Přest~vcan~lu:pusobeny: e?ž bývá v přípa
P<:u, když místnosti obývané se' ou "u.~no ozna~ItJ 1 přeměnu opač
Je,znapříště mají výhradně slou~r~m:enuJl v neobyvatelné, v místnosti 
varnu, skladiště, pisárnu neb k ,Zll Zlvnosl! neb obchodu za provozo~ 
odst. IV. písm. b) a odsť V t ram,tk se s!alo v případě tomto (§ 27 
18?4, čís. 63 z. z.). P~so~~it~~~a . pro me,sto Brno ze dne 16. června 
pravní stránce, když Změnu v .Y o?VOlacl soud případ správně po 
byla v roce 1919 nazval ,'p,YPtoVlbdanYCh nY,ní místností, J'ež prov,edena 
'" , , res av ou« a kd' hl 
ze naJem !pístností těch nepodléhá dl' yz vz edeI? k tomu uznal, 
O~h:anu naJemníků, nýbrž jest voln' po e ,§ 31 Sl) ČlS. 1 zákona na 
vazana na soudní svolení. e vypovedltelnym a že není výpověd' 
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čís. 8213. 

Matce nepřísluší v připadě § 142 obč. zák. přednostnl právo na děii. 
Pokud jest ponechati děti matce vzhledem na otcovy osobní poměry. 

(ťozh. ze dne 11. srpna 1928, R I 409/28.) 

o pat r o v nic k Ý s o u d ponechal manželské děti ve výchově a 
výživě matky. Rek u r s n i s o u d napadené usneseni potvrdil. 

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

Důvody: 

Podle § 142 obl'. zák. má opatrovnický sOl1d při rozvodu nebo roz
luce rodičů, nestala-Ii se v tom směru dohoda mezi rodiči, ustanoviti, 
zda všecky nebo které děti mají býti svěřeny ve výchovu otce nebo 
matky. Při tom má soud zřetel vzíti na zvláštní poměry případu, na 
zájmy dětí, na povolání, osobní poměry a vlastnosti manželů a na pří
činy rozvodu neb rozluky. Při tom nečiní zákon rozdílu mezi rodiči, ne
dává přednost ani otci ani matce, z čehož vidno, že při stejných pod
mínkách na obou stranách může soud každému z rodičů přiznati některé 
dítě. Klade-Ii rekursní soud váhl1 na ustanovení § 141 druhá věta obl'. 
zák., podle něhož náleží matce, by ošetřovala dítě a střežila jeho zdravl, 
a vyvozuje-Ii z tohoto ustanovení právo matky, by za stejných podmínek 
na obou. stranách dítě bylo svěřeno matce, dlužno na druhé straně po
ukázati na ustanovení § 147 obč. zák., podle něhož otci přináleží nad 
dětmi moc otcovská, podle kteréž mu přísluší právo říditi jejich vychoc 
vání (§ 148 obč. zák.), správa jejich jmění (§ 149 obl'. zák.) a spolu
působení při podstupování závazku dětmi (§ 152 obč. zák.). Otec má 
právo i povinnost nezletilé děti před úřady a soudy zastupovati. Nepří
sluší tudíž matce před otcem nijaké přednostní právo na děti, jak se 
rekursní soud z ustanovení § 141 obč. zák. snaží dovoditi. Nicméně 
dlužno schváliti rozhodnutí nižších soudů, podle nichž děti dlužno· v tomto 
připadě ponechati ve výživě a ví'chově matčině, ano jest zjištěno, že 
otec nemá vlastní domácnosti a svým povoláním jest nutkán dHti často 
na obchodních cestách a tudíž neskýtá záruku, že by mohl na výcho·vu 
děti dohlížeti tou měrou jako jejich matka, která trvale v jednom místě. 
bydlí, o ně pečuje a, poněvadž má k ruce svoji matku K-ovou, jest 
sobilou s její pomocí o ně spíše se starati a pečovati než otec, a i V UlIleCIU 

náboženském, jsouc téhož náboženského vyznání jako děti, i o 
mravní a náboženskou výchovu lépe starati se může než otec, t.'.,_<." 
jako přísný adventista upIatniti hledí názory náboženské, které nel)d!,O
vídají předpisům římsko katolické církve, v nicbž dosud jsou děti 
chovávány. Pokud zejména zabraňoval dceři navštěvovati školu o 
ním dnu bez úředního svolení, ač to školské zákony nařizují np'vviim"_ 
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jícc při tom jinověrce z povinné "k J' '" v 

• 'd k I §§ s o ni navstev}, po "I t' ra e ve smys u 122 a 123 u' t . J" ' rusI 1111 veřej·n}·· po-
- ll' . s avnl Istmy a dl • smeru sou 1 aSltl s názorem rek 'h ltzno proto i v tom 

. t t·"· ursUi o Soudu Ph' Jes 1111, co JIZ uvedeno dostatecv.n· d o v' Ol1ec an.í dítek matce 
t' I I·' .,' e o uvodneno a . t· b 

vad se ( a Sli111 vyvody dovolacího rekursu. ne re a proto zabý-

čís. 8214. 

Pro určeni hodnoty předmětu '. 
hodnota nájemného za navržen spo~ o .VYl?ove,!f' z nájmu nerozhodu'e 
lovcovo podle § 56 druhy' d tOU vy,?ovedlJ1. lhutu, nýhrž oceněn' vl 
Pro • 'h ' o savec 1 n r ve • h 1 za

ur~elJ1 .odno~y sporu předpisy §§ '5i- .vecec nepatrných platí 
o!,rá~.~e~ urcovat. sám hodnotu s 5~ 1'. n. Odvolací Soud není 
vec, lIZ za/obce v žalobě ocenil n~~r;o~ k~h/asttl za nepatrnou spornou 

(Rozh. ze dne ll. srpna 1928, R I 55.1/28.) 

• Z rozsudku, jímž byJa prohlášen ' " 
, zalovanému za bezúčinnou Odvolal ~e vypoved z bytu daná žalobcem 
p~sor~e!,í věci, neUplatJ1uj~ žádných z~l~bce ,z dŮvodu nesprávného 
o vo a.Ul odmítl. D ů vod" V zma e nosti. O d vol a c í s o 1 
spad.ají~í pod mez, stanove;~u e Sp?ru ,tOl11to. jde o bodnotu Předmě~ul 
o~eUll~l~e předmět Sporu na l.~~~ menl ve vecec,h nepatrných. žalobc~ 
v~ak mlh vliv na skutečnou hod t Kč, samovolne toto ocenění nemůže 
zakona, jenž v § 448 v no u sporu, neboť bylo by t b' h' 
s. I.f.an .•... nemůže býti zmcěn~n~.~aY"p~o;e.ud?UjíCbÍ lI

t
stanovení, jež °a~i cdo~:~~ 

v z y u o jaký t 'd 
bý'f,IYlc!icHti D~,,"._,ze .ad doručení výpovědi ~ěl '1 u.1 e, ~áVá se 

..•.•...... . ." .•..•..... ' vypovědi k Soudu 'iž v 1 za ovany za pul roku 
neboť mohla by' ti ! T dermmu dřívějším stalo se 

.. .... nařízení ze dne 26 • Jes e održena Výpovědní lMta 
'. .naJemnéČinípOdle udán' ž '1 cbervna 1924, čís. 172 sb. z. a n) 

pro odsta~eř~ j.~; o spomOtl ~obau °č~r~~~ní~ č~ t~e56ndíž podle § 58 
ho. to je tudíž n:j'~'~ °100dObu půl/etní s činží 100 ~t H dKč, v nejlepším 
§ 448· yse. Kč a jde t . onola sporu t 
§501 ~.;- s. Z rozsudků v takových~~Ov~c~c~pr ve věCi nepatrné POd~; 
nych, N~S~j~~~l: ~ dův~dů zmatečnosti v § 477 z;ís

se
l VŠ~k7 Odv.olati podle 

dle § 448 v om, ze ve skutečnosti " az c. r. s. vytče_ 
... N ej v ~./: ~. zavedeno, rozhodn)"m j:Sf~~:lt S!oIici ~ebylo řízení po-

soudu, by vYř~dil ~~v~~ánfr~!;1 ~halPaldel1é u~nes:~ť~ P~~~~ě~ď~~~u .. 
ec II na duvod vh v • Clmu 

, z ne Oz je odmítl. 

DŮVOdy: 
Odvol . 

hl' . aCI soud nebyJ Oprávně . •. 

§ ~.~~ Pco~le svéh~ odhadu hOdn~'tybYt ,urcll sám h<:dnotu sporu a pl'O-
, r. s plat! I "t . e spor za yec ' 

ve sporech kd z:,.as.'i1I ustanoveni pro řl' ~epatrnou. POdle 
, e pel1ezlta částka v žalobě Vo~eUi ,ve vecech l1epatrn)"ch 

za ana nebo hodnota před-



- Čís, 8215-

1024 

mětu sporu nepřesalmje tři set ~č, nebo. žalo?~e pr~hlásí, že mís:o př,:d
mě tu v žalobě žádaného chce pnjlnoutl penezltou ca,stku 300 Ke nep;~
vyšující. Ježto § 448 c, f' ~' O ~rčení hodn~ty předmetu sporu I;IC zvlasť 
neobsahuje, plati pro ne p;e,dplsy §§ 54 az ~9 J' n,' Tedy P,ro naroky n:
peněžité rozhoduje oceněnr zalobcovo nebo zadane odbytne. ZaJobce ?c
žádal odbytné a proto rozhoduje jeho ocenění sporu podle § 56 druh~ho 
odstavce j. n. Když pak žalobce ocenil předmět sporu na 1.000 Kc a 
zákon nedává soudu práva, by toto oceněni zmirnil (§ 60 j. n. ,a contr.) 
rozhoduje pro způsob řizeni toto ocenění. Odvolacl soud nepravem po
kládá za to, že pro určeni hodnoty př,;dmětu ~por~ o ,vý~ovéď z nájm~ 
rozhoduje hodnota nájemného za navrzeno~ vYP?vedm lhu~u, Proto ner;1 
v zákoně podkladu. Ježto tedy hodnota ,predmetu sporu clm, 1000 Ke, 
nejde o spor ve věcech nepatrných a v dusledku toho odv,:lacl soud ne
,právem odmitl odvolání, pokládaje ,nepráve:;r spor za vec nepatr;nou. 
Usnesení odvolacího soudu bylO zruslb a nandltl, Jak se stalo. 

čís. 8215. 

činl-li si na p~nize složené na soudě podle § 307 ex. ř. nárok něko
lik osob, dlužno o sporných nárocich jednati p?d~e ~ad §§ ~8~-:-~8? 
ex. ř. u soudu exekučního, jenž jest ad do,?y pnkaz~m ~ VY,bram, Jedme 
příslušným k rozhodnutí o tom, komu dluzno vydatt slozene pemze. 

(Rozh. ze dne 11. srpna 1928, R I 604/;28.) 

S o udp r v é s t o I i c e zamítl návrh na vydání peněz složených 
na soudě rek u r sní s o u d návrhu vyhověl. 

N e j ~ y š š í s o u d zrušil usneseni obou nižších soudů. 

D ů vod y: 

Podle § 307 ex. ř. jest poddlužník v připadě, že ,si n~ pohledávku: 
která byla přikázána k vybráni nebo na mist~ plac.em, Čllll nárok, I Jln~ 
osoby, oprávněn složiti pohledávku na. soude;. ~loze~lm na ,sou,de n~m 
však exekuce na pohledávku ještě skoncena. Clm-h SI na sloz,ene pemze 
nárok více osob dlužno o sporných nárocích jednatI podle zasad § 283 
až 287 ex. ř. u'soudu exekučního, jenž jest k rozhodnut!. o, t~~, komu 
dlužno pohledávku (složené peníze) vydatI od doby pnkazam k vy: 
brání jedině příslušným. Vždyť soud, u něhož se st~l~ .~loženic, nen~ aD! 
zpraven o nárocích, které se na složené peníze vznaseJl, ~ ~ nzvenI ne
sporném nemůže rozhodovati o sporných ?árocí<;h na vydal1l. )ezto slo
žené peníze přijal na soud soud p,rocesl1l, kt~ry .rozhodoval J~n o ob-;, 
stávce složené pohledávky, ale ktery nebyl opravnen roz~~dovatr o spor
ných nárocích na složené peníze - ale pře~ to o vyd~n: rozhodl, pře
kročil meze své působnosti, jeho rozhodnutI Je zmatecne, podl; § 477 
čis. 6 c. ř. s. a § 402 a 78, 51 ex. ř. Bylo proto usne'sem vydano sou-
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C1C!lL jenž nebyl oprávněn o něm rozhodovati, a bylo je tedy a v dů·· 
slecikll toho i usneseni rekursního soudu zrušiti jako zmatečné. Soudu 
prvé stolicc, bude ~odle ~ 44, j. n. ,uvážiti, ,nejsou-li dány podmínky § 307 
ex, ř. Cl !lema-Ir by tl slozeny pemz odeslan na soud exekuční k dalšímu 
opatřenÍ. 

čís. 8216. 

Důvody propuštěni zaměstnance nejsou uvedeny v § 82 živn. ř. vý
četmo, nýbrž pouze příkladmo; důvodem k propuštění podle § 82 živn. ř. 
jest každý důvod, jenž se váhou a důležitosti některému z důvodů tam 
výslovně vyjmenovaných vyrovná anebo ještě ho předči. Pokud spadá 
pod propouštěcí důvod podle § 82 písm. g) živn. ř. neslušné a nezdvo
řilé vyjádření se zaměstnance proti představenému. 

Tím, že dal zaměstnavatel zaměstnanci výpověď místo, by ho pro
pustil bez výpovědi, nevzdal se práv Z § 3 písm. g) poslední odstavec 
zák. o záv. "ýb. (§ 82 žiyn. řádu). 

(Rozh, ze dne ll. srpna 1928, Rv I 311/28.) 

žalobě, jíž domáhal se dělník na zaměstn,!vateli určení, že propu
štění z prác~ bez souhlasu rozhodčí komise jest nepřípustné a bezúčinné, 
P ľ o c es n I s o udp r v é s t o I i c e vyhověl. O d vol a c i s o u d 
napadený rozsudek potvrdil. D ů vod y: Zalobce si vzal sám outky,· 
ačkoli to bylo zakázáno, a když mu to nadmistr H. vytýkal, žalobce 
odpověděl: »nerejpejte si do mne«. Zalobce se již dříve podobným způ
sobem vyjádřil, jako: ·»nele,zte na mne«, a to asi dvakráte nebo třikráte. 
Z toho lze. sice vyvoditi, že se žalobce k nad mistru choval nesiušně 
a n~zdvořile, jin,ak se však odvolací soud připojuje ke správnému sta

)10VISku pr?,cesmho soudu, 'podle něhož nelze v. tomto výroku spatřovati 
hru~o~ urazk~ podle § 82 g) živn. řádu, zejména uváží-li se prostředí, 
v nerr;~ byl. yyrok tel,1.pronesen. Poukaz .odvolacího spisu na ustanovení 
§ 76 zlvn. radu nemuze na tomto stanOVIsku nic změniti zeJ'ména kdy'ž 
t 'd ' , 'u neJ e, o ses~ěšňov,áni. ani urážení, j~k se odvolaci spis snaží dolíčiti. 
Odvolacl soud Jest dale Jako soud prve stolice toho přesvědčení že ža
lOVa!l~, nepropustivši žal,:bce okam~i!ě" nýbrž davši mu zákon~ouvý
poved, dala bm na,levo: ze ~e,neo~:ra o ustanovení § 82 g) živn. řádu. 
Pohnutka to~~t? JeJlho Je.dnam, totrz ,tvrzená benevolence, nerozhoduje. 

N e J v y s S I S o u d zalobu zamítl. . 

D ů vod y: 

Ve věci samé nelze s nižšimi stolicemi souhlasiti. Zjistily, že žalobce, 
byv n~dmlstrem H~em pozastaven, že si svémocně vzal outky, odpověděl 
»n~)feJpeJte SI domne«, a že už dřív se dva neb třikráte podobným 
zpusobem k němu vyjádřil jako »nelezte na mne«, ale neshledávají v tOm 
skutkovou povahu § 82 živn. ř. a tedy důvod opravňující zaměstnavatele 
k Propuštění dělníka, ačkoli odvolací soud připouští, že je to chování 

Civilu! rozhodnutt X. 65 
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neslušné a nezdvořilé, nicmcne mají za to, že to není hrubou urážkou 
podle písm. g) cit. § 82. § 82 písm. g) arci praví, že zaměstnavatel 
může dělníka propustiti, když se dopustil »hrubé urážky na cti« proti 
němu nebo proti jinému dělníku, ale to se musí vykládati podle prak
tické potřeby a propracováním tohoto všeobecného ustanovení vystih
nouti úmysl zákonodárce. Proto především dlužno rozeznávati mezi děl
níky: Kdyby se toto neslušné a nezdvořilé vyjádření stalo proti oby
čejnému dělníku, proti prostému žalobcovu soudruhu, bylo by souhla
siti, že v tom ještě není hrubé urážky, jak si ji zákon myslí, ale jiná věc 
je, když se stalo proti nadmistru, tedy proti představenému a nadříze
némU žalobcovu, najmě při té příležitosti, když ho tento pozastavIl ve 
své úřední činnosti právě jako jeho představený, jehož příkazů byl po
vinen dbáti, neboť (u jde ještě o něco více, než o pouhou urážku osoby 
»druhého dělníka«, jdeť o porušení podřízenosti a iÍm kázně v závodě: 
Kam by to v závodě došlo, kdyby bylo dělníkům dovoleno, by se k sVlem 
představeným takto chovali, jejich výtky a poučení takto pohrdlivě od
mftaJi, to by byla záhy úplná anarchie, již zajisté zákonodárce dopou
štěti nechce, protože ji dopustiti nelze již z důvodů národohospodář
ských, úspěšné výroby průmyslové vůbec se dotýkajících, neřkuli pouze 
z důvodů soukromohospodářských, týkajících se zájmů pouze zaměst
navatelových. Jinými slovy, jako důvody propuštění vyjmenované v § 27 
zák. o obch. pom., v § 29 zák. o úř. statk. a v jiných podobných, neJsou 
uvedeny výčetmo, nýbrž jen příkladmo (arg. slovo »zvláště«), tak i dů
vody § 82 živn. řádu jsou uvedeny rovněž jen příkladmo, což nyní do
kazuje obzvláště zřetelně § 1162 obč. zák., jenž prostě mluví o pro
puštění z »důležitýc~ dův~dů«, aniž by je vLlbee vyjme~ovával:, byf 
i jen příkladmo, a zustavule to tedy naprosto soudcovskemu uvazenI, 
co za důležitý dtlvod dlužno pokládati. Důvodem k propuštění podle 
§82 živn. ř. je tedy každý důvod, jenž se svou váhou a důležitostí ně~ 
kterému z důvodů tam výslovně vyjmenovaných vyrovná nebo ještě nad 
něj předčí. Že však v souzeném případě urážka, která se žalobcem stala 
k představenému nadmistrovi, následkem přistup~jícího k tomu ponl
šení podřízenosti a kázně předčí každou hrubou urazku, ktera by se stala 
jinému dělníku, prostému soudruhu žalobcova, jest pro rozmysl!,ého po
suzovatele tak na jevě, že se o tom dále šířiti netřeba. A to vse ovšem 
platí i o § 27 čís. 6 zák. o ohch.· pom. a o § 29 čís. 7 zák. o úř. statk.,. 
jez rovněž urážku proti představenému a poru~enou tí~ k~z~ň vy~ved
nouti opomenuly. Tím, že zaměstnavatel dal zalobcl etrnactldenm vy
pověď místo, by ho propustil bez výpovědi, jak mu zákon dovoloval, 
nevzdal se nijak práv z § 3 písm. g) poslední odstavec zák. o záv. výb., 
pokud se týče z § 82 živn. ř., neboť to znamenalo jen, že s ním chce, 
co se týče jeho služebních požitků, naložiti mírněji, než by podle zá
kona byl oprávněn, a není tu tedy podmínek konkluse podle § 863 obě. 
zák., jehož předpis nižší stolice tu vůbec neuvážily. žalobci byla dána 
výpověď z toho důvodu, že se prohřešil podle § 82 živu. ř., tedy Jeho 
propuštění, pod něž právě i § 3 písm. g) cit. zák. podřaďuje právě i vý
pověd', stalo se vždy z důvodu § 82 živn. ř. 
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čís. 8217. 

o námitce nepříslušnosti soudu jest rozhodnouti jediné na základě 
údajů žalobcových, nikoliv však jen těch, jež jsou v žalobě, nýbrž 
i údajů jež byly předneseny v ústním jednál1i o námitce té odděleně 
proved~ém. Níunitkunepřís!ušnosti nelze opírati o to, že tvrzený skut
kový a právní základ žaloby jest lichý a že se žalobn! nárok opírá vlastně 
o jiný důvod. 

(RozlL ze dne 16. srpna 1928, Rl 571/28.) 

žalobce podal u okresního soudu v K. celkem 17 žalob proti téže 
žalované straně pro různé částky, které v každé jednotlivé žalobě činí 
nejvýše 5000 Kč a byly zapsány pod samostatnými čísly C 354-370 
a jako důvod žalobní se uvádějí zápůjčky, avšak v každém sporu Jde 
o zápůjčku čďsově různou. Všechny tyto spory byly podle § 187 c. r. s. 
spojeny ku společnému projednávání, žalovaný pak vznesl námitku 
místní a věcné nepříslušnosti, jíž s o udp r v é s t o II c e vyhovel a 
žalobu odmítl. Rek u r sní s o u d zamítl námitku nepříslušnosti soudu. 

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

[) ů vod y: 

Rekursnímu soudu sice nebylo třeba řešiti otázku, že spojení ně
kolika sporů ku společnému projednání podle § 187 c. ř. s. nemá vliv 
na příslušnost soudu, jeho usnesení jest však v právu, tvrdí-Ii se v něm, 

·.ženámitku nepříslušnosti soudu řešiti jest jediné na základě údajů ža
lobcových, arciť nikoli jen údajů v žalobě, nýbrž i údajů, jež byly před
neseny v.ústním jednání o námitce ·té odděleně provedeném. Na příslus
nostdovolanéhosoudu jest pak uznati, ukáže-li se, že sporná věc patřila 
by na soud dovolaný podle toho, jak žalobce SVO\! žalobní .. pohledávku 
v žalobě a v ústním jednání o námitce nepříslušnosti soudu podle jejího 
skutkového a právního podkladu opodstatňuje. Zda tento základ jest 

. po právu čili nic, nelze arciť v tomto mezisporu zkoumaÍi, neboť to do
týká se již otázky věcné oprávněnosti uplatněného žalobního nároku. 
V dúsledku této právní zásady nelze tedy námi tku nepříslušnosti soudu 
opírati o to, že tvrzený skutkový a právní základ žaloby jest lichý a že 
žalQbní nárok opírá se vlastně o důvod jiný. Tímto právě naznačeným 
zpúsobem opodstatňuje námitku nepříslušnosti soudu žalovaná, dovo
zujic proti tvrzením žalobce, že zažalované částky nebyly jí poskytnuty 
jako záptljčky na sobě právně nezávislé, nýbrž že, pokud arciť budou 
uznány, že byly odevzdány žalobcem jako vklady do jejího obchodního 
podniku na základě smloúvy, podle které se žalobce zavázal, zúčastniti 
se na tomto podniku jako lichý společník určitým vkladem v penězích 
a v dodávkách zboží a že podle oné smlouvy byla pro nároky z tohoto 

. poměru mezi nimi smluvena výlučná příslušnost okresního soudu v S. 

'5' 
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a když dále ještě uvádi, že i bez ohledu na ;uto úmlu~u ~ p~íslu~nosti 
byl by při slušným pro spornou vě~ obchodl11 s:,nat l:"stne p~lslusne~o 
sborové.ho soudu proto, ze z naznaceneho spolec,ensk"ho pomel II vzesel 
mezi stranami poměr Í{Qntokorrentní, který nepnpoustl, aby Jednotllve 
položky tohoto obchodního spojení byly zvlášť o sobě uplatňovány, ježto 
tV9ři jen články celku vyplývajícího z prošlého účetního"obd?bL a, za~i
kají v .tomto konečném vý'sledku, jenž. ,však v to~nt.o ~npade, Čl~l, pres 
5.000 Kč, žalobce však tato tvrzení poprel a setrvava pn tom, ze castky, 
které zažaloval, jsOU o sobě zcela .~amo:tatné hotové záp,ůj5ky, je~ 
s oním společenským poměrem nem~Jl co cl,nlh ': bylY,,~tr~ne zalova,ne 
poskytnuty zcela mímo tento po~er na z~kbde zvlastl11h? ,u!ednam 
o každé z nich, Při tomto skutkovem a pravl11m opodstatnel11 zalova
ných nároků, které pro otázku příslušnosti soudu jest jedině směrodatn~, 
není však proti příslušnosti dovolaného soudu m]akych pochybnoSÍl; 

,t" ,:i}J 

čís. 8218. 

. Pozůstalosttli soud jest nejen oprávněn, nýbrž i povinen naříditi pro
jednání pozůstalostí bud' notářem nebo provésti je sám" nebyly-li PO: 
zůstalostni výkazy a podáni potřebná k projednání podany souhlasne 
všemi účastníky. 

(Rozh. ze dne 16. srpl1a 1928, R 1 602/;28.) 

V pozůstalostní věci po Janu M-oví ne~znal~, d~d~čka Ma;i~ F-~v~ 
správnost aktiva pasivpozůstalostních vmlstopnseznem sezl;anl jIne';l, 
předloženém pozůstalou vdovou a vyslovtla nesouhlas s rozdclenll11 ~,e. 
dictví, Vzhledem k tomu svěřil pozůstalostl1l soud pO?le,§ 29 nesl'. ~l~, 
projednání pozůstalosti notář~ jako so~dnímu ~omlsa;l k pro] ednam, 
Rek u r s n i s o u d napadene usneselll potvrd.L O u vod y, Podle 
ustanovení § 29 nesp, 'říz. v doslovu čL IX. zákona ze dne 1. dubna 1921, 
čís. 161 sb. z. an., pokud se týče čL XII. zák ze dne 8. čer':,na 1923, 
čís. 123 sb, z. á n, jest dáno stranám na vůli, by vykazy pozust,:lostlll 
a podání o projednání pozůstalosti samy si seps,:ly n<;bo zmocnen,cen; 
podle zákona oprávněným sepsatl daly a ~oudu pr~dlozlly, !,odl~ teho, 
zákonného ustanovení jest však soud pozustalostn.l, opravnen. datl ,tyto 
výkazy a tudíž projednání pozůstalosti, nevyh~v~J1-h, se~sah n~tarelll 
nebo strany k účelu tomu předvolati k projednam, K poz~stalostl Ja~a 
M-a přihlásily se za dědičky jednak vdova Barbora M-?va, jedl1ak }~
stavitelova sestra Maríe F-ová, obě ze zákona, prvHl bezvyjlmecne, 
druhá s výhradou inventáře, a byly přihlášky tyto v tomto rozsahu ď?
datečným usnesením soudu pozůstalostního ze dne 28, dubna 1928 pn
jaty na soud, Hledíc k usnesení soudu po:ůstal,ostního,}e ?ne 1~. červn~ 
1927, jímž soud pozůstalostní vzal na yedoml prohla,sem po~usta~ostn! 
vdovy Barbory M-ové, že sí sama pozustalost po svem choh proledna 
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(kteréHo usnesení dlužno. hledíc k protokolu ze dne 6. srpna 1927, se
psanému u okresního soudu v P. s druhou dědičkou, sestrou zůstavitele 
Marií F-ovou vztahovati i na tuto), byly obě dědičky podle § 29 nesp. 
řiz. povinny ve lhůtě soudem určené výkazy a podání o projednání po
zůstalosti ve formě vyhovujcí samy soudu předložíti. Ze znění zákona 
(arg. »strany« § 29 nesl'. říz.) i z věci samé vyplývá, že dědicové v pro
jed;,iiní pozůstalosti zúčastnění jsou povinni podati soudu požadované 
výkazy pozůstalostní a podání o projednání pozůstalosti shodné a jed
notné, poněvadž jen takové výkazy mohou býti soudu pozůstalostnímll 
základem pro další soudní řízení, zejména pro vydání soudní listiny ode
vzdací a poněvadž jen takové výkazy, pokud se týče taková podání 
mohou účelně nahraditi projednání pozůstalosti ať již soudem nebo 
notářem jako soudním komisařem a poněvadž jen předložením tako
výchto shodných a dědici jednotně podaných výkazů pozůstalostních 
niůže býti splněn účel tohoto ustanovení zákona, jímž ve skutečnosti 
projednání pozltstalosti (arg. »podání o projednání potřebného« -
§29 nesp. říz.) jakožto řízení nesporného ponecháno zúčastněnýmdě
dicltm samotným. Tuto povinnost však dědicové Jana M-a nesplnili. 
Výkaz pozůstalostní nebyl předložen soudu oběma dědičkami, nýbrž 
pouze vdovou zůstavitele Barborou M-ovou, zasl. Dr, B .. em, který není 
zároveň zmocněncem druhé dědičky Marie F-ové, jež v protokolu ze 
dne 6. srpna 1927 okresního soudu v p, výslovně udala, že Dr. Bca ne
zmocnila jako svého zástupce, naopak, že za zástupce k projednání pa
zustalosti jmenuje Aloise T -a, Tato. druhá dědička Marie F-ová správ
nost výkazu pozůstalostního předloženého Barborou M-ovou, pokud se 
týče Dr. B-em neuznává, Nebyl tedy dědici podán soudu pozůstalostní 
výkazshoclný a jednotný, který by bylo možno ve smyslu shora uvede:

. nélnpokládati za výkaz, který má nahradití projednáni pozůstalosti a 
·býtizákladel11 dalšimu soudnímu jednání, a tudíž za spis vyhovující ve 

smysl,u § 29 ]lesp, říz. Výkaz pozůstalostní předložený jedinou dědičkou 
pokud se týče jednou z dědiček Barborou M-ovou nevyhovuje však ani 
po ·stránce jiné. Jak shora uvedeno přihlásila se vdova zůstavitelova 
Barbora M-ová k pozůstalosti ze zákona bezvýminečně, dědička Marie 
F-ová však výminečně, Zástupce oné dědičky Dr. B.. předložil soudu vý
kaz pozltstalostní o zůstavitelově majetku ve formě místopřísežného se
znání jmění ve smyslu § 114 nesp. říz. Místopřísežné seznání jmění pří
pustno jest však jen tenkráte, byla-íi dědicem učiněna přihláška dědická 
bezvýminečná (§ 114 nesp. říz, a § 800obč. zák.). Hledíc vsak k tomu, 
že Marie F-ová učinila dědickou přihlášku s dobrodíním inventáře a ne
souhlasí se soupisem jměni zůstavitelova jak podáno bylo ve formě mí
stopřísežného seznání majetku druhou dědičkou Barborou M-ov.ou ne
lze vzhledem k dědičce s dobrodiním inventáře se přihlásivší vzíti ~ísto
přísežné seznání jmění za základ pozůstalostního projednání a dlužno 
['?dl~ l1stano~~ní § 92 a ~ásL nesp. říz. o majetku zůstavitelově sepsati 
radny lnventar. AnI po teto stránce tudíž nelze předložený spis poklá
dal! za vyhovujicí ve smyslu § 29 nesp. říz, Právem proto pozůstalostni 
soud nemohl výkazy pozllstalostní předložené Dr. B-em jakožto zástup-
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cem dědičky Barbory M-ové přijmouti za základ dalšího úředního jed
nání jako listiny vyhovující a správně použil ustanovení § 29 nesp. říz. 
odst. (1), odevzdav projednání pozůstalosti po Janu M-ovi notáři. 

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

D II vod y: 

Nejvyšší soud neshledal, že by napadené potvrzující usnesení rekurs
ního soudu bylo stíženo, jak se v dovolací stížnosti vytýká, některou 
z vad v § 16 nesp. říz. vytčených, které jediné mohly by opodstatniti 
nárok na jeho zrušení nebo na změnu, a dodává ku správnému odůvod
nění napadeného usnesení jen toto: Ponechává-li se podle § 29 nesp. 
říz. stranám na vůli, by si výkazy o pozůstalosti a podání k projednání 
potřebné samy sepsaly nebo zmocněncem sepsati daly a soudu předlo
žily. děje se tak, jak soud rekurs ní správně vytkl, jen za samozřejmého 
předpokladu, že, jsouce v té příčině mezi sebou ve shodě, tak mohou 
učiniti a skutečně i učiní, neboť tyto výkazy a podání stran mají nahra
diti projednání soudem. Není-li tohoto předpokladu a nevyhovují-li spisy 
stranami předložené tomuto účelu, jest projednací soud nejen oprávněn, 
nýbrž i povinen naříditi projednání bud'notářem nebo provésti je sám. 
Tomuto předpokladu nebylo vyhověno předložením výkazů a spisů stě
žovatelkou a rekurs ní soud podrobně vyložil v odůvodnění napadeného 
usneseni, v kterých směrech a z kterých důvodů výkazy a spisy ty, jež 
druhou dědičkou Marií F-ovou nebyly uznány, ani podepsány, k účelům 
projednání pozůstalosti upotřebiti nelze. Zda odpor této dědičky, její ná
mitky a nároky jsou důvodny čili nic, jak dovolací stížnost zevrubně vy
kládá, o tom nemůže projednací soud při předložení těchto výkazů roz
hodovati, pro projednací soud jest jedině směrodatné, že mezi dědičkami 
vzešla neshoda, jež zúplna maří předpoklad, za kterého jim projednání 
pozůstalosti bylo na vůli ponecháno a jež činí nevyhnutelným, by pro
jednání bylo nyní s oběma dědičkamí provedeno soudem nebo notářem 
jako soudním komisařem. K tomuto op~tření byl projednací soud v zájmu 
náležitého provedení tohoto soudního úkonu povinen a jest nemístno, 
vytýká-li stěžovatelka opatření tomu zmatečnost, pokud se týče rozpor 
se spisy s toho hlediska, že prý se soud neměl odchýliti od prvotního zá
vazného usnesení, jímž stranám přenechal projednání této pozůstalosti. 

čís. 8219. 

Ochrana nájemců (zákon ze dne 26. března 1925, čís. 48 sb. z. a n.). 

Pod ustanoveni § 31 čís. 5 zák. spadají i nájmy k provDZU živnosti. 
S hlediska § 31 čís. 5 zák. jest lhostejno, že nájemce provozuje v naja
tých místnostech živnost přechováváni cizinců. Za »obytné pokoje pro 
služebné« nelze pokládati pokoje, jež obývají blízcí příbuzní nájemcovi, 
třebas konali služby v jeho živnosti. 
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Z tobo! žve k~pitel ~ontuv žádal nájemce o zaplacení nájemného, nelze 
vyvozovatt, z~ tUll micky prevzal nájemní poměr k dodržení podle pod_ 
mínek prvotnl smlouvy s prodatelem. 

(Rozh. ze dne 16. srpna 1928, Rv I 1259/28.) 

Po91e sl11l~uvy ze dne 1. dubna 1926 pronajal dřívější spoluvlastník 
domu. z~lo~.anen;u na do~u 4 roků od 1. dubna 1926 do 1. dubna 1930 
za rock II I na]en

k
'l

l
,e ~500 Kc v domě za účelem provozování hostinské živ-

nosti romo s epu a oddělené půdy hotelové a restaurac" 't t' 
t ? I k 'I t " 111 miS nos I a 

6
°1- tO ak~ rles au

k
raC;l11, 2 místnosti výčepní, kuchyň, přistěnek v síni a 

'.os I~S. yc 1 p? O)U pro ubytováni cizinců se zařízením a s příslušen
StVIl11. um, v nemz byly ~najaté místnosti, koupil dne 26. září 1927 ža-
10bCj~ ~ Ivymo~1 ,SI pr.olt zalovanél11U příkaz k vyklizení. V námitkách 
L1vec za ovany, ze pry provozuje hostinskou živnost kro" 't t' 
t ., I 'v , me mlS 110S 1 re-

s 3UľaC111C 1 a vycepmch a kuch)'ně j'en ve dvou óbyvatelnY"ch 't t h 
• y ~ tVO t t" . . nus nos ec , 
JeZlo fl os a 111 mlstnosÍl JSou obydleny personálem pokud t" I 
~ I .. b . "I b . se yce s u
Ze)1111111 oso aml,.a ze za o ce, koupiv smlouvou ze dne 26 ", 1927 
d ' dl' k v I . . zan , 
U~l, a SI pa. za ov~ného zavo,lati, žádalo zaplacení nájmu a dával 

micky na jevo umysl, ze ho hocila na dále za ty' chž podml'n k . k' . · 'k d v ť P . e j a o na
kell1l~ a klo rz~ 1. I : o ce sní s o udp r v é s t o I i c e ponechal pří
• az IVY, lZel

b
'1 VI pval,nostl,a uvedl mimo jiné v d ů vod ech: Jest jisto, 

~\~l11 ou~ ~u d Y a za ?~anemu spachtována živnost hostinská a hotelová, 
a .ze pac a ; e ~a, va. kU § 1 zákona ze dne 23. ledna 1920, čís. 54 sb. 

z .. cl n.,. vys,o~UJ1cI za. az užívati v hotelfch a v pensionátech jednotli
vych 1?lstn,ostl, určenych. ku přechovávání cizínců, k jiným účelům a 

.prohlasu]lcl smlouvy tomuto odporuj'ící za neplatné V du'sl dk t h ' 
o , • I" . e . u o o ne-

muze za ovana strana jednostranně používati šesti hostinských pokojů 
podle smlo~V)~,k u~y,toování cizinců, určených k jiným účelům, tedy snad 
k ubytov,a111 pnslu:511.lku s,ve rodmy a nelze namítati, že některé z těchto 
hostJ!1Skych pokoju JSou zalovaným určeny pro osoby služebné. O d v o
I a c ~ s o .u d I:~padený rozsudek potvrdil. D ů vod y: Žalovan' v ná
mltka~h prede~slm dovozoval, že zde není předpokladů pro POUžhí usta
~?Ve111 § 31 Č,IS; 4 zák., poněvadž z obytných místností \'yb 'va'í ro 
uC~le hostll1sk~ len dvě místnosti, any ve třech dalších mí~tnos~ec~ '~ou 
ubl tovany, sl~zebne OS9?Y. Soud prvé stolíce, zjistiv na základě ná·jmní 
s:nlo.uvy, ze jde o prona]em šesti hostinských pokojů pro ubytová~í ci
~~::;u, a na .. zá~ladě, výpov~dí svědků Anny H-ové a Marie H-ové, že v jed
(Ma ,r0kojl .~respava sluzka, v další jedné místnosti matka žalovaného 

(A lle H-o\~) s jeho sestrou studentkou a ve třetí místnosti jeho sestra 
ona H,-o,:a), d.o~pěl k názoru žalobcem za'stávanému, že se zákon 

~ ~~~13n: najem~lku nevz}ahuje na tento případ jednak proto, že matku 
I tru z~lovaneho jakozto příbuzné pokud se týče příslušníky rodiny 

n\ze pokladatl za osoby služebné, jednak se zřetelem na ustanovení § 1 
~~O~II~a ~e ~ne 23. led~a ! 920, čís. 54 sb. z. a n. Názor tento pokládá 
novení o VD ac~ za spravny., Podle § 30 zák. o ochraně nájemníků usta-

o bytecn v tomto zakonu vztahují se, pokud není jinak ustano-
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,veno, i na .jiné místnosti, které- jsou př-edmětem n~j~:nní slr:l?u~YJ-~. plati 
tedy us·tariovení § 31 čís. ~ o místnost~ch ~ronaJatych k ucelun: ZIV:lO

stenským. V tomto případe bylo vypovldanemu pronajato kron;e )m~ho 
šest hostinských pokojů pro ubytování cizinců, tedy šest obytny:h mlst
ností. 1 když soud odvolací má za :;iištěno .výslecher;,. svedk~n Ma:'le 
H-ové a Anny I-l-ové, že ona (matka zalovaneh?) ]Cst cmnou 1'" PI()\O
zování hostinské živno·sti jako kuchařka, druha pak (ses·tra), Jako ob
chodvedoucí, jest očividné, že zabrání tří m~stno:ti pro tyto osoby a 
služku vybočuje z mezí účelné potřeby. Nebot, obyva-h matka s dcerou 
studentkou, která v hostinci není zaměstnána, jeden pokoJ, po~tačll ~y 
tento úplně k ubytování matky s .druhou dcero,u (ob~hodv~d~ucl), tak ze 
by již při tomto způs?bu u~~tovaní o.sob .zame~t~any::h pn ZIV!:OStr vy
bývaly čtyři místnostI pro ~~ely ho~trnsk,e .. Avs.aK zn~m § 31 c~s."4 CIt. 
zák. se zřetelem na jeho ucel ?epnpou~tr Jlneho vyklad~, nez z~ _z~ 
obytné pokoje pro služebné dluZl10 pokladah pouze ty mlstnostl, ~tel~ 
k tomu účelu výhradně-byly zřízen] a věno.vany Cslova:, »byty skla,cl,a]l 
se«) a nelze proto tuto vlastnost pnznatr mlstnostem, urc,enym pro pr,~
chovávání cizinců, jedině proto, že jich služebn,é os?by taktr~ky pO~ZI
vají. Dále je nepochyb no, že ,zákon, ~lu;,ě Ů' sluzebnych osoba~~, m~ n~ 
zřeteli jen cizí osoby zjednane a nrkolIv cleny !?drny po~~d s~ tyc~ bhz~e 
příbuzné (matku, sestru), byť i tyto byly,v ZI~~OSl! naj~l~l1lko~e. vyde
lečně spolučinnými; neboť ratio legis nepnpoustr, by zmll1ene v~Jl!"ečné 
ustanovení zákona bylO extensivně vykládáno: Z toho, co prave ~v:
deno, plyne, že, i kdyby se nepřihlíželo k pO,ko)', kt,;;eho,po~ZIVá sluz,ka, 
est zde ještě pět dalšich místností a v kazdem pnpade pn .!'ejmen.SlI?' 
~tyři místnosti pro účele hostinské. Že. n;ístnost, o kterou. sluzka. oby~a: 
jest způsobilou k přechodnému ubytovam CIZll1CU, vych,azl n~ jev? jlZ 
ze způsobu jejího použití, nehledíc ani k tomu: že v na!11lt~ach vubec 
nebylo tvrzeno, že řečená místnost ~e~yhovu]e, učelu; k nen1Uz, byla Pl,O
najata. Konečně soud odvola~í pokl~da za to, ze pIVy soudpra;:em_oprel 
své rozhodnuti i o ustanovem § 1 zak. ze dne 23. ledna 1920, CIS. :>4 sb. 
z a n a odkazuje se v tomto směru na příslušné důvody napadeného 
r~zsuciku. Nejeví se býti důvodnou ani další námHka, ž~ žalobce mlčky 
dával na jevo úmysl, podržeti žalovaného jako najemmka za dosavad-

, h podmínek pry' tím způsobem že koupív dům trhovou smlouvou ze 
nIC, "V t t . d ' , . kdyby dne 26, zář! 1927 žádalo zaplacení nájen;ného, , om o ],e n~m, 1 

bylo pravdou, nelze spatřovati projev_ vule. konKludentnllll CInem P?dle 
§ 863 obč. zák., že žalobce mínl dodrzetr na]emn! smlou~u za podml~ek 
smluvených mezi jeho právním předchůdcem a zalov~nym; Na?pa~ za
lobce , podav již dne 27. října 1927 návrh l;a, svole~l k vypoved; ~alo
vaného z najatých místností, ~~l sv~~ c,hov~m!" na Jevo, ze nemlm. do
držeti nájemní smlouvu a necll! s,:. Jl bylt .v~zan, 

N e j v y Š š í s o u d nevyhovel dovolan!. 

Důvody: 

Pokud jde o dovolací důvod podle § 503 čís. 4 c. ř. s., dlužn? vyc~á
zeti ze, zjištění nižších suudľi, že žalovaný_ má pronajato krome hOSl111-
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ských místností v napadeném rozsudku blíže uvedených k účelu provo
zování hotelové živnosti šest hostinských pokojů pro ubytování cizinců, 
z nichž vyloučiti jest vzhledem na předpis § 31 čís. 5 cít. zák. jen jeden 
pokoj, který jest určen k umístění služebné L-ové. Nejvyšší soud sou
hlasí plně s názorem nižších soudů, že nelze odpočítávati jako obytné 
pokoje pro služebné pokoj, kterého užívá Marie H-ová (matka žalova
ného) s dcerou studentkou, a druhý pokoj, kterého užívá druhá sestra 
žalovaného, ježto ani Marii H-QVOU ani Annu H-ovou nelze přes to, ž,~ 
konají služby v hostinské a v hotelové živnosti žalovaného, pokládati za 
osoby služebné, jak je míně.no v § 31, čís. 5 shora cit. zák. K vůli stru~_. 
nosti lze v té příčíně poukázati na výstižné odŮVOdnění obou nižších 
stolic, jež nebylo vyvráceno vývody dovolání. Schváliti jest též dalši 
názor nižších soudů, že z toho, že žalobce, koupiv dům, žádal žalov,1-
ného o zaplacení nájemného, nelze vyvozovati, že tím »mlčky« převzal 
tento nájemní poměr k dodržení podle podmínek prvotní smlouvy, tedy 
i na smluvenou nájemní dobu od 1. dubna 1930, a lze v té příčině rovněž 
poukázati na odůvodněni napadeného rozsudku, S těchto hledisek není 
tedy nijaké pochybnosti o použitelností § 31 čís. 5 cit. zák. na spornf' 
případ a zbývá pojednati jen o další námitce, kterou dovolatel proti po
užití tohoto zákonného předpisu v dovolání podrobně provádí. Míní 
totiž, že se tento předpís na sporný případ vůbec nehodí. Pravíť se 
v tomto §, že se zákon (o ochraně nájemců čís. 48/25) nevztahuje 
na »byty« v tomto předpisu blíže označené, které byly pronajaty po 
1. květnu 1 924 novému nájemníku. V § 31 (4) nového zákona o ochraně 
nájemců čís. 44/28 jest toto ustanovení převzato a doplněno dalším 
ustanovením, že se tento nový zákon nevztahuje na byty a místnosti. 
které po vyhlášení tohoto (nového) zákona se nově pronajímají. Z toho, 
že s~ v onom předpisu užívá jen výrazu »byty« a v tomto výrazu »byty 
a 111lstn05t1«, plyne nutně, že zákon činí úmyslně rozdíl a že předpis 
první (»byty«) lze vztahovati jen na byty, t. j. na nájem místností urče
ných k obývání, co-ž prý plyne i ze slov »mimo kuchyně a obytné po
ko]e pro služebne«, kdežto druhým předpisem jsou prý zahrnuty nejen 
byty v tomto užším slova smyslu, nýbrž i ostatní mistnosti určené k pro
vozování živnosti. Místnosti, které má najaty žalovaný, jsou právě míst
nostmi určenými a pronajatými k provozování živnosti hotelové a s to
hoto hlediska provozovnami. Výkladem tímto dožaduje se tedy dovo
late! výsady pro to, že jeho nájemní poměr sloužící provozu žívnosti 
jest poměrem převážně pachtovníI]1. Leč neprávem. Zákon o ochraně 
nájeri1níků sledoval v první řadě ten účel, by nájemník byl chráněn ve 
své potřebě bytu. Ochrana přiznána byla i živnostem, pokud byly pro
vozovány v najatých místnostech, pŮvodně jen pro živnosti konceso
vané (srov. zák. čís. 270 z r. 1920), nyní živnostem vůbec, Nebylo však 
umyslem zákona, by pro živnosti zaručeny byly vyšší ochranné výhody, 
a snahy směřující k obrnezení ochrany nájemníků nesou se právě tím 
smě:-em,. že ochrana pro živnosti má býti spíše obmezena vzhledem na 
to~ ~e žIvnostník, jsa sám výdělečně činným, může se změněný'm po
merum cenovým lépe přizpůsobiti než jiný nájemník. Nesprávným jest 
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tedy úsudek, že podle textace § 31 čís. ~,z,ák. ° ochra~ě náj .. netsou 
v této zákonné normě zahrnuty na]111y slouzlcl k provozu :Ivn,ost!. Pr?L~~ 
pisem tímto měly býti z ochrany nájemníků vyňaty ~rost~ vS,ecky vetS! 
nájemní objekty, ať byty v užším slov~ smysl~, al JI!," naJI~y, z ;c 
úvahy, že při rozsáhlosti takových nájmu lze pravem predpokladal!, ,ze 
nájemci vzhledem na svou vyšší platební moho~cnost ochr~ny', nepo,tre~ 
bují, to tím méně, když v nájem vStOUpI!1 v d?be: kdy musIl! JIZ počltay 
s povlovným odbouráváním ochrany naJ~mcu ,vubec. ,Nelze seznatI, ~e 
by zákonná exempce měla platitI pro naJem zalovaneh~ Jen pr?to, .~: 
v najatých místnostech provozuje živnost přecho~áva!ll, CI;ll1CU, !e]1~ 
výkon podle § 31 čís. 6 cit. zák. není ochranou naJemcu vubec ~a,~a,' 
a kterou tedy žalovaný muž,e prováděti a též i provádí po?:e ':.yneJslc~ 
zvýšených cenových poměru. Z terll1!llologle zakona nemuze zalovany 
pro své stanovisko nic dovozovatI, výraz ,,?yty« ~ § 31 (5) Jest vykla
dati v širším smyslu v § 30 vytčeném, nebo!, vysv,etluJe-h zako!, v ton'.to 
předpisu smysl tohoto výrazu pro ,celý. obsah zakona, J~st zreJmo, ze, 
pokud není jinak ustanoveno, plal! to I pro § 31, kde JS?,U stan~veny 
z něho výjimky. Výraz "byty a jiné místnostl« v § 31 CIS. 4 zakona 
čís. 44 zr.l 928 jest patrně přizpůsoben jíž vykládacímu pravIdlu § 30. 

čís. 8220. 

Návrh na určení příslušností podle § 28 j. n. jest odmítnouti, byla-Ii 

již žaloba podána. 

(Rozh. ze dne 16. srpna 1928, Nd I 374/28.) 

N e j v y Š š í s o u d odmítl návrh na určení příslušnosti podle 

§ 28 j. n. 
Důvody: 

V tomto případě nelze nejvyššímu soudu rozhodovati podle ~ 28 j. n,: 
ježto žaloba byla již podána u krajského so~du, v ,K. ~ dluzno nym 
'vyčkati rozhodnutí nižších soudů i v otázce mlstm pnslusnosh, kterym 

l1elze předbíhali. 
čís. 8221. 

Nejde o schválení přenesení poručenství ~ opatrovnic~í) vy~ražen~ 
nejvyššímu soudu podle § 111 j. n., usnesl-lt se soud Jtnak p~lslušny 
K provedení řízeni o zbavení svéprávností, že se má .~d 1?r?vedem t~ltot~ 
řizelÚ podle § 12 (4) řádu o zbav. s.~~pr. upu~hh, jezt? toto rlzem 
s opatrovníckou ochranou jeho zavedl jlZ soud cizozemský. 

(Rozh. ze dne 16. srpna 1928, Nd 1 375/28.) 

Ne j v y Š š í s o II d vrátil spisy, týkající se zbavení svéprávnosli 
Klimenta W-a, vrchnímu zemskému soudu k vlastlllmu usnesen!. 
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D ů vod y: 

, ~ejd.e ~,~chválení přenesení poru.čenství neb opatrovnictví vyhra
zene neJvysslmu, soudu podle § III J. n., nýbrž o usnesení okresního 
soudu v. B, Jakozto so~du )il~ak k provedení řízení o zbavení svépráv
nostI KlImenta \V -a pnslusneho o tom, že se má od provedení tohoto 
!~zen~ podle § I~ (4) řádu o z~avení svéprávnosti upustiti, ježto toto 
rrzC~1 s ,op~trovnr.ckou oc~ranou Jeho zavedl již podle § 13 řádu o zba
venI svepravnostr okres,':.1 soud ve ,Favoriten vzhledem na jeho stálý 
pobyt v Rakousku, kterezto usnesem podle § 12 (,4) cit. řádu podléhá 
schváleni vrchniho zemského soudu. 

čís. 8222. 

Řád o zbavení svéprávností (ds. nařízeni ze dne 28. června 1916, 
čís. 207 ř. zák.). 

V~~~tře?í znalci, I~kaři není nutným v řízeni o zbavení svéprávností 
pro plJactvI. Pokud mlra a stupeň užívání alkoholických nápojií přesa
huje stupeň obvyklý mezí slušnými lidmi. 

(Rozh. ze dne 16. srpna 1928, R II 191/28.) 

Josef J" zbavený částečně svéprávnosti pro navyklé zneužívání alko
ho~u, ;lavrhl z;'~šení, ~oh~to částečného zbavení svéprávnosti proto, že 
p.r~ uz vede ;!vot, radnya hospodárný, udržuje rovnováhu rozpočtu 
sveho hospodarstvl a alkoholu prý požívá zcela míwě a jen příležitostně, 
S o udp r v é s tol i c e návrh zamítl, o d por o v Ý s o u d usnesení 
potvrdil. 

N e i v y š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu, 

D ů vod y: 

, t:'ení ,;eúphlO'sti řízení v tom, že neprovedl sborový soud důkaz znalci 
~e,ka;I,~ tel,es?em ~tavu odporovatelovu. Vyšetření znalci jest síce nutnou 
,c~str n:~nl, ) de-1I o zbavení svéprávnosti osoby duševně choré, nikoli 
vsak v nzcm o zbavení svéprávnosti pro pijáctví. Tll může stačiti důkaz 
svědecký. Pak-li že tedy sborový soud na základě svědeckého důkazu 
nabyl přesvědčení o nutnosti i na dále ponechati stěžovatele pod do
zo:em podpůrce a částečné zbavení svéprávnosti nezrušiti nelze mU 

p;ave,m vyttkati, .že neprovedl důkaz znalecký o jeho těle;ném stavu, 
vzdy! jeho C!l1y, JehO chování a způsob života jsou směrodatnými pro 
poSOUZ':':'.I" zda zbytečně utrácí a zda jest odůvodněnou obava, že by 
mohl pnJIlr o majetek, a bylo jeho činy, jeho chování a způsob života 
~e, posoudi;í a ?oso~dil též so~d na základě výpovědí svědků. Výtka 

euplnosh nzem nCnI tedy oduvodněnou. Neodpovídá spisům tvrzení 
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, a Déčc o ně není naléhavá a nastati múže naopak spíše zase případ, že 
bJde třeba znovu zakročiti proti otci pro plnění otcovských povinností, 
v takovém případě bude pak vzhledem na bydliště jeho tento úkon vhod
něji a účelněji obstarán soudem tuzemským. 

čis.8224. 
poz~mková reiorma. 
Soud nemůže rozhodovati o otázce, zda Státni pozemkový úřad by! 

oprávněn určiti přejímací cenu. 

(Rozh. ze dne 17. srpna 1928, R I 636/28.) 

Do rozhodnutí Státního pozemkového úřadu o přejímací ceně za za
brané nemovitosti stěžovatel si vlastník zabranÝch nemovitostí. S o u d 
p r v é st o I i c e (zemský civilní soud v Praze) stížnosti nevyhověl. 
D Ú vod y: Stížnost není v zákoně odůvodněna. Vlastník deskového 
statku uplatňuje v. ni toliko, že Státní pozemkový úřad nebyl vůbec toha 
času oprávněn vydati rozhodnutí O přejímací ceně, jejíž správnost, pokud 
jdeo použití všeobecných předpisů zákonných, se jinak nepopírá. Zákon 
náhradovýze dne 8. dubna 1920, čÍs. 329 sb. z. a n. ve znění zákona 
ze.dne 13. července 1922, čís. 220 sb. z. a n. přesně vymezuje právo 
stíznosti vlastníka v ustanovení § 46 (2), podle něhož stížnost může 
se· opírati jedině o to, že nebylo buď šetřeno zvláštních předpisů vy
dallých pro určování a vypočítávání přejímací ceny (§ 41 (2) cit. zá
kOM) anebo že nebylo přihlíženo k předpisťtm § 42 až 45 téhož zákona .. 
Aní toho ani onoho důvodu v tomto případě se stížnost nedovolává. 
Rek u r sní s o u d napadené usnesení potvrdil. D ů vod y: Stěžo
vatel tvrdí, že soud prvé stolice měl· přezkoumati, zda Státní pozem
kový úřad byl oprávněn vydati rozhodnutí o přejímací ceně, když je tu 
o ní dohoda, třeba že podmíněriá úpravou otázky budoucích nákladů 
na duchovní správu v T. Rozhodování ve věcech pozemkové reformy 
přísluší úřadům správním a jen v případech v zákoně zvláště vytčených 
jest přikázáno soudům (sb. n. s. čís. 6303). Pokud se týká otázky pře
jímací ceny, přezkoumávají soudy pouze její výši, již stanovil Státní po
zemkový úřad, nejsou však oprávněny rozhodovati o tom, zda platí 

. dohoda o přejímací ceně či zda ji právem určil Státní pozemkový úřad 
podle § 41 a násl. cit. zák., jak zřejmo z obsahu § 46. Poněvadž pak 
stěžovatel přiznává, že bylo správně použito §§ 41-45 zák: při stano
vení přejímací ceny, právem soud prvé stolice nevyhověl stížnosti do 
usneserií určujícího cenlI. 

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

D ů vod y: 

Nelze dovoditi, že by se rozhodování soudu mohlo vztahovati také 
na .otázku, zda Státní pozemkový úřad byl oprávněn přejímací cenu 
určiti, an § 46 přezkum jeho omezuje pouze na otázku, zda ocenění 
převzatých nemovitostí neodporuje předpisům tam vytčeným. 
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čís. 8225. 

Novela o právu manželském (zákon ze dne 22. května 1919, čís. 320 
sb. z. a tL). 

I přestupky proti manželské věrnosti, jichž se manžel dopustil ještě 
před dobrovolným rozvodem manželství, zakládaji jeho vinu na hlu
bokém rozvratu manželství. O,iediněláurážka slovem a skutkem, Již 
manželka reagovala na ony poklesky manželovy, není ani samostatným 
důvodem rozlukovým ani důvodem hlubokého rozvratu manželství. 

(Rozh, ze dne 17, srpna 1928, Rv I 1301/27,) 

žaloba manžela o rozluku manželství pro hlubokj' rozvrat byla za
mítnuta s o u d Y vše c h tři s t o I i c, N e j vy Š š í m s o ude m 
z těchío 

důvodů: 

Vykládati zákon tak, jak činí dovolání, bylo by vykládati jej zrejme 
proti dobrým mravům, Mylné jest, že se žaíobci nemají příčítati jeho 
přestupky proti manželské věrnosti, jichž se dopustil ještě před dobro
volným rozvodem, vždyť přece ty právě byly aspoň pro žalovanou dlt
vodem rozvodu, jímiž rozvrat manželství osvědčen a tudíž důvodem 
rozvratu, Jeho výlučná vina na rozvodu je dokázána, neboť to, že ho 
jednou žalovaná nazvala padouchem a jednou ho kabelkou udeřila do 
obličeje, byla jen omluvitelná reakce na jeho poklesky manželské, jež 
pro ni byly příkořím příliš citelným, než aby to nebylo lidsky úplně 
vysvětlitelné, když se dala citem strhnouti a dala pohoršení svému vý" 
raz, Nemůže proto toto její jednání sloužiti ani za samostatní' důvod 
rozluky pro žalobce ani za důvod rozvratu, kleri' ostatně už před tím 
vinou jeho nastal a nebylo proto lze žalobci jako jedině neřkuli převážnÉ' 
na rozvratu vinnému rozluku povoliti. 

čis. 8226. 

Složila-Ii pojišťovna pojistný peníz za vyhořelou nemovitost na 
soudě a soud ho rozvrhl na pojištěncovy věřitele, napotom se však pro: ' 
kázalo, že pojištěnec požár založil, jest pojiš~ovna oprávněna domáhah 
se na věřitelich vrácení vyplaceného jim penlZe. 

Ustanovovaly-Ii pojišťovací podmínky, že pojišťovna jest oprávněna 
odepříti (zpětpoŽlldovati) náhradu, když»pojišíěnec« jest vinen po: 
žárem a prokázána-Ii vina pouze ohledně jednoho z více spoluvlastnlků 
nemovitosti jest pojišťovna oprávněna odepříti placeni (zpět požado- " 
vaH vyplac~l1ý peníz) jen podle poměru podílu vinníka na nemovitosti. 

(Rozh, ze dne 17, srpna 1928, Rv I 1469/27,) 
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Manželé Václava Krl'sll'lla T ',. I' .. , -OVl uy 1 pOJ1šC' v I ., , 
proti ohni, Když vyhořeli, složila po'iš/'ov enl u ;a UJ'';' pojišťovny 
poněvadž náhrada byla zatížena četn 1 mi z ~,a POJ"stny penlz na soudě, 
měla za to, že manželé T-ovi ne 's/ ast~~l1lml, pravy a žalobkyně 
z pojistného peníze občanské zálož~'ě ~ ;a ?~o~g~uK~mnl. ~oUd přikázal 
Václav T, pravoplatně odsouzen pro 'h :'-t', c', Kdyz byl napotom 
na občanské záložně v p, vrácení 20 ~O~r~(~l, domahala ,s,: žalobkyně 
žalobu zamítly, ' c, O b a n I z s í s o u d y 

Nejvyšší Soud I' I 
Uzna za ovanou povinnou I' 10,000 Kč, zap atlti žalobkyni 

Dův,ocly: 

Věc se má v podstatě tak 'ako " , 
sb, ll. s, a musi proto i zde z d~ l'v pnpade, ro~hodnutí 6086 (6999) 
zuje, rozhodnuto býti stejně t VO,( u ,tam uv,;oe~y'ch, na něž se pouka
povinen k jich vydání žalobky~: ze ~alovany pnjemce peněz je potud 
k placení povinna, a Odvolací so'~lo ud ,i?to nebyla pr,oti POhořelým 
toho rozhodnutí přísluší žalobkyni ná~\ my 1, ',haJe, zato, ze prý i podi~ 

, což formuluje v teu rozum že p 'y' o hnda vracenl Jeu proti pohořelým 
k kd b -" ", ' r v roz o nutí řečeno ž b t bl'" na" y J:' zaluJlcl pojiš,rovna zaplatila oh" ,e y o y o jl~ 

vane strane, kde by ovšem platilo ' 'IP o;elym ~ bto teprve zalo
jen, co jí byli dlužni. To je sice pr~e ta ~va~a obdrzela od pohořelých 

, a pravda í, že výrok ten je právně ,v~ ač ze ,akt? to tam je vysloveno, 
, skutk?vý stav v tomto případě b I ~fk~~ ,sp:avny:a!e .není správné, že 

hořelym a tito teprve sv{'m ve"'tYI" y, ze POJlštovna zaplatila po-
k ' k J n e um vždyt' prá ' k ' ta ~ Ja o tam pojišťovna složila : ' ~e naopa 1 tu zrovna 

smysju pravila, pOhOřelým platiti ,r:nl!~ na ,soude, protože, jak podle 
tu čí~í nároky, Složila tecl rávě 1 muze, J~zto JIch věřitelé si na sumu 
pohorelých a teprve zbyt~ p .. ~aopak pled~m pro tyto čtyři věřitele 
~yperochu pro pohořelé jak ~o r~~ho~sp~k?Jel1J vybývající, t. j, tak zv, 
zeno, pročež se ua clůvdd tam obsa' nu, 1 C1S, sb, 7407 podrobně vylo

,strana s penězi učinila zla 'ak ,zene odkaZUje, Co potom žalovaná 
hách na zaplacení své p'ohlúi} k prvy ~~u?ce praví, peněz ve svých kni-
zase p " I'" av y, na nez jl byly vvdánv "1' 

, 1 Y po lOrelYl11 vyplatila je lh t' b'"';' ,nepouZl a, nybrž 
;ukam na její pohledávku byl~ tato o; ejno, ,ne ol vydal1lm peněz k jejím 
zalobkyní a j'í nedluh J'ak 't ' aplacena, ,ale placen v poměru mezi 
, 1 bk ,v Cl ovanem rozhod ut' I 
za o yně na vrácení založen a nem ,. II 1 vy nže,no, a tím nárok 
~ostrannou disposicí hlov ' Zb ,ohl 9yl1 pak dotčen svémocnou, jed-
zh" t " ane, yva Jen otazka " 't' , ars Vl oyl odsouzen toliko 'eden z h" ' co Clm 1, když pro 
lllkoli, ba vůbec pro tl' te't J, po orelych, druhý však (manželka) 
I o am ve sporu neJ'me" d 

s oveno, že na požáru tak neb onak, b ,n~" pOezřen[ nebylo vy-

dV~bec o žhářském úmyslu svého ms:nže ~z~al~neJ~ spolUVinna byla nebo 
ela, POdle § 28 čís 5 .. " , , e a ya pred .skutkem se elově

oP~ávněna náhradu ~dep~~!,st~vaclch podmín~~ je, banka (žalobkyně) 
v~tJ a smlouvu za neplatnou ne r~ vrplaceno~ J1Z na"h:adu zpět požado,
nlho zákona a policejních Př~d hl~Sltl, kdyz »pojlstenec« podle trest-

plSll Jest Vlnen ze zlého úmyslu nebOo 
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z nedbalosti na vzniku nebo na rozšíření požáru, když požár k jeho roz
kazu nebo popudu třetí osobou byl založen, a posléze, když vědomky 
založení požáru připustiL Mluví se tu o pojištěnci v jednotném čísle a 
bylo myšleno na případ, že pojish,ástrana záleží toliko z jedné osoby, 
kdežto případ, že ji tvoří osob více, více spoluvlastníků, tu řešen není, 
a musí se řešíti, poněvadž aní zákon předpisu o tom nemá, podle § 7 obč. 
zák. podle přirozených zásad právních, t. j. podle logiky, vždy přihlí
žeiíc k tomu, by se výsledek neocitl v rozporu s dobrými mravy. A tu 
dl~žno říci, že musí býti rozdíl mezi případem, kde se oba pohořelí pO" 
jištěn ci dopustili požární viny ve smyslu uvedeného ustanovení požár~ 
ních podmínek, a případem, kde se jí dopustil jen jeden, druhý však, 
zde spolupojištěná manželka, nikoli, a tento rozdíl, jenž je zřejmě pod
statný, musí míti za následek - právě již ve smyslu vykládacích pra
videl § 7 obč. zák. - také podstatný rozdíl v právním posouzení pří
padu, jenž nemůže býti jiný, než že práva nevinné spolupojištěnky m,usí 
zůstati nedotčena, protože vinen jest jen prvpojištěný a jen on svá prav:l 
podle hořejšího ustanovení provinil. Názor žalobkyně, že pojištěná ne
movitost byla nedílným celkem a že byla pojištěna tato nemovitost, ni
koli každý z obou ídeálních podílů zvlášť, což prý je podstatný rozdíl, 
lze vyvrátiti otázkou, že, když je to nedílné, proč si žalobkyně osobuje 
výsady, by pak, když jen jeden pojištěnec je vinen, věc rozhodla se 
v. její prospěch a nebyla povinna platiti nic ani polovicí náhrady vypa
dající na spolupojištěnce nevinného, vždyť stejným právem lze věc. 
i obrátiti a říci že, když je jeden spolupojištěnec nevinen, musípoji
šťovna zaplatiu' celou náhradu: ale ať by výrok zněl na »nic« nebo na 
»celek«, vždy jest to jednostranné a p[,Oto nesprávné, nepřihlíž,:Pc 
k dvojakosti poměru, která vyžaduje, by se věc dělila podle pomeru 
ideálních podílů obou pojištěnců. Ostatně i slovný výklad předpisu § 28 
čís. 5 poi. podm. brání názoru žalobkyně. Mluví-li předpis prostě o»po
jištěnci«; musí se to chápati tak, jako by řečeno bylo »pojištěná strana«, 
a záleží-li tato z více osob, tedy to nutně předpokládá, že se všecky 
tyto osoby viny dopustily, má-li nastati .následek tam uvedený, takže, . 
dopustila-li se viny jen jedna, může následek ten nastati jen ohledně ní, " 
ohledně iejího podílu na nemovitosti. Pro nevinného spolupojištěnce je 
i požár založený jiným pojištěncem zrovna tak případem pojistným, jako 
požár vzniklý z jakékoli jiné příčiny. Ježto není sporu o tom, že oba 
pojištěnci měli usedlost na polovic, bylo tak rozhodnouti, jak se stalo. 

čis.8227. 

Placená dovolená zaměstnanců (zákon ze dne 3. dubna 1925, čís. 67 
sb, z. a n.). 

Neillěl-Ii zaměstnanec bezprostředně přede dnem, kdy měl nastou
piti dovolenou, výdělku, jsa nemocen, vypočte se jeho plat za dovolenou 
(§ \) zák.) podle výdělku za čtyři týdny bezprostředně před nemoci. 

(Rozh. ze dne 17. srpna 1928, Rv I 1755/27.) 
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Žalobce.byl ~o vice než 17 let zaměstnán u žalované firmy jako sklář. 
Dne 19. kvetna zalobce onemocněl a byl z počátku několik týdnů v ne
";ocnici a pak na !ékařský příkaz od 5 .. července do 2. srpna 1926 v láz
:"ch. ~odle § 2 zako~a ze dne 3 .. dubn~ 19

0

25, čís. 67 sb. z. a n. příslu
sela zalobCl placena dovolena sesl! týdnu v roce. Jakmile se po své 
nemOCI do práce navrátil, žádal žalobce ihned tuto dovolenou která m~ 
však by!a o.depřena s H,r;" že všem dělníkům udělena byla' kolektivní 
dovolena v cervencI, tUdIZ v době, kdy On byl nemocen a že tudíž ná
roku na dovolenou již nemá. Vzhledem k tomu domáh;l se žalobce na 
žalované ~aplace?í ~46 Kč 64. h j~ko~to náhrady průměrného výdělku 
z posledmch 4 tydnu bezprostredne pred nemocí. Pro c e sní s o u d 
p r V,é s t o ~ i c e žalobu za.mítl. D ů vod y: Jest sice pravda, že se 
podle § 6 zakona 67/1925 cas, který zaměstnanec ve službě zameškal 
p;~ ~emoc, pokud ji ne~yvolal .úmyslně nebo hrubou nedrralostí, zapo
čltava do doby rozhodne pro narok a pro výměru dovolené ale soudce 
nabyl přesvědče~í, že žalo?ce nemá nároku na náhradu mzdy, ježto po
~olena kolektIvnI dov?~en~ podle § 12 zákona 67/1925 a nemá proto 
z~~obce narok~ na =:~last?I dovolenou, tím méně na náhradu mzdy, jejíž 
V~SI v souze~em pnfade podle § 9 zákona nelze zjistiti a ve smyslu 
zakona jest nahradu je~ pak zaplatiti, když dovolená byla skutečně na
sto.upena. ~ d vol a c I S.O u d uznal podle žaloby. D ů vod y: Podle 
pravního nazoru odvolaclho soudu jest odvolací důvod nesprávného 
prá~ního posouzení věci uplatň?ván právem. Z ustanovení § I (2) a 
6 zak. ze. dne .3. d.ubna 1925, ČIS. 67 sb. z. a n. vyplývá, že dělníkova 
nemoc am neprerusuje am nestaví dobu potřebnou pro nabytí nároku na 
placenou dovolenou (rozh. ze dne 27. července 1926, R I 550/26, čís. 
6~88 sb. n. s.). Nelze tudíž poc?ybovati o tom, že žalobce nabyl již 
naroku na placenou dovolenou. Zalovaná však tvrdí že žalobci nená
leží proto žádný nárok, že byl, v d?bě kolektivní dovol~né a také již před 
tím nemocen. Vyvozuje pak dale, ze po dobu nemocí žalobce bral nemo
censkou ~odporu a že v posledních čtyřech nedělích bezprostředně před 
ko~e~tIvm .• do~olenou nem~l vubec výdělku (§ 9 cit. zák.). Žalovaná 
oprra tUdIZ namltky protI zalobě o to, že žalobce ztratil nárok na plat 
za dovolenou p.roto, že v době zastavení provozu placenou dovolenou 
~eI:a~toupIl. ~N~z to od~o:uje. výslovnému ustanovení § ll, podle kterého 
jedllle .ten delmk pozbyva naroku, který bez důvodu, tedy nikoliv k vůli 
nemOCI, dovolenou nenastoupIl. Na tom nemění nic okolnost že dělník 
?yl n~m.ocen již p!~d. počátkem kolektivní dovolené. Vždyť z § 9 vyplývá 
jed:~e, z,: pro. VySl up laty za dovolenou rozhoduje výdělek za poslední 
čtyn nedele pred nastoupením dovolené, nikoliv však, že nárok na do
volenou a nárok na mzdu se ztrácí proto, že dělník bezprostředně před 
nast?upením kolektivní dovolené jest nemocen. Okolnost konečně, že 
za.mestnanec br~l p.o dobu nemoci nemocenskou podporu, nemá pro za
mestnavatele pravnlho vyznamu, neboť má dělníku platiti mzdu i v době 
jeh? dovolené a musil by ji tedy platiti i tehdy, kdyby dělník byl býval 
zdrav a dovolenou byl nastoupil. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 
Civilní rozhodnuU X. 

66 
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Důvody: 

Dovolání samo se brání - na rozdíl od stanoviska žalované zauja
tého v prvé stolici - proti domn·ění, že neuznává žalobcův nárok na 
dovolenou, nýbrž uplatňuje pouze, že žalobce nemá nárok na náhradu 
za nevyužitou dovolenou, a odůvodňuje to s poukazem na § 9 zák. ? p!a
cených dovolených ze dne 3. d}1bna 1925, ČIS. 67 sb. z. a n. hm, ze za
lobce bezprostředně přede dnem, kdy dovolenou byl by mohl nastou
piti, t. j. před opětným nastoupením práce dne 3. srpna 1926 vůbec 
neměl výdělku, protože byl ještě nemocen, a že se tedy plat za dovo
lenou, který se podle citovaného předpisu vypočítává podle výdělku 
z posledních čtyř týdnů bezprostředně před nastoupením dovolené, zde 
tedy bezprostředně před nastoupením práce, jímž teprve dovolená o na
stoupena býti mohla, tedy bezprostředně před 3. srpnem 1926 - vuboc 
vypočítati nelze. Tento výklad je však očividně slovíČkářský, neboť 
podle něho by ten, jenž byl nemocen v březnu, nebo, vYJmouc duben, 
kterýkoli jiný měsic před kritickým dnem, jímž je podle § 3 pravidelně 
1. květen, nárok na náhradu měl, ten však, jenž byl nemocen v dubnu, 
tedy právě čtyři týdny bezprostředně před 1. květnem, nárok ten neměl, 
protože prý ho nelze vypočítati, ježto dělník čtyři bezprostřední neděle 
před tím dnem neměl výdělku. To by byla podivná spravedlnost, kter" 
by závisela na nahodilé okolnosti, a to docela nerozhodné, jíž je proto, 
žeť i ten i onen pracoval II měsíců a přece jeden by nárok měl a druhý 
neměl. Zřejmo že tak zákonu rozuměti nelze, třeba že jeho slovné znění 
bylo takové, ~ýbrž že tu je třeba rozumného výkladu: zákon toti~ při 
tomto svém doslovu myslí na obyčejný, pravidelný případ, kdy delník 
pracoval celý rok, nebyv vůbec nemocen, takže pak použitá styhsace 
naň slovně dopadá, nemyslil však na případ § 6, podle něhož nemoc d~l~ 
níkovi naprosto neškodí a doba její platí jako doba práce. Zákon mml 
to tak, že nemůže se přič'ítati výdělek březnový, nýbrž dubnový, když 
dnem kritickým je 1. květen, a to je zřejmě správné, poněvadž rozhodný 
musí býti poslední výdělek, wž právě zdůrazňuje ještě výraz »bez
prostředně«, takže, neměl-Ii dělník v posledním měsíci před kntrckým 
dnem, jsa nemocen, výdělku, jest bezprostředně posledním v~dělkem 
jeho výdělek z měsíce předposledního, tedy z bř~zna, ,a kdy?y I. tu byl 
býval nemocen, tedy z února atd. A tak se to ma take, kdyz knhckym 
dnem je následkem zařízení podle § 12 den jiný, jak jím byl zde den 
3. srpna. Otázkou, kterou dovo:~n! také nadhazuje, by bylo je~, zda 
se odměna žalobcova, jak ono nka, »nescvrkla« na nemocenske p0l'
štění a není-Ii podle § 9 směrodatnou právě tato odměna. Snad tím chce 
říci, že náhrada mŮže činiti jen peníz nemocenského pojištění, vypada
jícího na dobu nevyužité dovolené, možná však také že, míní, že. nemo
cenským pojištěním je dělník vůbec odbyt. C? vlastne mys~l, Je lho
stejno, neboť po rozumu § 6 doba nem~cI pb.tl Jako do'?a prace, dovo
lená musí tedy bez zřetele na nemoc byh udelena a ovsem podle §§ I 
a 9' také placena, aniž by směla nemocenská podpora býti mu z ná
hrady srážena. Když zákon s nemocí dělníka počítal a přece takovou 
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srážku nepředurčil) je zřejmo, že ji činiti nechce, a nelze ji násilně do 
zákona vinterpretovati. To by odporovalo naprosto sociální intenci zá
kona. Citací § 12 zák. ze dne 9. října 1924, čís. 221 sb. v § 9 zákona 
stanovi se jen, jak se mzda vypočítává. Bylo proto tak uznati, jak se 
stalo, při čemž nelze. na konec nepodotkn~nti, že, když ny~1Í dovolat~l 
uznává, že žalobce nárok na dovolenou mel, tak proč mu JI nepovohl, 
doznalť přece v protokole ze dne 25. února 1927, že žalobce o ni žádal, 
ale on že mu ji odepřel, a popíral mu právo na ni ještě v uvedeném 
protokole: tak tedy ho proti zákonu o n; zkrátil, ale nyní nechce mu ani 
druhou stránku své povinnosti splniti, totiž mzdu za dobu povinné, ale 
neposkytnuté dovolené vyplatiti. 

čís, 8228. 

Tím, že několik bagatelních nároků bylo postoupeno téže osobě, ne
pozbyly jednotlivé nároky své samostatnosti (§ 502, druhý odstavec, 
c. ř. s.), 

(Rozh. ze dne 17. srpna 1928, Rv I 160/28.) 

čtyřiadvacet. dělníků postoupilo žalobci nároky proti žalované firmě 
na vyplacení mzdy za dobu dovolené, úhrnem 4.021 Kč 44 h. O ba 
niž š í s o u d y žalobu zamítly. 

N e j v y Š š í s o u d odmítl dovolání 

a to 

z toho důvodu, že tu jde vlastně a správně o 24 samostatných nár?ků; 
z nichž žádný nepřesahuje 300 Kč (největší činí 242 Kč 40 h) a z l1lchz 
postupem jedné osobě nemohl učiněn býti nárok jediný. Takovýto po~ 
stup byl by obcházením předpi·sů o řízení ve věcec? nepatrných, Je~ 
nelze připustiti. Jest proto dovolání podle § 502 druhy odstavec c. s. r. 
nepřipustné, jako už odvolání bylo přípustné správně jen v mezích § 501 
c. s. ř. 

čís. 8229. 

Bylo-li souhlasnými rozhodnutími nižších soudů vyhověno námitce 
zahájené rozepře ohledně části žalobního nároku, a žaloba částečně od
mítnuta, Jest dovolací rekurs nepřipustným. 

Byla-Ii žaloba o zrušení svatební smlouvy vznesena dřive, nežli bylo 
manželství rozvedeno nebo rozloučeno, jest ji pro tentokráte zamítnouti. 
Ustanovení § 190 c. ř. s. nelze tu použiti. 

(Rozh. ze dne 17. srpna 1928, Rv II 489/27.) 

jl 
I: 
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iv'tanželka žalovala manžela o rozvod manželství od stolu a lože a 
o zrušení svatebních smluv. Žalovaný vznesl proti žalobě o rozvod ná
mitku zahájené rozepře, ježto jest !'lezi str~nami spor. o rozluk~ ma~
želstvÍ. Pro c e sní s o udp rve s t o II c e vyhovel usnesenlm na
milce zahájené rozepře a žalobu, pokud se domáhala rozvodu manžel
ství odmítl žalobní nárok na zrušení svatební smlouvy rozsudkem pro 
tentokráte ;amít1. O d vol a c í s o u d nevyhověl rekursu do usnesení 
prvého soudu, jímž bylo vyhověno námitce zahájené rozepře,. a ,nevy
hověl odvolání do rozsudku, jímž byla zamítnuta žaloba o zrusem sva-
tební smlouvy. ., , ... 

N e j v y Š š í s o u d nevyhovel dovolam zah;nu]1clmu v sobě i do-
volací rekurs, pokud se týče dovolací rekurs odmlt1. 

Důvody: 

Co se týče sporu o rozvod, není tu roz.sudku',ný~rž jen ~ouhla~ná 
usnesení nižších stolic, jimiž námitce rozepTe zahaJen~, vyhoveno a ~a~ 
lob a z toho důvodu odmítnuta. Následkem toho ]e shznost v dovolam 
proti tomuto výroku, podle § 528 c. ř. s. r:epřípustn,á a,?xlo ji odmít
nouti. Dovolání arciť míní, že lze souhlasne usnesem mzslch stolrc na
padnouti, ježto jde o privilegovanou námi~ku.' k níž i nej~yšší sou~ 
s úřadu musí přihlížeti, což se ovšem n.ezakla~a na § 4750 ~' r. S., kter~ 
cituje, nýbrž na § 240 třetí odstavec c. r. s. Avsak to se mu ze vzt~?~vah 
jen na případ, že podán přípustný opravný pros~~~?e~, tedy zvlaste ~,a 
ten případ, že námitka rozepře zahájené byl,a. 111ZSlml stolrce,?l zam,lt
nuta a vynesen ve věci samé rozsudekc.~tery Jest n~paden pnpu:tn~~ 
dovoláním, leda tu tedy mohl by nejvyssl soud pusl!l! se do, uvazovam 
otázky věci zahájené. Zde však byl spor omezen na tuto ~tazku a roz
hodnuto jen o ní, a to záporně, a ,ovšem,podl~, § ?61 prvy odstavec c. 
ř. s. usnesením, takže tu § 528 c. r. s. ma pIne pruchod. .. , ' 

Co se týče sporu o zrušení »svatební smlouvy« Jest JIsto, ze vyrok 
o tom nemůže býti vynesen leč až po rozvodu nebo po r~zluce (§ 1264 
a 1266), jest tedy skutečně žaloba zatím předča~ná, I;ro!oze r:lZ.~o,d ne~o 
rozluka jsou pro zrušeni svatební smlouvy skutecnosl! predurCU]1cl, takze 
žaloba o ně musí býti zamítnuta, nenastane-Ir a111 rozvod a111 rozluka. 
1 musí proto.rozhodnutí o rozvodu n~bo rozl~ce býti, v~čk~,no. Na § 190 
c. ř. s. nelze se tu odvolávati, protoze ten predpoklada pnpad, kde na~ 
lézací soud předurčující otázku mŮže si také sá~n ,rozh?:dnoutr a, nen;usl 
vyčkávati rozhodnutí příslušného ,so~du neb? yne,ho urad~, .coz ovsem 
má ten účinek, že jeho rozhodnuh predmč'u]1cl otazky play Jen pro ten 
určitý spor, kdežto v každém jiné~ .smě~? pl,at~ r.oz~o?;lUh, ~t~re. potom 
vynese příslušný soud pokud se týce pnslusny jl~y ?~ad. Jrnyml slo~y 
rozhodnutí příslušným soudem neb úřadem nesml byl! podmrnko~ na
roku, zde však pravoplatně vyslovený rozvod neb r.ozluk~ ?odmrn~o~ 
nároku na zrušení svatebních smiuv jest, t. j. soud jedna]1cl o zrusem 
svatebních smluv nesmí si ve sporu o ně otázku, zda tu důvod rozvodu 
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neb rozluky jest a zda se tedy rozvod neb rozluka povoluje, sám řešíti 
a musí tedy nutně rozhodnutí o tom vyčkati a proto je žaloba o zrušení 
svatebních smluv předčasná. žalobkyriise tímto stanoviskem křivda ne
děje, protože, i kdyby se předčasně podaná žaloba přijala, nemohlo by 
o ní býti jednáno, než až po pravoplatně povoleném rozvodu nebo roz
luce, k tomu však soudní řízení není, by se provádělo do zásoby, po pří
padě zbytečně. 

čís. 8230. 

Pokud nejde o nadávky manželky manželi, nýbrž o pouhou byť i ne
vybíravou charakteristiku manželova temperamentu. 

Manžel nemůže požadovati na manželce, by ho následovala do ci
zího bytu, byť i to byl byt jeho příbuzných. 

(Rozh. ze dne 17. srpna 1928, Rv II 612/27.) 

Manžel žaloval manželku o rozvod manželství od stolu a lože, pro
tože mu manželka nadávala a nechtěla s ním sdíleti společné bydliště. 
Žaloba byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s tol i c, N e j v y Š -

š í m s o u cl e m z těchto 

důvodů: 

. 1 když žalovaná řekla několikráte žalobci, že je blázen (koler) a že 
nemá zdravý' rozum, nemůže to býti uznáno za důvod rozvodu, an, jak 
nižší stolice zjistily, žalobce vínil žalovanou z poměrů s jinými muži, 
z nevěry, a dokonce prohlásil, že, když ji zabije, že se nebojí, Že má vy
svědčení, že je nervosní, při čemž sám jí nadával šmudel: nebylo to tedy 
nic jiného než případná charakteristika jeho temperamentu, třeba že 
trochu triviální, nevybíravou řečí vyjádřená. Ovšem nižší stolice nezjis
tily časovou posloupnost tohoto jeho odvolávání se na jeho nebezpeč
nou nervositu a oné její charakterisace, ale, i kdyby na krásně se byl 
své nervosity podle jeho vlastního výroku schopné až násilného zabití 
dovolával až po tom, kdy už ho byla charakterisovala jako blázna, 
člověka bez zdravého rozumu, nevadilo by to, protože lze bezpečně 
usuzovati, že jeho nervosita propukávala i před tím, než jí sám onen la
pidární výraz dal, ježto právě byla v jeho temperamentu, na nějž tvrdil 
míti dokonce i vysvědčení. Také však míjise účinkem jeho výklady o po
vinnosti manželky následovati ho do jeho bydliště, když, jak už nižší 
stolice zdůraznily, posud samostatný byt neopatřil, a nelze ji nutiti, by 
ho následovala do bytu cizího, byť to i byl byt jeho matky a sestry, nec 
hledíc k tomu, že, jak uvedeno, ji vinil z nedovoleného poměru k cizím 
mUŽŮm a hrozil jí nepřímo i bmchiálním násilím (zabitím), jehož bez
trestnost pokládal za zajištěnu svou »ervositou. 
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čís. 8231. 

Novela o právu manželském (zákon ze dne 22. května 1919, čís. 320 
sb. z. a n.). 

Opětovné urážky manžela manželkou, projevující opovržlivé a nená
vistné smýšleni proti němu, mohou býti po případě důvodem rozvratu, 
i když některé z urážek byly pouze odvetou na manželovo chováni k jiné 
ženě, které budilo v manželce podezření z nevěry. 

(Rozh. ze dne 17. srpna 1928, Hv II 860/27.) 

žalobu manžela o rozluku manželství z viny žalované pro hluboký 
rozvrat manželstvÍ, pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e zamítl, o d
vol a c Í s o u d napadený rozsudek potvrdil. 

N e j v y Š š í s o u d vyhověl dovolání potud, že uznal právem, že 
se manželství rozlučuje z viny obou manželů. 

D ů vod y: 

Žalovaná spílala žalobci, jak zjištěno, »Schuft, Gauner, Hurentreiber, 
bohmischer (čechischer) Hund« a to velmi často. Nelze říci, že to byla 
jen reakce na jeho chování k B-ové, které v ni vzbudilo podezření o jeho 
nevěře, nebo na to dalo by se vztahovati jen slovo »Hurentreiher«, 
kdežto ostatní nadávky projevují její opovržlivé a nenávistné smýšlení 
proti němu, jež trpěti na trvalo je nesnesitelné. žalovaná prostě dávala 
průchod svému prudkému, zlobnému temperamentu, nikoli pouze po
citu nad příkořím dle jejího názoru ať správného ať mylného jeho 
stykem s B-ovou v ní vyvolanému. Manželství je jistě docela rozvráceno, 
jen jde o to, jak je tomu s vinou žalobcovou. Zajisté je vinen poněkud 
i on, protože se měl styku s B-ovou vystříhati, tak aby žalované ani 
zdánlivou příčinu k výbuchům nezavdal, avšak jeho vina, an »nedovo
lený«, milostný poměr dokázati se nedal, není taková, by mohla býti 
nazvána převážnou a proto nárok na rozluku nelze mu odpírati. I když 
by se přihlfžel0 k výpovědi dětí, jak činí odvolací soud, ačkoli výpovědi 
ty bráti sluší s krajní opatrností, když prokázáno,. že žalovaná jim za
kazovala konati to, co otec poroučel, z čehož zřejma její snaha, proti 
otci je zaujmouti, tak to, že i on žalované dle výpovědí těch nadával 
a i ruku na ni vztáhl, byly by jen vzájemné různice, jež by .nebylo lze 
přičítati mu v té miře, jako žalované, která je stejně vyvolávala, když 
svědky dokázáno, že, když mu nadávala Schult, Gauner, Hurentreiber 
a čechischer Hund, svědek přece od žalobce žádných nadávek neslyšel 
a podle svědkyně žalobce odešel z domu, když žalovaná začala dělat 
křik. 
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Čís. 8232. 

" P~oto. že. se n~anželé dobrovolně mimosoudně rozešli, nelze přičítati 
~~d~emu ~ mc~ vmy na rozluce manželství. Pokud nelze manželce ři-
cltaÍ1 za VinU, ze se nevrátila do společné domácnosti. p 

(Rozh. ze dne 18. srpna 1928, Rv I 1292/27.) 

Manželk~ žalovala manžela o r?zluku manželství z viny žalovaného. 
P r o~ c : s n I s o u d ~ rve s t o II c e rozloučil manželství z viny obou 
manzelu. O d vol a c I s o u d nevyhověl odvoláni žalobk' ' N' , "' )'ne. 
"," e]Vy ~ s I S o u d k dovolání žalobkyně změnil rozsudky obou 

nlzslch soudu v ten rozum, že rozloučil manželství z viny žalovaného. 

D ů vod y: 

'" Netvyšší SOU? pokládá názor nižších stolic, že vzájemná vina spo
clvá JIZ v tom, ze se manželé dne 14. března 1924 doho,dl' ~ b d 
'"ť ť ďl I, ze u ou z: I za lm n" a e odděleně, každý ve zvláštnim bytě za neudržitel . 
vzdyfs,: v doho~ě praví výslovně, že jejich manželské' Soužití jest zan;~ 
nemozne pro stale neshody a různice § 44 obc~ za'k podl 'h ~ 

I v v • .., ' e ne oz se 
sm o~v~u mamelskou prohlasuje, že ~soby ji uzavírající chtějí žíti v »no-
lozlucnem společenstvl«, jest bez vyznamu protože praví jen č 
manželská sl;,louva záleží, jaké prohlášeni to' musí býti by to byl ~ňa:~~ 
ve~ s:nfsl,: zakona, nepraví však, že tento svazek také skutečně ne roz
lucny Je, ze, společenství nemůže býti zrušeno, vždyť sám zákon zrušení 

. Jeh~ dopoush. Na tento předpis tedy nižší stolice neprávem poukazují. 
Spise by se tu dal cltovah § 93 obč. zák., podle něhož manželé .nemohou 
společ,enstvl »svémocně«zrušiti, že i dobrovolný rozvod musí býti 
soudne po~~len, Jak to § 103 obč. zák. nařizuje. Avšak tento předpis 
Jest Jen poradkovlm k vůli mat;iční e~ide~ci; neboť manželům se, jak 
§ 103:, 105 pravI, rozvoó povohh musI, uClm-li před soudem příslušné 
prohlasem, a nesmí se vyšetřovati, zda tu skutečně platný důvod rOl-

. vo?u Jest. Ro~vod Je t~d~ dán materielně do vůle stran, i když jde 
o ~ozvo~ so.udm: nec~těJ1-!! ~I strany vymoci rozvod soudní; mohou spo
lecenstvl :nlm~s?ud~e zruslh, samovolně se rozejíti, jenže pak má každá 
str~l1a prav.o z,~dalJ, br se druhá do manželského společenství vrátila, 
pra~o, ktere pn soudnl1TI rozvodu jí nepřisluší,' ale ovšem musí strana 
k navratu vyzv,:ná vrátiti se jen tehdy, nemá-li zákonitého dů,'odu k roz~ 
vo?u. ~? Je vsecek rozdíl. Jinak má každá strana materielně stejná 
prava pn rozvodu .nl1mosoudním jako při soudním, tak na př. může man
zelka ,I bez. SO~d111ho rozvodu žádati na manželi vS'živné, prokáže-li, že 
ma zakon:,y d~vod k, rozvodu (na př. že ji manžel týral nebo na zdraví 
nebo.,!,a zlvote ohrozovalnebo cizoložství se dopustil a pod.) a není 
za t';le, pOdmmky pov.mna do manželství se vrátiti. Proto tedy;. že se 
manzele dobrovolne mImosoudně rozešli, nelze, poněvadž to bylo jejich 
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právem, přičítati žádnému z nich vinu, i kdyby ani nebylo prokázán~, 
že. se rozešli pro neshody a různice. Avšak ani tyto neshody a různice 
nelze jim přičítati za vinu, protože nebyly soudně vyšetřeny a neví se 

. tedy, zda a kdo z nich byl jich příčinou, zvláště, když neshody a různice 
mohou povstati také bez viny stran, následkem různosti povah nebo vli
vem třetích osob nebo vůbec nepřičítatelných zevních poměrů. Vinu lze 
shledávati teprve ve skutečnosti, která zničila právo jedné strany žádati, 
by se druhá strana do manželského společenství vrátila, a touto sku
tečností je tu manželův konkubinát, který nižší stolice také právně mylné 
hodnotí. Zjistily, že žalovaný žije s K-ovou ve společné domácnosti již 
od 30. května 1923 a má s ní dítě narozené dne 24. ledna 1924. jestliže 
tedy, jak dále zjistily, žalovaný vyzval žalobkyni teprve dne 16. února 
1924 soudně, by se vrátila, učinil tak teprve v době, kdy k tomu neměl 
již práva, dopustiv se -- nehledíc ani k cízoložství - spolužitím s K-ovou 
nevěry, která založila pro žalobkyni podle její vůle důvod rozluky nebo 
rozvodu. Pravda ovšem, že podle vyšetření nižších stolic žalovaný žalob
kyni vyzval již v roce 1921 nebo 1922, by se vrátila, což odepřela, avšak 
výzva ta stala se mimosoudně, takže jí žalobkyně vyhověti nebyla po
vinna, a důvod rozluky podle § 13 písm. c) rozl. zákona nebyl tedy ode
přením návratu založen. Naopak žalobkyně použila jen svého práva 
z dohody z roku 1914, společenství odepřevši a v oddělenosti setrvavši. 
Teprve, kdyby jí býl žalovaný soudně vyzval, byla by musila vyhovětí, 
ale ovšem, jak již uvedeno, jen tehdy, kdyby byla nem@h1a prokázati, 
že má důvod k odloučení, tedy aspoň důvod rozvodu, když ne zrovna 
k rozluce. Když však soudního vyzvání nebylo, nemusí nyní ani doka
zovati, že tehdy takový důvod měla, a netřeba proto otázku tu vyšetřo
vati, neboť, i kdyby se dokázalo, že tehdy takového důvodu neměla, 
nemohlo by jí odepření návratu vzhledem k dohodě z roku 1914, která 
ji k tomu opravňovala, přičítáno býti za vinu. Zbývá již jen otázka, 
jaký vliv by to na posouzení věd mělo, kdyby, jak nižší stolice za to 
mají, bylo, pravdou" že K-ová od doby, kdy se žalobkyně v roce 1924 
písemně nabídla k návratu, již se tělesného styku se žalovaným zdržo
vala a že žalobkyně již v roce 1923 o poměru žalovaného s K-ovou a 
o jejím těhotenství věděla, z čehož první stolice vyvozuje prom1čeni 
tohoto důvodu rozluky. Nejvyšší soud, poněvadž jde o rozluku a tedy 
o řízení vyšetřovací, není sice na zjištění nižších stolic, že K-ová od 
řečené doby se žalovaným nesouložila, vázán a může v této příčině této 
svědkyni nevěřiti, k čemuž by byl důvod tím spíše, an žalovaný sám 
potvrdil ještě dne 4. prosince 1925, že dosud s ní souloží, kterouž vý
pověď teprve při roku 29. ledna 1927 změnil v opak, avšak není ani 
třeba nižší stolice v té skutkové otázce desavouovati, neboť, i když 
k souloži nadále nedochází, zůstává přece i podle výpovědi K-ové ne
vývratnotl pravdou, že žalovaný žije s ní ve společné domácnosti a to 
úplně stačí, zvláště když je s ní v rodinném svazku naturálním potud, 
že je tu z dřívějšího jejich konkubinátu dftě. O promlčení manželské 
nevěry, která nepředpokládá nutně cizolpžství, nemůže tedy býti řeči 
a vina žalovaného zůstává neodčiněnou. 
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čís. 8233. 

v !ls~novenív § 1295, druhý od~tavec, obč. zák. došla výrazu VŠe
obecna zasada, ze nelze poskytnouh soudní ochranu žalobě, právnicky 
sice odt'lvodněné, ale čelící v pravdě jen k šikáně žalovaného 

.Pok~d osev n~mt'lže pronajímatel domáhati na nájemníku ~'Stranění 
vla.lkove vyvesllI tabule na domě. 

(Rozh. ze dne 18. srpna 1928, Rv I 1938/27.) 

žaloba pronajírnate1ky proti nájemci, by odstranil vlajkovou fíremní 
tabuli na domě, ježto prý hyzdí esthetický vzhled domovního průčelí 
byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s tol i c, Ne j v y Š š í m s o u~ 
dem z těchto . 

d ů vod ů: 

časy šikány právně trpěné jsou dávno ty tam a vlastně hledí-li se 
k ob1~sti římského práva, ani nikdy nebyly neb aspoň vetřely' se v soudní 
praksl Jen neopravněně, proti vůli právních norem neboť už římské 
P:~v~o, mělo řa~ll předp~sů, jimiž zakazovalo šikán~ jakožto počínání 
pnclcl se dobrym mravum, načež moderní právo od času .německého 
občan~k~ho zákon~ má prov~en zákaz generální doložku, která převzata 
byla treh novelou I do zdeJslho občanského práva. § 226 něm. obč. zák. 
p~edepsa1, že vý~?n práva je ~epřípustný, má-li za účel jen škodu dru
he~o~ t. J. n.':slouzI 111~Jlteh 'pr.a~a k hos~?dá~skémL1 účelu, nýbrž sleduje 
pra~e Jen ucel, druhemu CInlh hospodarske nepříjemnosti, tak na př. 
kdyz kdo kopá cIsternu na své půdě, které nepotřebuje naprosto k žád
né~u hospodářskému účelu, nýbrž činí tak jen proto, by studně sou
s;aova vyschla, nebo když kdo vystaví zed' beze vší hospodářské po
treby Jen proto, by sousedovi odňal vyhlídku (u justiniana v novele 
63 vyhlídku na moře), což se v německé praxi ode dávna nazývá zdí 
nebo stavbou závistnou (Neidbau), jakou už před něm. obč. zákonem 
ptovincie1ní předpisy bavorské dávno' zapovídaly, a pod. Tento předpis 
pře;rza1a III.. novela a umístila ho v § 1295 druhý odstavec obč. zák., 
Jenz zakaZUje výkon práva, když se děje zřejmě za do10sním účelem 
?ru?ému škod~ti, t.J beze všeho vlastního prospěchu, tedy jen za účelem 
~Ikany. § 129:) ovsem nepraví, jako předpis německý, že výkon práva 
Je nepřípustný, nýbrž že zavazuje k náhradě škody, ale to vychází na 
Jedno, protože (čemuž motivy arci nevyrozuměly) náhrada škody záleží 
pod~e § 1v~23 ?bč. zák. předevší,tn,V znovuzřízení dřívějšího stavu, v sou
zenem pnpade tedy v zachovam stavu posavadního, v nepřípustnosti 
odstranění umístěné vlajkové tabule z domnělého důvodu výkonu žá10b
kynma vlastnického práva. Dojem šikány činí i žaloba dovo1ate1ky když 
tato hájí žalobou své vlastnické právo jako pronajímate1ka a nedovede 
na ospravedlnění těžkostí, jež žalovanému zákazem chte způsobiti, 



- Čís. 8234 -
1050 

uvésti žádný vlastní zajel11, nedovede al1~ odvoloání ,uua5! nic. j!néh~" I1:Ž 
že naráží na esthetícký vzhled domovlllho pručeh. Pnpustttl slusI, ze 
by zájem esthelický stačil, ale žalobkyně není právě s to tvrditi ~ni ten, 
nýbrž jen nadhazuje, že kdyby nájemník ~ě; míti volnost ve ovolb,e tv~ru 
a umístění svých firem, mohl by zkazltt prucellll p.ohled na dU,m, z,: ~s~~ 
se to v souzeném .případě stalo, naprosto ne~vrdl,. naopa~ pnpo~stt, Ze 

už tam jsou jiné vlajkové tabule, ale o~llouv~ t? )ed!l1". tt~l;, ty ze byly 
tam umístěny s jejím svolelllm, z čehoz Jasne zre]ll1o, ze JI .ne!d~ o lll~ 
jíného než o justament vlastnice, neboť nebyly-li tvar a umlstem tabult 
při smlouvě ujednány, musil nájemník práve:TI "míti za !O~ že" bude, mOCl 
voliti tvar a umístění obvyklé, také na dome zalobkymne uz se \ ysky
tující tedy í vlajkové, s jakým lze se shledati napořád ve všech městec?, 
Tato' důvěra nájemníkova nesmí býti zkl~m,ána, nehledíc a?l, k tomu, ze 
pronajímatelka zvoleným tvarem a ,unllstel1ll11. tabule netrpl zadn~~ ľl;a
jetkovou újmu na svém vlastmctvl, tedy am v ohledu hospodarsk,em 
aní v esthetickém. Když tedy umistění a tvar vývěsní ,tabule zalova~eho 
jest v rámci účelu, ku kterému náje;nn~smlouvu, uza~rel a tedy ~ ,ramcI 
jeho najemních potřeb žalobkym uz pn smlouve znamych, !:e~~ze ,mu 
Ona z důvodu domnělého výkonu práva vlastnického v tom blanllt, sveho 
vlastnictví jen na jeho škodu užívati. 

čís. 8234. 

Mohl~li řídič autobusu při patřičné bdělosti tušiti, ~~!edí, ~~l jeti 
rychlosti co nejmenší, by byl pánem vozu a mohl, kdyz jlZ cestujle! ne
vysadil, kdykoliv zastaviti. 

(Rozh. ze dne 18. srpna 19Q8, Rv II 598/27.) 

Jde o úiaz při převrhnutí se- [loštov.ního autobusu, o němž ,po prv'; 
rozhodl Nejvyšší soud v rozhodnutí čís, sb. 4893. Pro c e sn; s o u cl 
p r v é s t o J i c e neuznal po té žalobní nárok clůvQdem po pravu, o d
v 0'1 a c í s o u d napadený rozsudek potvrdIl. 

N e j v y Š š í s o u d usnesením ze dn~ 7. prosince 19~6, Rv II 153°/,26 
(neuveřejněno) zrušil rozs,u~ek .odvol,~clh? ;oudu a ,:,ratl~ ~~ vec, by 
po případném dalším jednal1l nčmll pnslusna skutkova z]lstem ~ znovU 
rozhodl. O d vol a c í s o u d uznal po té zažalovaný nárok duvodem 

po právu. 
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovoláním. 

Důvody: 

Rozporu se spísy tu není,~ n~bo~, c? do~o:~ní ?apadají, je spíše záv:ěl;' 
který odvolací soud z výpovedl svedku, Jez radne uve~l, vyvo~~Je, avsa~ 
i závěr ten odpovídá logice a nel,ze ho tedy za., n,espravny m}tJ. Ost~t~e 
tento důvod jest vedlejším, protoze, I kdyby z]lsteu! s~utkova neb zave~ 
z nich čerpaný byly nesprávné, nemělo by to na spravnost rozhodnutI 
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vlivu, protože, i když se všecko to zjištční, jež dovolatelé napadají, vy
pustí .- a také skutečně rozhodnutí odvolacího soudu na něm nespo
čívá -- zůstane napadený rozsudek ve své moci a váze, čímž odpadá 
jako bezpředmětný i dovolací důvod neúplnosti řizeni, který interve
nientka uplatňuje a který se vztahuje na tato zjištění, v nichž dovo'lání 
spatřují rozpor se spisy. Odvolací soud totiž správně dovozuje, že šofér 
důvodně za to míti 111ohl, že na trati silnice, kde se úraz stal, bude náledí 
nebo vťtbec nebezpečí, protože už na V, činil proti nebezpečí opatření 
(které však se neukázalo dostatečným), a protože už ráno, když po trati 
té jel, byla na kritickém místě silnice tvrd4, pokrytá sněhem, a že tedy 
jako šofér musil z toho seznatí, že nepojede po cestě normální, a že 
měl tedy zastavití a situaci přehlédnouti (což by bylo vedlo v posled
ních důsledcích k bezpečnému opatření, t. j. vysazení cestujících a pře
jetí nebezpečných míst s prázdným vozem) a dále, že nejen toho ne
učinil, nýbrž jel rychlostí nepřípustnou 15-17 km, kdežto přípustnou 
byla (když už se jelo s vozem plným cestujících) rychlost jen mnohem 
mírnějšÍ, při čemž jest nejvyšší soud toho názoru, že neváže tu ani mí
nění znalců, kteří udali rychlost 10 km, nýbrž odporoučela se rychlost 
co nejmenší - po případě 5 km a méně - taková, aby šofér byl pánem 
vozu á jízdy a mohl, když už cestující nevyložil, každým okamžikem 
zastaviti (§ 45 a 46 nař. z 28. dubna 1910, čís. 81 ř. z.). Podle tohoto 
právního posouzení je rozhodnutí správné a bylo proto tak uznati, jak 
se stalo. . 

čís. 8235. 

Náhrada škody podle § 1327 obč. zák. 
. K výdělku oprávněného lze přihližeti jen po dobu skutečného jeho 

zaměstnání. Vyšší výdělek za tuto dobu než činí přisouzené výživné, 
nelze započitávati na dobu bez zaměstnání. 

Náhrady na výživu lze se domáhati od podání žaloby bez ohledu na 
to, kdo poskytoval výživu až do pravoplatnosti rozsudku. 

Zněl-li žalobuí návrh na výživné až do způsobilosti žalobce k vý
živě,nemůže soud bez návrhu žalovaného stanoviti v rO(lsudku jiné ča
sové omezení. 

(Rozh. ze dne 18. srpna 1928, Rv II 749/27.) 

Otec nezletilých žalobců byl usmrcen při neštěstí na dráze. Nárok 
proti dráze na náhradu škody byl uznán důvodem po právu soudy všech 
tří stolic, Nejvyšším soudem z důvodů, uvedených v čís, sb, 5601. P r o
e es n í s o udp r v é s tol i c e přisoudil po té nezl. Emilu T ~ovi 
11.900 Kč a měsíční důchod 350 Kč až do doby, kdy. se bude moci sám 
živiti, nezl. Janu T-ovi 14.650 Kč a měsíční důchod 350 Kč až do doby, 
kdy se bude moci sám Žíviti. O d vol a c í s o u d k odvolání žalované 
dráhy napadený rozsudek potvrdil. 

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

Právem mZSl stolíce přihlížely k výdělku nezl. Emila ve zbrojovce 
pouze tak, že osvobodily žalovanou od povinnosti platiti mu výživné po 
dobu, po kterou jeho zaměstnání ve zbrojovce trvalo, a odečt1í od pří
spěvků již zadrželých příspěvky za dobu toho zaměstnání. VydělaHi 
Emil více, než 350 Kč' měsíčně, není tím řečeno, že žalovaná má právo 
'žádati, aby toto plus započítáno bylo na dobu, kdy byl bez zaměstnání. 
I kdyby zásadně to bylo přípustno, musila by žalovaná dokázati, že ža
lobce opravdu toto plus ušetřil a že tu tedy nyní tento fond na jeho vý
živu v době nezaměstnanosti je, o což se však vůbec nestará, anebo -
neprávem - starost o to a břímě průvodní o opaku přesunuje na ža
lobce, jakož vůbec liepostihuje, že by se touto otázkou byla musila za
bývati již v první stolici, nyní že je nepřípustnou novotou. Mimo to však 
v materielně právním ohledu přehlíží, že chlapec mohl se svým výděl
kem podle § 246 obč, zák. volně nakládati, což by podle § 151 obč, zák, 
bylo platilo i tehdy, kdyby otec byl býval ještě na živu. A i kdyby byl 
chlapec něco byl ušetřil, nesměl by ani otec upotřebiti pro něj jistiny, 
nýbrž jen úroky, jak to z § 150 obč. zák. jasně plyne, což však pro ne
patrnost vůbec nelze v počet bráti. 

Otázka oprávnění žalobců. Tu dovolání přehlíží obecně známou práv
nickou pravdu, že o nároku podle § 1042 obč. zák. múže býti jen tehdy 
řeč, když matka by se domáhala náhrady za výživu dětí .pro dobu před 
podáním žaloby; když však žalobci s nárokem proti žalované vystou
pili, mají právo žádati výživné ode dne žaloby, nehledíc k tomu, kdo je 
od té až do pravopla!ného rozsudku živíL Kdyby stanovisko dovolání 
mělo býti správn}'m, byla by matka nesměla po čas sporu chlapce vy
živovati, chtěli-li by se tito námitky nedostatku aktivního oprávnění, 
kterou žalovaná činí, uvarovati a mohli by tedy v mezičasí zemříti 
i hlady. Z toho nejlépe viděti planost této námitky, kterou ostatně ža
lovaná uplatňuje až v řízení opravném, tedy cestou nepřípustné novoty, 
opětně přehlížejíc, že každá námitka jakožto obranný prostředek musí 
se uplatňovati (§ 182 c, ř. s,) a není ani povinností ani právem soudu, 
by si ji sám vytvořil. I kdyby to dle skutkového obsahu sporu bylo 
možno, t. j, tedy ani tehdy nesmí se jí soud chápati z vlastního po~inu, 
když je to námitka pouze právní, jak to také zcela jasně plyne i z před
pisu § 482 prvý odstavec (513) c. ř. s" podle něho'ž v řízení opravném 
žádná nová námitka vznášena býti nesmí, z čeho'ž není výjimky ani pro 
námitku nedostatku oprávnění. 

Aby se v rozsudku určilo časové omezení přisouzeného' výživného, 
to by byla musila žalovaná u", v prvni stolici navrhovat. Nárok žalobní 
zněl na výživné až do zpúsobilosti žalobců k výživě a toho se musil soud 
držeti a nesměl dobu vyživovací povinnosti žalované dráhy sám jinak 
určovati, neboť § 404 c. ř. s, mu nařiwje, by vyřídil všecky návrhy ve 
hlavní věci. Když žalovaná se žádným protinávrhem nevystoupila, ne
měl soud ani možnosti činiti něco jiného než vyříditi návrh zalobní, jenž 
odpovídá zákonu, a tak věcí žalované strany bude, by si sama posoudila, 
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kdy j~jí vxživ~vaci po~innost pomine a podala si případnou žalobu· na 
uznam JeJlno zamku. Knvda se jí neděJ'e a J'e vůbec otázkou kte' • b . kťT'-' d " , ry zpuso 
Je_,pra le eJslm, z a ten, Cl onen, jakýn1 vyřízen dovolávaný žalovanou 
pnpad rozhodnutí býv. víd. nejv, soudu čís. 1661 01. U. n. ř, 

čís, 8236. 

,est na,~~m~jlcím věřiteli, by v návrhu na povolení exekuce zaba
vemm a ,pnkazannn k ,v~?rání dlužníkova práva z pojíšťovací smlouvy 
p?drobne ~vedl a osvedctl. okolností, které jsou důležitými pro otázku 
pnpustnostt exekuce na naroky z pOJ'lšťovací smlouvy naJ'm' d· 'd 

P .. tku '·d"" , d _. , e z a J e 
~ .oJt8 sve C1CI oľuclteli nebo majiteli či o pohledávku nekrytou 
hstinou, 

(Rozh. ze dne 23. srpna 1928, Rl 522/28.) 

s o udp r v,é st <:1 i, c ,e ,povolil k vydobytí peněžité pohledávky 
exekUCI zaba."en1l1:,a pr!kazamm k vybrání práva povinného ze životní 
pO]1stky pr?h.poJlstoV?e A, .R e k u l' sní s o u d k rekursu pojišťovny 
A. exekučm navrh zamlt1. D u v o cl y: Stěžovatelka t d' "d' b ' '.k ··v , ' Vf 1, ze J e o za a-
v~m naro u z pO]1s[ovacl smlouvy znějící na doručitele, a že proto měla 
byl! exeku,;e pov?lena rodle ~,296 ex, ř. nikoliv podle § 294 ex. ř. Podle 
§ 148,p~Jlsťovaclho zaKoDa .~lS. 501/,1917 ř. zák. zabavují se majetko
p;avm n~roky ze smlouvy o ŽIvotní pojištění podle § 294 ex. ř" svědči-li 
vsa~ PO]1st~~ ma]1teh,nebo doručiteli, podle § 296 ex. ř. Hledíc k ustano
vem § 54 C1S: ~. ex. 1'. bylo pOVll1ThOStí vymáhající strany, by podrobně 

. u~edla a osvedclla okolnosb,. které pro otázku přípustnosti exekuce na 
n~roky.ze smlouvy pojišťovací jsou důležitými (srov, rozh. n. s. v Práv
Ulku r<:~. 65 str, 164), a u?a,la vše, co podle povahy případu je důležilo 
pro, nar,lzem soudu poVOlU]1Clho, neboť jen v tom případě mohla exekuce 
spravnym způsobem býti povolena. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu 
. ' 
neboť 

jeho ,vývody nebylo vyvráceno správné, věci i zákonu vyhovující odů
vodnen!'~apaden~ho ,?snesení. Poznamenati sluší, že nesejde na tom, že C 

PO??l~znlce tv~?!1a, ze.se zabave~í týká nároků z pojišťovací smlouvy 
zneJ!Cl ~a dOruclte1e a ze proto mela exekuce býti povolena podle § 296 
e:::" 1'., mkoh podle § 294 ex. řádu, nýbrž jest podstatou věci, že exekui:ní 
navrh ~~byl se ,zřet,elem k ~::.t~nove,nf § 148 zákona ze dne 23. prosince 
191!, Cl~. 501 1', zak, o pO]1stovacl smlouvě správně instruován, neboť 
nel:l. v .nen: u~e?e~o, zd~ se navrhuje zabavení pojistky doručiteli nebo 
~aJ~~eh ~vedČ1Cl, Cl zda Jde o pohledávku listinou nekrytou, takže podle 
udaJu navrhu nelze posouditi, zda se má zabavení pohledávky státi po-
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dle.§ 294 ex. ř. čí podle § 296 ex. L (§ 54 tř~tí odstavec ex. ř.~. Návrh 
na zabavení práv povinné strany ze ŽIVOtl1l pO]lstky protI poddluzmcl n~
vyhovuje jmenovité zřetelem k § 147, zá~ona ze dne 23. prosmce 191 i, 
čís. 501 ř. zák. o pojišťovací smlouve predprsu § 54 ,:x. r. Podle § 294 
čtvrtý odstavec ex. ř. poddlužník může plateb~,i zápoved' napadnOU}l.re
kursem, proto mu stěžov~telka nepravem uprra toto jeho opravnem. 

čís. 8237. 

Ochrana nájemců (zákon ze dne 2,6',března 1_92~,. čís. f8.sb. z. ~ n.). 
Otázka zda nájemní poměr podleha ochrane naJemcu, Jest otáz~ou 

hmotněpr~vní a nelze, dospěje-Ii soud k .názo~, ~e ie~t t~?Iu tak, za
lobu pro nepřípustnost pořadu práva odm,tnouti, nybrz Jest .1' rozsudkem 

zamítnouti. " " . - . to 
Za podmínek § 31 čís. 5 zák. nepodléhaJ' ochrane najemcu am -

vámí objekty. 

(Rozh. ze dne 23. srpna 1928, Rl 569/28.) 

Proti vyklizovacímu příkazu namítl žalovaný, že byt po~léhá ochra.ně 
.. _ u· S o udp' r v é s tol i c e námitce vyhověl a zalobu zamltl. 

najcmc . , 1 --1' du 
Rek II r s fl í s o II d zrušil napadené usnesem ~ ~ OZl prvem~ sou : 
by, vyčkaje pravomoci, v řízení pokrač1oval a ve v.ecl rozhodl. D u vod y. 
První soudce zjistil, že se nájemní smlouva me:l ~tr~nalTIl ty~ala tovar~ 
ního objektu jako celku a nikoli jen bytu asp~n ctyrpokoj?veho (mkolr 
více než čtyřpokojový). První soudce ve sve.m uS,nesemSlCe,?ez]l~ 
šťuje avšak z provedených důkazů vychází na jevo, ze smlouva ,:ajemn~ 
má t~nto předmět: vlastní budovu čp. 20 anádvorní budovu. V nadv~rnl 
budově je v přízemí místnost, dříve užívaná, jako by\ pro domovlllka: 
a kromě toho dvě další místnosh av podkrovl ]edn~,svet?lce. Ve vlastn! 
budově čp. 20 jsou v přízemí kuchyň a pokoj (pnzeny, ~yt) a kro~,e 
toho další tři místnosti (kancelář, provozovna a sklad!~te): v plVl1lm 

. h ď kuchyň se spíží neb koupelnou, tři pokoje a dalsl dve mlstnosh, 
posc o 1 . " • h' 't' hledání 
celkem dvě kuchyně a devět jiných místnostI, z 111C, z, mlS m o 

,. 'ty'rl' j'ako pokoj'e Soud prvé stolrce neuvadl, krom jednoho oznacuje c ',,,,,, k ' " , 
pokoje v prvém poschodí, jehoz se pouzlva za prsarn~! c~mu se UZlva 
dalších dvou pokojů v prvém p~schodi. Ze sr~lo~vy najemm -' roku 1923 
zjišťuje první soudce, že pronapta byla tovarn,l b~dov~, a ze ,z doslovu 
smlouvy je patrno, že nešlo o pronájem bytu, nybrz celeho' tov~rnlho o~: 
. klu kde by žalovaná strana svou živnost pmvozovala . Nelll ?ry tUdlZ 
beředl;,ětem smlouvy byt (čtyřpokojový), takže se, žalobce nep:.~vem d~
volává ustanovení § 31 čís. 4 zák. ze dne 28 .. brezna 1928, cls. ~~ s . 
z. a n. ("§ 31 čís. 5 dřív. zák.), které se ,vztahu}epouze na ~yty. ~hzn?st 
vytýká napadenému usnesení nesprávne ocenem provedeny~h duka~u a 
nesprávné posouzení právni. Jde o otázku, zda se usta~oven! § 31 ČIS. ,4 
(v době podání žaloby § 31 čís. 5) týká jen výslovne bytu a to bytu, 
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jež jako byty byly pronajaty, či zda toto ustanovení obsahuje všeobecné 
ustanovení, tý~aj!ci s,e rozs~hlého objektu náiemniho. Pro prvý náhled 
zd,alo, by se s,vedcltl, ze pOUZIW bylo ~lov »oby!ných místnosti« a že vy
lUC:ljl s~ z, techt? obytnych mrstnosh kuchyne a obytné místnosti pro 
sluzebne. Naproh tomu ustanovuje zákon v § 30, že se ustanovení o by, 
te,ch v, tomto zákonu vztahuje i na jakékoli jiné místností, které jsou 
predmetelll s1111~uvy nájemní. Z ustanovení § 31 čís. 4 zák. jest zřejmo, 
ze. z ochrany zakona vyloučeny byly větší byty, že se ochrana zákona 
a jeho ustanovení v § I a násl. vztahují na byty t. zv. malé. S tohoto 
hlediska sluší posuzovati i nájem jiných objektů, jež neslouží výhradně 
účelům bytovým a jež podle § 7 cit. zák. pronajímají se k provozování 
živ~osti. Sleduje-li zákon účel, chrániti jen malého nájemníka, neměl za
jl~te v,umyslu chrá!,iti nájmy velkých továrních objektLr, jež by při přís
nem vykladu § 31 cís. 4 zák. požívaly ochrany nájemníků bez ohledu na 
tejich rozsá~lost. Také ze srovnání ustanovení čís. 4 a 6 § 31 vyplývá, 
ze zakon mel na mysh rozsáhlost předmětu nájemního, neboť v čís. 6 
pamatuje na byty, jichž se jako bytů neužívá, nevsunuv takovéto usta
nove;,í též, do, předpisu čís. 4. Z toho jde, že objekty, odpovídající svou 
rozsahlosh predplsu § 31 čís. 4 zák., nepodléhají tomuto zákonu a že 
mohou smlouvy, ujednané po 1. květnu 1924, býti vypověděny, í když 
t~ není důvodů § i pokud se týče § 3 zák. Smlouva mezí stranami ujed
nana byla 12. června 1924. Otázka, zda smlouva ujednána' byla jíž dříve, 
nedošla v prvé stolici řešeni. Bude tudíž na prvním soudci, by zjisti! také 
další podmínku ustanovení § 31 čís. 4 zák. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

D ů vod y: 

... Nejprv~ budiž zdůrazněno, že otázka přípustnosti pořadu práva, jak 
jlZ ~ekursm soud správne podotkl na konci svého usnesení, byla řešena 
prvym soudem podle § 261 c. ř. s. neprávem, neboť otázka, zda podléhá 
nájemní poměr zákonu o ochraně nájemníků, jest otázkou hmotněprávni. 
Podléhá-li nájemní poměr zákonu, jest výpověď neodůvodněna a bude 
žalobu zamítnouti. Jínak nebylo vývody dovolacího rekursu vyvráceno 
správné, věci í zákonu vyhovující odůvodnění napadeného usnesení. vý
pověď dána byla dne 13. ledna 1928, musí proto její platnost a účin
nost posuzována býtí podle zákona ze dne 26. března 1925, čís. 48 sb. 
z. a n., neboť zákon ze dne 28. března 1928, čís. 44 sb. z. a n. nabyl po
dle § 37. účinnosti teprve dnem 1. dubna 1928, kdežto předchozí zákon 
pozbyl podle § 33 zákona čís. 48/25 sb. z. a n. účinnosti dnem 31. břevna 
~?28. Právem tedy rekursní soud použil ustanovení § 31 čís. 5 zákona 
:l~. 48/1925 sb. z. a n., třebaže, dbav shodného doslovu v rozhodujtcí 
castr,cltoval také ustanovení § 31 čís. 4 zákona čís. 44/28 sb. z. a n. 
Rozhoduje, jaký nájemní předmět byl zasažen danou výpovědí. Rozho
dUje tedy zjištění, že pronajata byla tovární budova jako celek k účelu 
pr~vozování živnosti žalovanou fírmou, což bylo hlavním účelem, a ze
jmena, že nešlo o pronájem obytných místností jako takových a jako 
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hlavního účelu. Rekursní soud správně vystihl zákonodárcův úmysl chrá
niti při postupném odbourávání ochrany nájemníků malého nájemníka, 
a správně uznal, že se ochrany zákona nedostává nájmům takových to
várních objektů, jako je objekt, o který jde v této rozepři. 

Čís. 8238. 

Zákon ze dne 6. června 1887, čís. 72 ř. zák. 
Předpisu § 1 zákona podléhá i účetní poddůstojník. Přijal-Ii stát 

svými vojenskými úřady peníze na částečnou úhradu škody, lze to uplat
niti v žalobě podle § 2 zák. námitkou proti náhradnhnu nálezu. Nejde tn 
o námitku započtetú. 

(Rozh. ze dne 23. srpna 19'28, Rv 1 1628/27.) 

Žalobce byl rozsudkem ze dne 22. listopadu 1920 odsouzen pro zlo
čin podvodu, který spácbal tím, že v době od 1. ledna 1920 do konce 
1920 jako účetní poddustojník traťového velitelství lstivým předstíráním 
většího stavu mužstva, než ve skutečnosti bylo, tím, že vojíny k náhrad
ním tělesum předané jako dovolence ve stavu vedl a jicb žold a stravné 
si přisvojil, způsobil škodu. Nábradním nálezem intendance zemskébo 
vojenského velhe1ství bylo žalolbci předepsáno k nábradě 52.379 Kč. 
Zal obou, o niž tu jde, domába1 se žalobce proti československému státu 
zrušení náhradního nálezu. O b a niž š í s o u d y žalobu zamítly. 

N e j v y Š š í s o u d vybově1 dovoláuí žalobce potud, že zrušil ná
hradní nález obledně 10.771 Kč 58 h, jinak napadený rozsudek potvrdil. 

Důvody: 

Míní-li žalobce, že služební předpisy, jež stanoví zodpovědnost za 
scbodek, ukládaly zodpovědnost tuto· dříve toliko veliteli oddílu a dů
stojníkům, kteří byli členy správní a pokladní komise, nikoli však .č1enu 
mužstva, jenž dustojníkem nebyl, a že teprv v nové úpravě služební 
knibou H 1 z roku 1921 zavedeno s platností od 1. března 1922 nové 
ustanovení, že náhrada škody. má býti předepsána v prvé řadě pacbateli 
jako ručiteli přímému a veliteli oddílu jako ručiteli vedlejšímu, toto usta
novení však že se na něho nemůže vztabo·vati, any činy, za něž se mu 
zodpovědnost ukládá, jsou z doby před platností tohoto ustanovení, t. j. 
z doby od, ledna do kvétna 1920 a ustanovení tomuto nebyla přiznána 
zpětná platnost, je tato právní námitka planá, protože nejsou rozbodny 
v prvé řadě služební předpisy, jež zákon pouze provádějí, nýbrž zákon 
sám, zákon ze dne 6. června 1887, čís. 72 ř. zák., jenž ve svém § 1 čelí 
proti každé »osobě« ve služebním svazku stálébo vojska, námořnictva 
válečnébo nebo zemské obrany a ukládá jí zodpovědnost za škodu z po
rušeni služební povinnosti, jehož se dopustila, podléhá tedy tomuto 
předpisu a tudíž celému nábradnímu řízení také žalobce, jenž podle vo
jenskýcb spisů byl v rozbodné době účetním poddůstojníkem. Mimo to 
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v § 2 přip,:uští s,:náhradní nález pr?ii každé »osobě«, která se dopustila 
trestnebo CI~U pn m~l11pUlaCI s era~ními penězi, a i proti žalobci, jenž 
byl v.ojenskym trestl11m soudem pravoplatně pro zločin podvodu spá
chany malversacemi s úředními penězi odsouzen 1"Ozsudkem divisního 
soudu ~ Brati-sl3'vě ze dne 22. listopadu 1920. Jest tedy povinen žalobce 
na?radll1 skutecny schodek, Jenž byl správně zjištěn na 52.379 Kč 55 h, 
ovsen; jen: po~ud P?s~d u~ražen nebyl. A. tu arci je bezespomo a spisy 
trestmml jasne vykazano, ze bylo: a) u zalobce při jeho zatčení nale
zeno. .9071 Kč 5S. h a finanční prokuratura už v ža10bní odpovědi vý
slovne doznava, ze tento peníz byl na úhradu škody zadržen a že ho 
k úhradě schodku použito, b) pří blavním přelíčení dne 22. listopadu 
1920,1700 Kč spoluobžalovaným a vedlejším ručitelem nadpor. v zá
loze S-em do rukou nalézacího divisního soudu složeno a v rozsudku 
~rest.ním ze dne :2. listopadu 1920 výslovně uvedeno, te oněcb peněz 
ubrnemlO:7:,1 Kc 58 h bude použito k náhradě škody státu. Když stát 
~?.Iens~yml ura~y tyto peníze na úbradu škody už přijal, musí je ode
~Itah, Jak se melo státi už v náhradním nálezu, neboť náhradní nález 
jest P?dle § 7 a 8 cit. zák. exekučním titulem a mohl by erár exekvova ti 
proh zalobc.1 cel~ch 52.379 Kč 55 b, ačkoli erár na to už ony dvě částky 
v rukou ma, a zalobce nemohl by se proti tomu brániti ani žalobou 
podle § 35 drubý ~dstavec ex. ř., protože tato předpokládá podle prvého 
odstavce ,zaplacell1 neb, umoř~ní nároku až po exekučním titulu, nýbd 
by mohl zalovah neJvyse podle § 228 c. ř. s. o uznání Že nárok co do 
!~cbto část:k uŽ !,eexistuje a exekuce že je tedy podle '§ 39 čís. 5 a 4:, 
CIS. 5 ex. ,r. neprípustná, avšak, když stav, na který by tuto žalobu 
l11o~1 zakladah, eXIstuJe už nyní, může jej uplatňovati také už nyní v Ža
lo?" 'podle §,? CIt. zák. námitkou proti náhradnímu nálezu, jenž už sám 
mel J,e odpoclt~h. Jmak by bylo, kdyby žalobce uplatňoval proti eráru 
zapoctenu!' vZ:'Jemn?u pobledávku, tu by ovšem bylo otázkou, zda to 
Je oprávnen UCHllh, Cl zda má býti se svými nároky odkázán na samo
s~~t.ný pořad práva. Zde však jde o částečnou úhradu erárního nároku 
pnmo z, boto~osti dluž,níku a ,nejde tedy o námitku započtení. § 2 zá
kona ~~slovne pravI, ze k nahradě odsouzený může nastoupiti pořad 
soudl11 ~aloby, ~by. vymobl úplné nebo částečné zrušení správníbo ná.-

. lezu, a § ,~ te,ho.z zakona dokonce opravňuje soud, by škodu eráru určil 
pOdle u~azel1l: Jak to I § 273 c. ř. s. nyni vůbee dopouští. Nemůže se 
tedy.otazka ta z tohoto sporu vylučovati, jak nižší stolice mylně činí 
m1uv.lee nesprávně o »vzájemných pobledávkách« a nakládajíce s věci 
tak, jakoby s10 v tomto procesu jen o důvod nároku, tedy o nějaký roz
s~~:,k zat:mn: podle § ~93 ~. ř. s., kdežto ~e v pravdě jedná i o jebo 
vySl. Kdyz vsak se odectenl provede, zbýva pro erár ještě 41.608 Kč 
07b a bylo proto tak uznati, jak se stalo. 

čls.8239. 

Pokud neručí stát za ztrátu doličných věcí (na Slovensku). 

(Rozb. ze dne 23. srpna 1928, Rv I 1728/27.) 
Civilnl rozhodnuti X. 
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Žalobci domáhali se na československém státu náhrady 4.000 Kč, 
tvrdíce, že v trestní věcí protí nim zavedené u soudní stolice v Užho
rodě byly jim zabaveny čelnickou stanicí v S. počátkem ledna 1921 
:ůzné věci, že právoplatným rozsudkem soudní tabule v Košicích byli 
zalobci z této žaloby sproštěni, čímž prý jim vzešel nárok na vráceni 
vecí, jež jim však nebyly vráceny, jelikož se ztratily u sou-dní stolke 
v Berellově. P l' oe es n i s o udp r v é s t o I i c e (zemský civilní 
soud v Praze) žalobu zamítl, o d vol a c i s o u d napadený rozsudek 
potvrdil. 

Ne j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Věc musi býti rozsuzována vzhledem k § 92 úst. list. podle zásad 
slovenského práva, jak se k otázce škody vzniklé nezákonný'm výkonem 
mec! veřejné v soudni praxi slovenské vyvinuly. A tu, jak četnými před
chozími rozhodnutími zdejšími dolíčeno, jest třeba, by se dokázalo, že 
ten který k výkonu veřejné moci ohledně předmětu, o nějž jde, povolaný 
státní orgán stihá zavinění na škodě, záležející v porušení úředních 
povinností, a že dále případ stal se za dob normálních, ne tedy za abnor
málních poměrů válečných nebo poválečných anebo, stal-li se v těchTO 
abnormálních dobách, že aspoň neměl příčinu v abnormálních poměrech 
těchto dob. Co se týče otázky zavinění, slačilo by sice, kdyby se doká
zalo, že škoda, zde ztráta věcí doličných, nemohla ani nijak jinak na
stati než porušením (zanedbáním) úředních povinností se strany ně
jakého státního orgánu k nakládání s věcmi, o něž jde, povolaného, aniž 
by nutně třeba bylo individuelně orgán ten poznačiti, avšak tu právě 
je kámen úrazu pro hlobce, již vůbec neuvedli, jakým způsobem ztráta 
věcí nastala, nýbrž opirají SVllj nárok proti státu prostě o to, že věci 
jich byly jako corpora delicti zabaveny a po právoplatném jich osvo
bození n-ebyly jim vráceny. Avšak nemožnost vrátiti zabavené věci, jicil . 
ztráta, nedokazuje ještě sama o sobě zavinění státního orgánu, ježto 
mohla nastati také náhodou nebo dokonce i vyšší mocí. Jakýmzpůso
bem ztráta nastala, to vyličiti přenechali žalobci odpůrci, který se od
volal v té příčině na trestní spisy, zvláště na zprávu vrchního státního 
zástupce v Košicich ze dne 1. č'ervna 1923, kde výsledek administrativ
ního řízení shrnut v to, že zjištěno, že sporné věci byly do 31. ledna 
1921 převzaty úředním zřízencem Janem L-em, tento zřízenec že jest 
vyzkoušeně poctivý a věrný, takže o něm nelze míti za to, že je do po
datelny neodevzdal, v podatelně však že při návalu práce nebyly snad 
do seznamu zapsány a výpravně k uschování odevzdány, dále, že v té 
době byla spou·sta paklíčů v užívání jak u zřízenců tak u úředníků, takže 
věci mohly býti přes poledne někým odcizeny, a konečn~ že mnoho 
maďarských úředníků a zřízenců, kteří byli dnem 31. července 1920 pro 
nesloženi slibu věrnosti republice propuštěni ze služeb čsl. státu, měli 
klíče od svých a jiných kanceláří a mohli zcela lehce v nestřeženÉm 
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(rnimoúředním) okamžiku přijíti a ,v~ci o~cizití. Ztráta !e ,~e st~l,a dn~ 
ll. února 1921 (tedy po propušte11l .onech slIb neslOZIVS!ch znzenCll 
a úřednikl!) a vyšetřování proti neznámému pachateli že zůstalo bez 
výsledku. Z tohoto obsahu a výsledku ,úředního .še~ře~í vyplý~á, že 
ztráta měla příčinu v mimořádných pomerech povalecnych (poprevra~ 
tových), které v kritické době na kritickém ~íst~ je,ště trval~, :' ~er~čI 
stát tedy také z této příčiny, i kdyby tu nakrasne neJake zaV11lel11 stat
ních orgánů bylo bývalo. 

čís. 8240. 

~~ ~znávací smlouva neni pouhým důznánim skutečnůsti, nýbrž má 
povahu disposice 'O právnim půměru. 

(Rozh. ze dne 23. srpna 1928, Rv I 1240/;28.) 

žalobce byl se žalovaným v komisionářském spojení. Při vyjedná
vání na policejním ředitelství uzn~l žalov,aný žalobcův nárok p,enízem 
13.000 Kč, z toho zaplatil 5.000 Ke hotove a na zbytek 8.000 ~c vydal 
žalobci směnku. Směnečný platební příkaz ponechal p I' o c e sn! s o u d 
p r v é s t o I i c e v platnosti, o d vol a c í s o u d napadený rozsudek 
potvrdil. 

N e i v y š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Podstatou dovolání jest výtka, že odvolací soud neprávem pokládi 
uznání dluhu v prohlášení ze dne 28. října 1927 za platný důvod zá
vazku. Uznáním může prý býti utvrzen jen závazek exi~~ující, kt:r~ 
jest však sporný nebo pochybný, ale uznání s.~mo ~emuz~ vyt~O~!t! 
závazek kde dosud neexistoval. Dovolatel pry Jlz v p!semnych nam!t
kách tv~dil, že žalobci nic nedluhuje, o této námitce nebylo však jed
náno. Výtka tato není odůvodněna. Uznání jest smlouvou, kterou s~ 
zjišťuje bez vzájemného ustoupení stran určitý právní poměr. Uznávac! 
smlouva není tedy pouhým doznáním skutečnosti, nýbrž má povah~ 
disposice o právním poměru, právě tak jako smír. (Srov. § 1396 obc. 
zák. a zákon ze dne 25. července 1871, čís. 76 ř. zák.) Nižšími soudy 
bylo 'zjištěno, že žalovaný spolu s Eugenem S-em byli se žalobcem 
v komisionářském spojení. Byl tu tedy určitý právní poměr, z něhož 
žalobce uplatňuje nárok, který ovšem žalovaný popírá, tvrdě, že žalobc~ 
nic nedluhuje. Když však došlo k vyjednávání na policejním řed!telstv! 
v Praze, uznal žalovaný prohlášením ze dne 28. října 1927 nárok ža: 
lobcův z poměru komisionářského ve výši 13.000 Kč, uplatIl hotove 
5.000 Kč a na zbytek 8.000 Kč vydal žalobní směnku. V tom právě 
tkví disposice žalovaného o zmíněném právním poměru a má uznání 
plný právotvorný účinek. Procesní soud tedy nadbytečně prováděl dů-

6" 



- Čís. 8241 -
1060 

kazy (obchodními knihami a svědky), zda a v jaké výši vzešla žalobci 
pohledávka, ano zde bylo plné uznání žalovaného co do částky 13.000 Kč, 
jejímž zbytkem jest právě peníz, na který byla vystavena směnka. Bylo 
proto také zbytečné prováděti ještě další důkazy, kterých žalovaný po
strádá o tom, jak se utvářil komisionářský poměr v době před uznáním 
žalovaného, jmenovitě zda a jaká pohledávka z něho pro žalobce snad 
vybývala. Ide tedy již jen o to, zda žalovaný učinil uznávací prohlášení 
dobrovoln~, či, jak tvrdil v námitkách, jen pod nátlakem a z přinucení, 
zejména vzhledem k pohrůžce zatčením. A tu zjistily nižší soudy, že na 
žalovaného nátlak činěn nebyl a že mu zatčením nebylo vyhrožováno. 
Žalovaný v dovolání tuto námitku již seslabuje, vytýkaje toliko, že nebyl 
výslechem stran zjištěn jeho duševní stav v době, kdy podepisoval pro
hlášení a žalobní směnku, že odvolací soud neměl zřetele k okolnostem, 
že byl žalovaný obeslán na policejní ředitelství a tam že bylo s ním jed
náno, při č'emž z neznalosti jazyka nemohl dosah jednání chápati, a ko
nečně, že obsah prohlášení, pokud se v něm projevuje souhlas, by bylo 
v trestním řízení proti němu pokračováno a že bude určitým způsobem 
vypovídati proti Eugenu S-ov i, vylučuje možnost, že by bylo prohlášení 
dáno dobrovolně. Nehledíc k tomu, že důkaz výslechem stran o vniterném 
stavu žalovaného nebyl by vůbec proveditelným, nebyl v prvé stolici 
o této okolnosti nabídnut a proto právem nebyl připuštěn. Jednání na 
policejním ředitelství samo o sobě nelze ještě pokládati za nátlak a nelze 
z něho dovozovatí, že byl žalovaný k prohlášení donucen. Ale ani z obsahu 
prohlášení nelze tak usuzovati. Tuto okolnost ostatně žalovaný v pí
semných námitkách neuplatnil právě tak jako nenamítal neznalost ja
zyka, v němž prý bylo s ním jednáno. Musí tudíž tyto vývody dovolání 
jako nedovolené novoty zůstati nepovšimnuty. 

čis. 8241. 

Řízeni ve věcech směnečných. 
Námitka obmyslnosti .le samostatnou námitkou. Musi proto býti vzne

sena včas. 

(Rozh. ze dne 23. srpna 1928, Rv I 1266/28.) 

Pro c e s n i s o udp r v é s t o I i c e ponechal k námitkám žalo
'1aných směnečný platební příkaz v platnosti. O d vol a c í s o u d na
padený rozsudek potvrdil. D ů vod y: Žalovaní spatřují nesprávné po
souzení věci po stránce právní pouze v tom, že první soud námdku ob
myslnosíi při ústním jednáni vznesenou pokládal za vznesení nové ~á
mitky a že proto dospěl k lichému názoru, že tento přednes jest opozden. 
Jest tedy jedině řešiti otázku, zda tu jde skute~ně o novou l;ámitku, k~er,á 
by podle §§ 550 druhý odstavec, 557 a 559 c. r. s. byla podana opozdene, 
či zdali tu jde jen o doplnění námitek písemných včas vznesených, jak 

- čís. 8241 --
1061 

míní žalovaní. Soud odvolací souhlasí úplně s názorem prvního soudu, 
který má za to, že tu jde o novou námitku řízenou proti straně žalující. 
o které se při podání písemných námitek žalovaní ani slovem nezmínili 
a kterou se vyslovuje, že žalující banka byla při nabývání směnek ob
myslnou. Není to pouhé dovozování původních námitek, nýbrž uplatňo
vání nových skutkových okolností, jimiž má býti prokázáno, že žaloba 
jest neoprávněna. První soud se proto vším právem dodatečným tímto 
přednesem žalovaných nezabýval a důkazy nepřipustil. Neobstojí tedy 
ani odvolací důvod nesprávného posouzení věci ani odvolací důvod vad
nosti a kusosti řízenÍ. 

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

D ů vod y: 

Dovolání vytýká rozsudku odvolacího soudu přcdevším rozpor se 
spisy (§ 503 čís. 3 c. ř. s.), který spatřuje v tvrzení odvolacího soudu, 
že námitka obmyslnosti žalující banky při nabytí žalobních směnek byla 
vznesena opozděně. Ve skutečnosti čelila prý proti žalobkyni již námitka 
prvého odstavce písemných námitek, kde se praví, že žalovaní nedluhují 
žalobkyni částku žalobou vymáhanou, poněvadž směnky byly splátkami 
na kupní cenu za zakoupené velkostatky, kterážto pohledávka byla již 
žalovanými prodatelt zaplacena - kterážto námitka byla pak při ústním 
jednání dne 9. května 1928 jen doplněna tvrzením, že žalobkyně o ve
šker5'ch jednáních uvedených v písemných námitkách byla uvědoměna, 
že tedy byla obmyslná. Rozvedení včas podaných námitek jest však vždy 
přípustno. Vycházeje z tohoto spisům odporujíciho předpokladu, dospěl 
prý odvolací soud k mylnému právnímu posouzení věci, že jest žalující 
banka oprávněna požadovati na žalovaných částku 200.000 Kč, ač' byla ji
mi již dávno zaplacena. Tím jest prý opodstatněn dovolací důvod § 503 
č. 4 cis. S těmito výtkami vypořádal se již odvolací soud, vyřizuje odvo
lání v podstátě téhož obsahu, a stačí pOllkázati k správným a výstižným 
důvodům napadeného rozsudku, které nebyly dovoláním vyvráceny a 
k nimž dlužno ještě dodati, že prvý odstavec pí·semných námitek neob·· 
sahuje nic jiného než námitku placení, která by jako taková mohla býti 
s účinností vznesena jen proti pro datelům velkostatku, jimž prý bylo 
placeno (čl. 82 sm. ř.), proti žalobkyni, na kterou přešly směnky indo
sací, tedy směnečně, však jen tehdy, kdyby bylo bývalo včas, totiž v pí
"cmných námitkách tvrzeno, že v době nabyti směnek banka věděla, že 
žalovaní mají proti jejím bezprostředním předchůdcům odl1vodněné ná
mitky, zejména, že směnečná suma byla již zaplacena, takže, převedla~li 
na se směnky, by jich použila, jednala obmyslně (exceptio dolí). To jest 
však nová, podstatně odlišná námitka, která, byla-Ii učiněna teprve při 
ústním jednání, jest zřejmě opozděna (§ 550 druhý odstavec a 557, 559 
c. ř. s.). Nejde tu o pouhé doplnění nebo provedení námitky vznesené 
včas, které by jinak podle § 179 c. ř. s. až do konce ústního jednání bylo 
přípustné. 
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Pokud vyhovuje notářský spis o pachtovní smlouvě ustanovení § 1 
čís. 17 ex. ř. a § 3 zákona ze dne 25. července 1871, čís. 75 ř. zák. 

(Rozh. ze dne 23. srpna 1928, R II 239/28.) 

Na základě vykonatelného notářského spisu povolIl s o udp r v é 
s t o I i ce exekuci k vydobytí nájemného. Rek u r sní s o u d exe
kuční návrh zamítl. D ů vod y: Podle § 7 ex. ř. smí býti exekuce po
volena, lze-li z exekučního titulu seznati osobu oprávněného a povin
ného, předmět, způsob, objem a čas dlužného plnění. Těmto předpokla
dům vyhovuje předložená nájemní smlouva, zřízená ve formě notářského 
spisu, až na to, že v ní není udán čas, kdy roční nájemné 10.000 Kč, které 
pro první rok bylo zaplaceno předem a které má býti placeno ročně pře
dem, pro příští .leta má býti placeno. Dále jest otázka, je-li předložený 
notářský spis exekučním litu.lem. Podle § 1 čís. 17 ex. ř. jest exekučním 
titulem notářský spis, naznačený v § 3 zákona ze dne 25. července 1871, 
čís. 75· ř. zák., tedy notářský spis, ve kterém \. jest ustanoveno, kolik 
číní dluh v penězích nebo v jiných zastupitelných věcech, 2. jest nále
žitě pojmenován oprávněný, zavázaný, právní důvod, dále věc, která, 
a čas, kdy se má plniti, 3. žalovaný přivolí, by hned se vykonala exekuce 
pro uznaný dluh. Těmto požadavkům notářský spis, který má býti exe
kučním titulem, nevyhovuje. Obsahuje sice doložku vykonatelnosti, po
vinní jako nájemnici dávají v něm souhlas, že nároky pronajímatelky na 
roční nájemné 10.000 Kč ročně s přís!. mají býti vykonatelné, ale jednak 
v době zřízení notářského spisu dne 22. února 1927 bylo nájemné za 
první rok zaplaceno a strany se sice dohodly, že nájemné za příští leta 
- smlouva nájemní sjednána byla na 5 roků - má býti budoucně pla
ceno předem na celý rok, ale písemní smlouva neobsahuje ujednání, kdy 
nájemné pro příští leta jest splatné, jednak v době zřízení notářského 
spisu pohledávka pronajímatelky z této nájemní smlouvy vůbec neexi
stovala nájemníci pronajímatelce nic nedlužili na nájemném a dluh 
10.000 'Kč na nájemném v notářském spise neuznali. Konečně z nájemní 
smlouvy zřízené ve formě notářského spisu, vzešly nároky a závazky pro 
obě strany, závazek nájemníků na placení nájemného podmíněn byl vzá
jemným plněním pronajímatelky, tak ž~. při zř~z~ní notá~ského spisu ne~ 
bylo ani jisto, že dluh vZ11lkne, neboť pn neplnem pronaj1matelkou nebyh 
povinni plniti ani nájemníci. Placení 5% úroků z nájemného a docela od 
15. března 1927 není v notářském spisu vůbec ujednáno. Nešlo o pohle
dávku podmíněnou nebo časem určenou. 

N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

DŮvody: 

Již rekursní soud správně odůvodnil, že povolení navrhované exe
l:llce nebrání ustanoveni § 7 ex. ř., nelze však sdíleti jeho právní názor, 
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že předložený notářský spis, který má býti podle § 1 čís. 17 ex. řádu 
exekučním titulem~. nevyhovuje právě citovanému ustar.ovení, protože 
jednak prý neobsahuje ujednáni, kdy má býti nájemné, které má býti 
budoucně na celý rok splatné, pro příští leta splatné, jednak v době zří
zení notářského spisu prý pohledávka pronajímatelčina z nájemni 
smlouvy vůbec neexistovala, nájemníci pronajímatelce prý ničeho nedlu
žili na nájemném a v notářském spisu dluh na nájemném 10.000 Kč ne
uznali, jednak prý z nájemní smlouvy ve formě l1otářského soisu zřízen'~ 
vzešlé nároky a závazky druhé strany, závazek nájemníků l/placení ná
jemného podmíněn jest vzájemným phěnim pronajímatelčinýrn, takže 
prý' při zřízeni notářského spisu ani nebylo jisto, zdali dluh vznikne, 
ježto, kdyby pronajimalelka neplnila, nebyli by povinni plniti ani ná
jemnici. Předložený notářský spis vyhovuje úplně ustanovením § 1 čís. 
17 ex. ř. a § 3 zákona ze dne 25. července 1871, čís. 75 ř. z. Je v něm 
ustanoveno, kolik činí dluh na penězích, neboť je v odstavci druhém 
uv:~le~lO, že »nájemné činí každoročně 10.000 Kč«, že »nájemní smlouva 
poema se dnem 15. března 1927 a trvá po dobu pěti lel«, je v něm také 
potvrzeno, že ».nájemné« za prvý rok bylo před podpisem řádně a ho
tově zaplaceno, z čehož lze bezpečně a spolehlivě seznati, že nájemné 
za druhý nájemni rok je splatné dne 15. března 1928. Podle odstavce 
XVllI. prohlásily strany notářský spis ve příčině nárokŮ pronajímatelči
ných na ročni nájemné po 10.000 K~ s příslušenstvím ve smyslu § 3 zá
kon~ ze dne 25. července 1871, čís. 75 ř. zák. ihned vykonatelným, při
volrlr tedy zavázaní v řečené listině, by se ihned vykonala exekuce pro 
uznaný dluh. Poněvadž nájemní - podle doslovu .notářského spisu, ve 
skutečnosti však podle jeho obsahu -. pachtovní (§ 1091 obč. zák.) 
smlouva uzavřena byla na pět po sobě jdoucích let s povinností pach
téřů platiti roční pachtovné 10.000 Kč do předu, neprávem usuzuje re
kurs ni soud, že v době sepsání notářského spisu dluh povinné strany 
vůbec neexistoval a tudíž také nemohl jimi býti uznán. Notářskýmspi
sem zavázali se povinní platiti pachtovné po dobu celého pachtu, tedy 
pachtovné to už existovalo, pouze byla jeho splatnost odsunuta, mělo 
býti placeno každoročně do předu. Uznali tedy zavázaní nejen celé pach
tovné jako svůj dluh, nýbrž toto celé pachtovné, pokud je splatné, uznali 
za svou podle § 3 zákona ze dne 25. července 1871, čís. 75 ř. zák. ihned 
vykonatelnou závaznost. Pokud by dlužníci mínili popírati, že nastaly 
skutečnosti rozhodné pro dospělost nebo pro vykonatelnost nároku (§ 7 
druhý odstavec ex. řádu), mohli by tyto své námitky podle § 36 čís. 1 
ex. ř. uplatniti žalobou. 

čís. 8243. 

Novela o právu manželském (zákon ze dne 22. května 1919, čís. 320 
sb .. z. a n.). 

Manželce nelze přičltati za vinu na rozvratu, nenásledovala-li man. 
žela do »společné domácnosti«, již měly tvořiti dva hotelové pokoje bez 
kuchyně. 

(Rozh. ze dne 23. srpna 1928, Rv II 693/27.) 
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Manžel žaloval manželku o rozluku manželství pro hluboký roz"rat 
manželství. Pro c e s n i s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl, o d
vol a c í s o u d uznal na rozluku z viny obou stran. 

]\i e j v y li š i s o u d obnovil rozsudek prvého soudu a uvedl v otázce, 
o niž tu jde, v 

d ů vod ech: 

Prostuduji-li se spisy a uváži-li se pečlivě jich obsah, jest zřejmo, 
že výlučná vina na rozvratu manželství stihá žalobce. Sám odvolací soud 
nebyl s to uvésti proti žalované nic jiného, než že žalobce ji podle svě
dectví M-a častěji vyzval, aby se k němu do V. přestěhovala, a že podle 
svědectví O-ova u svědka v roce 1921 a 1922 najal dva zařízené pokoje, 
že však žalovaná, prohlédnuvši je, prohlásila, že se do nich nenastěhuje 
a z V. odjela zpět do Z., a soudí odvolací soud, že žalovaná tento byt 
odmítnouti nesměla a že, když tak učinila, bylo to jen proto, že s mu
žem bydliti nechtěla, kdežto byla by' s~ěla, odepříti následcvati_ ho rl? 
jeho bydliště jen, kdyby se bylo pnmereny ?yt nepostaral. A~sak pn, 
bližším uvážení věc nevypadá tak, Jak odvolacl soud na 111 naZlra, nebot 
M. potvrdil sice, že žalobce chtěl, by se žalovaná k němu přestěhovala, 
ale že spojoval to s rúznými požadavky, na př. že kladl za podmínku 
určité penize a, když je dostal, chtěl zase více nebo žádal připsání ~omu 
v Z., který patřil žalované, a mimo to pominul odvol~cí soud ~Zltr :~ 
v úvahu i výpověď L-a, jenž žádosti žalobcovy o pel11ze a o dum tez 
potvrdil, a výpověď M"ové, že, když asi před 5 lety (1922) na zakro~ 
čení jejího muže, jenž, vida žalQ;bce jíti s H-ovou, pravtl, ze to

v 

neSJ1,H 
býl, . aby strany žily od sebe, že žena patří k muži a mL~. k žene, z~řr~ 
zena byla schůzka a svědek K. žalobCI domlouval, aby sir do spolecne 
domácnosti chtěl žalobce, by jí rodič'e dali připsati polovici domu v Z, 
a k dohodě nedošlo, Co se však týče dvou pokojů u O-a najatých, má 
se to podle výpovědi svědka správně tak, že v roce, 1921 nebo 1922 
požádal ho žalobce, by mu přenechal dva pokoje, ze by se do r:'Ch 
s manželkou a dětmi nastěhoval, »reservoval« mu svědek po cely meSlC 
dva hotelové pokoje bez kuchyně, žalovaná však, prohléd~u;ši je, pro
hlásila, že se do nich stěhovat nebude a zas odjela. To za]1ste nebyl byt 
pro zařízení domácnosti a lze bezPE:čnč .z~ to m!ti, že by .žalobc: z~ 
kritko byl musil takovýto »byt« zase pusl1l1, nebo! ~elze rodmu ~ detID: 
vydržovati na trvalo na stravě v hotelu am Irdem lepe sltuovanym n;" 
byl žalobce jako oficiál lesnického úřadu. To se tedy nemohlo brali 
vážně. Spíše odpovídalo tehdejší situaci, jak žalovaná už před odvolacím 
soudem na to poukazovala, jak tento sám uvádí, by žalobce byl drahou 
dojížděl z V. do Z. (14 km) buď denně neb aspoň týdně. 

čís. 8244. 

. Dána-li výpověď »z domovnického bytu«, dlužno míti za to, že měl 
býti výpovědí zrušen i poměr domovnický. . 

(Rozh. ze dne 23. srpna 1928, Rv 1\ 522/28.) 
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VÝpověď z ~jomo~nic~ého bytu ponechal pro c es n í s o udp r v é 
s t o, 1,1 c e _k nan.'ltkam zalov,ano v platnosti. O d vol a c í s o u d vý
pov~d zrus,'l. ? u vod y: Pr~vem má soud prvé stolice za to, že nejde 
o naJem, nyb~'z o ~yt domovmcky, neboť tím, že žalovaná konala práce, 
kte! e podle § 6 z~.~. ~ ?O.'!l. JSou povmností domovníka, a že při tom 
obyval~ byt, um?ZI1uj 'Cl Jl vykonávati povinnosti ty, stal se poměr, 
o ,kt;:ry Jde, pomerem domovnickým ve smyslu zákona o domovnících, 
pn ce,~z Jest nerozhodno, co bylo o bytě ujednáno před platností to
hoto z~kona. Ne,rozhodno Je, zda žalovaná za to měla, že za byt platí 
pracemI v domacnostr, n~boť k těmto' pracím povinna nebyla, majíc 
podle § 8 zak. o dom. narok na byt zdarma. Přes to však soud prvé 
stolice neprávem uznal výpověď ze sporného bytu za účinnou. neboť 
výpově_ď z ,dom~vnic~ého bytu podle § 10 zák. o dom. lze dáÚ, když 
~~ s.oucasne s vYP?v~d: bytu vy~ovídá domovnický poměr, jehož sou
ca,~tr !est,?osky~oval1l Qomovnlckeho bytu, ku kteréž okolnosti jest při
hhzetr z ,uradu. ~alob~e však dal žalované pouze výpověd' z bytu, o do
m?vl1Ickem pomeru vubec se nezmiňuje. Nehyl-li však vypovězen po
mer domo~l11cký" nelze ~~ti :,amos!atně ani výpověď z bytu, leda by 
dOI~ovn:cky P?mer byl Jl~ dnve prestal, ve kterémž případě by bylo 
mozno zalovatr o vykhzem z bytu jako obývaného bez důvodu. 

N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu. 

Důvody: 

Podle zjištěni nižšich_ s,ou,dů .není pochyby a nehéře to již v pochyb
;1081 am dovolacl odpoved, ze Jde o poner domovnický ve smyslu zá
Kona ze ~ne ,30. led~a 1920, čís, 8~ sb. z., a n., jenž nepodléhá zákonům 
o /:chrane. na)emmku, a pravdu ma odvo_ací soud i v tom, že výpověd' 
z OOI11? vl11skeho, byt~ ~odle § 10 zmíněného zákona lze dáti jen, když 
se sOllcasn~ s vy?o':,edl bytu vypovídá domovnický poměr. Ale mylným 
JeST Jeho, nazor, ze zalobcl výpověd' dávají žalované jen z bytu. o do
movnlckem poměru se nezmiňujíce. Soud prvé stolice přezírá Že žalo
vqná výslovně byla vypovídána z bytu »dol11ovnického«, čímž' sdostatek 
bylo zdůrazněno, že žalovaná užívá bytu jako domovnice a že žalobci 
vypovídaE ve s~ute~no~ti d~m,ovni~i j~ko držitelku domovnického bytu, 
a, ze tudlZ SOucasnc vypovedl ZruSUJl 1 domovl11cký poměr, třebas to 
vyslovne ,v soudní výpovědi neuvedli a výslovně ustanovení § 10 cito
vaneho zakona se nedovolavaji. 

čís. 8245. 

?~ol~?st," že se' vypovidajici_ družstvo ,neusneslo. na mimosoudní vý_ 
pov~d~ radne podle stanov, Jest uplatnovati v námiikách proti vý_ 
povedl. 

Třebas mimosoudní výpověd' nemusí býti doručována podle před
pisů o doručování žalob, netvoří zákonem požadovaného dOkladu o do-
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ručení potvrzení nájemcovo o příjmu blíže nejmenovaného dopisu pro
najímatelova a nelze na základě takové výpovědi povoliti exekuci vy
klizením. 

(Rozh. ze dne 24. srpna 1928, Rv I 430/28.) 

Žalující dlužstvo, opírajíc se o mimosoudní výpověď danou žalo-
variému dopisem ze dne 8. dubna 1927 k stěhování 14. července 1927, 
domáhalo se žalobou vyklizení a odevzdání místnosti pronajatých žalo
vanému. Pro c e s 11 í s o Ll d P r v é s tol i c e žalobu zamítl, o d v o-
I a c í s o II d uznal podle žaloby. O ů v od y: Jdeo výpověd' pisemnou, 
mimosoudní, a nelze souhlasiti s právním názorem soudu rrvé stolic>2, 
že výpověd' nebyla dána žalovanému dopisem a že dopisem žalovaný 
byl jen uvědoměn o výpovědi usnesené ve schůzi dozorčí rady. šlo by 
zajisté o výpověd' soudní, kdyby na základě usnesení schůze byla žalo
vanému misto dopisem dána výpověď způsobem v § 562 c. ř. s. přede
psaným. Usnesení o tom, že výpověd' má býti dána, je jen vnitřním 
základem výpovědi právě tak, jako každá výpověď jest výsledkem roz
hodnutí pronajimatele nebo pro.najímatelů. Zkoumati jest především, 
vyhovuje-Ii Zpllsob, jakým výpověď byla dána, t. j. jakým nájemce 
o usnesení výpovědi byl vyrozuměn, předpisúm zákonným. V to~ s~ěrll 
žalovaný nic nenamítá. Dopis ze dne 8. dubna 1927 obsahuje vse, ceho 
k mimosoudní vypovědi jest třeba podle předpisu § 565 a § 562 odstavec 
prvý a druhý c." ř. s. Iv1ěl-li žalovaný za to:. že s; na výpovědi n~~snes:o 
družstvo řádně podle stanov, smlouvy naJem-nľ a domovmho radu, ze 
usnesla se o ní toliko dozorči rada, jež k tomu nebyla oprávněna a ne
byla řádně svolána, měl námitky tyt~ uplatniti v.osmid~nní lhůt~, c~těl-li 
zabrániti účinkům, jichž vypovídaJícr strana chte1a docrhlI, a mel vsecky 
uvedené hmotně právní i [ormálni nedostatky výpovědi v námitkách 
vytýkati, by po případě výpověd' byla z lohoto důvodu ~oudním výr~~ 
kem zrušena. K pozdějším námitkám tvrzených nedostatku nelze hledetr 
(§ 562, prvý odstavec a § 552 druhý odstavec c. ř. s.). Žalovaný 
v osmidenní lhůtě námitek nepodal, dopis jeho ze dne 12. dubna 1927 
za námitky považovati nelze a námitky při ústním jednání dne 6. srpna 
1927 vznesené jsou opozděné (§ 571 c. ř. s.). Výpověď tato jest způ
sobilou přivoditi zrušení nájemní smlouvy a zabrániti, by nebyla mlčky 
obnovena není však títulem exekučním ve smyslu § 1 čís. 18 ex. ř., 
neboť so~d na základě opisu výpověď obsahujícího dopisu ze dné 
8. dubna 1927 a na základě výkaiu o doručeni tohoto dopisu, na němž 
podpis vypovídaného neni ověřen notářem nebo soudně, nemohl by po
voliti exekuci vyklizením. Proto měl žalovaný proti výpovědi, jež listi
nami v § 565 c. ř. s. zmíněnými není prokázána, brániti se soudními 
námitkami a, ježto tak neučinil, nezbylo vypovídající straně, by práva 
svého dosáhla, než by žalobou domáhala se vyklizeni a odevzdáni na
jatých místností a spor jest omeziti na otázku, zda dána výpověď a :~a 
vzneseny proti ní námitky. Obsah dopISU ze dne 8. dubna 1927 nemuze 
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zůstaviti pochybnosti, že vypovídajfcí stranou jest žalující družstvo) 
jehož ředitel a 'jednatel dopis ten podepsali. Nepochází tedy výpověď 
o~ osoby »třetí«, jak se žalovaný mylně domnívá. 1 kdyby se na výpo
vech byla usnesla tohko dozorči rada, která, jak žalovaný tvrdi, nebyli 
organem k tomu příslušným, COž měl vytýkati včas námitkami ať už mu 
nedostatek tento byl nebo nebyl znám, schválena byla jednak na spo
I.ečné schůzi .dozorči rady a představcnstva dne 24. května 1927, jednak 
zalobou druzstvem podanou, takže v tomto směru výtka žalovaného 
s úspěchem setkati se nemůže. Smluvní poměr nájemní zrušen byl vý
povědí ze dne 8. dubna 1927, námitky proti ní včas podány nebyly, vý
pověď, ježto netvořila. exekuční titul pro nedostatek listinného prttkazu 
výše zmíněného, nepozbyla účinnosti ve smyslu § 575 třetí odstavec 
c. ř .S., námitky ve sporu přednesené jsou opozděné a nelze k nim hle
děti, jest tedy žaloba na vyklizení a odevzdáni najatých místností odů
vodněna. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolánÍ. 

Důvody: 

Po právní stránce posouzena byla sporná věc v napadeném roz
sudku potud správně, že žaloba byla uznána za důvodnou, a že jejímu 
žádání bylo vyhověno. Oovolatelova výtka, že mu sice byla dána vý
pověď ze dne 7. dubna 1927, že však podle § 1114 obč. zák. není nále
žitou, protože nebyla dána orgánem representujícím podle stanov ža
lující družstvo ,že proto nájemní smlouva trvá dále, dokud nebude dána 
náležitá výpověď, mohla býti uplatněna v námitkách proti mimosoudní 
výpovědi, která zevně byla podána žalujicím družstvem a která jinak 
(§ 565 druhý odstavec c. ř. s.) obsahuje údaje v § 562 prvý a druhý 
odstavec c. ř. s. vyznačené. Poněvadž dovolatel proti této zevně správné 
a formálně zákonn vyhovující mimosoudní výpovědi námitek v zákonité 
lhůtě (§ 566 c. ř. s.) nepodal, výpověď se stala právně účinnou, ná
jet.nni smlouva byla jí zrušena a svrchu uvedená výtka jest opozděná. 
Proto jí' právem soudem druhé stolice nebylo dbáno, a je pro rozepří 
lhostejno, že odvolací soud kromě toho považuje tuto výtku také ia 
bezdůvodnou, poněvadž výpověd' byla prý dodatečně zákonitě schvá
lena. Nepopírá-Ii dovolatel, že mll byla dána výpověď ze due 7. dubna 
1927, neni již zapotřebí zkoumati v této souvislosti, zdali a jak byla do
vo!ateli. doručena. Jiná jest ovšem otázka, zdali tato mimosoudní vý
pověď mohla býtí považována za exekuční titul podle § 1 čís. 18 ex. 
řádu, zdali totiž čas výpovědi nebo její dodání bylo lze (§ 565 čtvrtý 
odstavec) dokázati listinami, které co do průvodnosti nezavdávají po
chybnosti, neboť podle § 1 čís. 18 ex. ř. exekučními tituly jsou mimo
soudní výpovědi nájemni smlouvy pouze tenkráte, předloží-Ii se o vý
povědi notářské osvědčení listinné, úřední zápis, anebo jiná průvodní 
listina, a nebyly-Ii proti výpovědi včas podány námitky. Pak by arci 
taková, exekučni titul tvořící, mimosoudní výpověď pozbyla platnosti, 

1 

I: 

I 
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kdyby exekuce k vyklizení nebyla navržena ve čtrnácti dnech po tom, 
kdy nastala doba určená pro vyklizení (§ 575 třetí odstavec c. ř. s.). 
Odvolací soud vycházeje z toho, co bylu po této stránce zjištěno, usu
zuje, že na základě opisu dopisu ze dne 8. dubna 1927 a na základě vý
kazu o doručení tohoto dopisu, na němž podpis vypovídaného není ově
řen notářem nebo soudně, nemohl by povoliti exekuci vyklizenim. To 
by podle tohoto doslovu nemohlo býtí schváleno, neboť by to odpo
rovalo ustanovení třetího odstavce § 565 c. ř. s., podle kterého mimo
soadní výpověď musí ~ýti prokázána listinami, kte~é co d~ prů~~dn! 
moci nezavdávají podnetu k pochybnostI, tedy dluzno v teto pncme 
dbáti ustanovení §§ 292, 294 a 296 c. ř. s., a poněvadž výkaz o doručení 
dopisu (příloha C) je soukromou listinou, dlužno dbáti ustanovení § 294 
c. ř. s., podle kterého i soukromé listiny, pokud jsou podepsány. vydatelI 
nebo opatřeny jejich soudně nebo notářsky ověřeným znamenlm ruky. 
podávají úplný důkaz o tom, ~e p;-.ohlášení v nich obsažená ,'p0cház.''.ií 
od vydatelu. Leč sluší uvážih, ze pnloha C potvrzuje pouze pr1Jem blIze 
nejmenovaného dopisu žalujícího družstva, že sice jinak obsahuje pod
pis "Otokar F.«, tedy netvoří v zákoně požadovaného doklad.u o tom, 
že dovolateli byla mimosoudní výpověď doručena, třebas by JInak bylo, 
uznati že mimosoudní výpověd' nemusí býti doručována podle před
pisu ~ doručování žalob; že stačí, když se vypovídaný včas dověděl 
o jejím obsahu. Sluší tedy přece jen přisvědčiti odvolacímu soudu, že 
by v tomto případě podle mimosoudní výpovědi exekuce vykltzením ne
mohla býti povolena. Nemohl-l~ žalobce žádati ve čtrnácti~enní lhůt" 
podle třetího odstavce § 575 c. r. s. o exekUCI vykltzemm, pravem podal 
v této lhůtě vyklizovací žalobu a nelze tvrditi, že došlo k obnovení 
nájemní smlouvy podle § 1114 obč. zák. 

čís. 8246. 

Nevzdala-Ii se strana o.dvo.laciho. líčeni (§ 492 c. ř. s.) a, ač řádně 
obeslána nedo.stavila se k odvo.lacímu líčení, jež bylo odro.čeno, jest 
zmatkem' po.dle § 477 čís. 4 c. ř. s., nebyla-li obeslána k odto.čenému 
o.dvolacímu líčeni. 

(Rozh. ze dne 24. srpna j 928, Rv 1 477/28.) 

Žalobu o vyklizení služebního bytu pro c e sní s o udp r v é 
s tol i c e zamítL V odvolací odpovědi nezřekl se žalovaný podle § 492 
C: ř. s. odvolacího ličení a byl také k odvolacímu roku na den 30. září 
1927 řádně předvolán, nesúéastni! se ho však. Při tomto roku ~ylo jed~ 
nání odročeno na den 15. listopadu 1927, ku kterémužto roku zalovany 
nebyl obeslán. O cl vol a c í s o u d ;ozsudkem ze dne 15. listopad" 
1927 odvolání vyhověl a uznal podle zaloby. ,. . 

N e j v y Š š í s o u d zrušil napadený rozsudek a ul oZll odvolaclmu 
soudr., by dále jednal a Z'lOVU rozhodl. 
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Důvody: 

• ?ov?lání jest dův~dné podle čís. 1 § 503 a čís. 4 § 477 c. ř. s., uplat
neny duvod dovolacl jest opodstatněn. Dovolatel nezřekl se v od
vola~í od~ovědi podle § 492 c. ř. s. odvolaCího jednání. Byl také 
k oavolaclmu roku na den 30. září 1927 položenému řádně obeslán, 
tohoto se však neúčastnil. Poněvadž při tomto roku došlo k odročení 
odvolacího jednání za účelem provedení připuštěných důkazů na den 
15; .lístopa~u 1 ?27, což bylo přítomnému zástupci žalobcovu ústně pro
hlaseno, mel bytr dovolatel podle § 131 třetí odstavec c. ř. s. k novému 
je~nání od~olacimu znovu ob,eslán, což se vš~k nestalo. Podle § 491 
C .• 1. s:' kdyz se l~dl;a. neb? obe strany nedostavIly k odvolacímu jednání, 
ma byh o odvola11l lednano a rozhodnuto, přihlédajíc k tomu co jest 
l1ved~no v o~volaci~ spise a v učiněném snad přípravném' podání 
(§ 4(8). To ~~ak tyka se pouze stran dobrovolně k odvolacímu jednání 
se nedostavlv~lch a n,:platí to ve pří~ině stran, jimž možnost před sou
dem projedna~ah odnata, byla nezakollným postupem, zejména opo
mll;ut~m dorucemm. Zmeskání odvolaciho jednání přináší straně škod
Itve nasledky procesuální, což platí zejména v tomto případě, v němž 
prove?en byl d~kaz listinami, a dovolateli bylo znemožněno, by při pro
~edenl toh?to duk~zu ~ykona! práva mu příslušející. Slušelo tedy uznati, 
ze odvola~1 rozsuaek lest shzen zmatečnosti podle Č'ís. 1 § 503 a čís. 4 
§ 477 c. r. s.; proto bylo důvodnému dovolání vyhověti. 

čís. 8247. 

Ochr~na.náje~ců (zákon ze dne ~6. března 1925, čís. 48 sb. z. a n.). 
Byl-h PUVOru;1 smlouvou pronajat byt o. čtyřech obytných míst

rto.ste~h a kuc?'y~1 a napotom bylo umluveno., že jedné z o.bytných míst
no.sti Jest pOUZllt za kuchyň a kttchyné za spiži nelze použíti ustano.vení 
§ 31 (1) čís. 5 zák., třebas v pozdější dohodě bylo stano.veno. že ná-
jemník odevzdá byt ve stavu, v jakém byl při prvé do.hodě. ' 

(Rozll. ze dne 24. srpna 1928, Rv I 984/28.) 

. Pronajímat_el dal· nájemci výpověď z nájmu bytu o 4 pokojích a 
'? 1 kuchym. zalovaný podal proti výpovědi námitky najmě z důvodu 
ze byt 'podléhá ochraně náj emců, ježto prý jest jen o 3 pokojích. P r o~ 
c es n I .s o udp r v é s t o I i c e ponechal výpověď v platnosti, o cl .. 
vol a c I s o u d vj'pověď zrušil. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

~ráver;t: vyc~ázi odvolací soud z ustanovení § 1094 obě. zák., podle 
ktereho nalem11l smlouva se uskutečňuje a užívání nájemního předmětu 
pokladá se za koupené, jakmile se pronajímatel dohodne s nájemníkem 

I, , 
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o podstatných kusech nájmu, o nájemním předmětu a o nájemném. Bylo 
zjištěno, že se strany dohodly o nájemném předmětu po dvakráte. Podle 
původní úmluvy byly nájemním předmětem kromě kuchyně a obytné 
místnosti pro služebné čtyry obytné místnosti. Podle pozdější dohody 
bylo jedné ze čtyř obytných místností použito za kuchyni a kuchyně 
za spíži, byly tedy předmětem nájmu kromě nezapočítávaných místností 
pomocných pouze tři obytné místnosti, ovšem bylo také ujednáno, že 
nájemník odevzdá takto podle druhé dohody upravený byt ve stavu, 
v jakém byl při první dohodě. Poněvadž určení nájemného předmětu je 
podstatným kusem nájemní smlouvy, která se uskutečňuje teprve, když 
se strany dohodnou také o něm, sluší z toho usuzovati, že druhou do
hodou uskutečnila se nová, od předešié v podstatném kusu smluvním 
odlišná smlouva, která v}'povědí, o kterou jde v rozepři, má býti zru
šena. Na tom nemění nic okolnost, že po skončení nájmu bude nájem
níku odevzdati byt v předešlém stavu. Touto další smluvní povinností 
nemění se způsob »koupeného užívání«, ani nájemní předmět, k němuž 
nájemníku přísluší koupené užívání. Jde tedy o byt v podstatě o třech 
hlavních místnostech, tedy chráněný zákonem ze dne 26. března 1925, 
čís. 48 sb. z. a 11., na který se nevztahuje ustanovení § 31 (J) čís. 5 
tohoto zákona. 

čís. 8248. 

Společenstva výrobní a hospodářská (zákon ze dne 9. dubna 1873, 
čís. 70 ř. zák.). 

Neustanovují-li stanovy jinak, lze konati valnou hromadu družstva 
i v jiném místě, než v sidle družstva. 

členem dozorčí rady družstva nemůže býti jeho zřízenec. 
Neni závady, by ve stanovách nebylo uvedeno, že pozváni k valné 

hromadě a uveřejněni předepsaných "'oznámeni má se kromě v Úředním 
listě československé republiky státi také v jiných listech blíže nejme
novaných. 

(Rozh. ze dne 25. srpna 1928, R I 549/28.) 

Rej s tří k o v Ý s o u d vrátil společenstvu opověď nových členú 
představenstva a dozorčí rady s tím, by ihned novou valnou hromadu 
řádně a včas podle stanov svolalo, na ní volbu představenstva a do
zorčí rady znovu provedlo a výsledek soudu oznámilo do čtyř neděl. 
D ů vod y: Valná hromada byla podle předložených dokladú. svolána 
představenstvem do kanceláře předsedy družstva Ferdinanda P-a v Č. 
a podle protokolu též dne 13. listopadu 1927 v bytě pokud se týče v kaE
celáři Ferdinanda P-a v Č. skutečně konána. Podle § 1 stanov sídlem 
družstva jest obec Z. v soudním okresu H-ském. Zákon společenstevní 
neustanovuje nic o tom, kde se má valná hromada konati, rozhodným 
byly by tudíž stanovy. Neobsahují-li však stanovy, jako v tomto pří
padě, předpisu o tom, kde se má valná hromada konati, dlužno míti za 
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!?,}e se má ~on~ti. v sídle společenstva jakožto středisku, z něhož se 
rlOl va spravu]1 vecl společenstva. Nelze připustiti, by představenstvo 
kdyz k tomu stanovami není oprávněno (§ 33 stanov) svolávalo' valnou 
hr.omadu .. d? jiného ITIÍsta než do sídla společenstva, dokonce snad do 
mlst,a v yne~ soudním okresu. Jelikož svolání a konání valné hromady 
~e ane 13. j:stop~.d~ 192! ?t~:o se způsobem nepřípustným, slušelo je 
Jak? neplatne Z:-USIÍl a nandlÍ1 Jak v předu uvedeno. Nehledíc však k dů
V~Ciu shorav zminěnoému omu~ila by býti změna §§ 21, 33, 58 stanov za. 
mlt~utav z techto dU\iodu: aj ustanovení § 21 stanov, podle něhož »člc
nove ?redstavenstva a zřízenci společenstva podléhající zákonu o ob
c~odmch pomocní~ích nebo zákonům jiným, jež rozlišují pouhého děl-
111~~ O? osob nadr.lzených, n~m?hou b)rti členy dozorčí rady, jsou-Ii za 
SVU] ~ykol1 place:l1«'vodporuje tednak předpisu § 24 zákona společen
stev11lho, podle ne.hoz l1em?hou cleny dozorčí rady býti členové předsta
~enstva: bez ro~.dI!u, ~d~ tsou,:a svůj výkon placeni či nejsou placeni, 
Je~nak, jest nepnpustne, Jezto urad člena dozorčí rady, tudíž orgánu do
hledaClho, r:elze slučo~a~i s postavením zřízence společenstva, tedy oso
bou: kt;ra Jest v~ sluzbe u společenstva a nad kterou dozorčí rada jest 
opravnena a p0,vmna vykonávati příslušný dohled (§ 24 zák. cit.); 
?) u~tano:e~1 v §, 33 ,~tan~v, ~odle _ něhož se pozvání k valné hromadě 
Kron;e uvev~ejnen: ~ ~r~~11Im .!IStu csl. republiky v Praze - děje ozná
m.~!:II~ »pn?a~l:~ I j~ste v J:~ých listech a to krajinských nebo hnutí 
dlUz~lva nejblIzslch« Jest nepnpustné, ježto způsob pozvání k valné hro
l11a~e }11Usí b~!~ určitý, ve stanovách přesně uveden}r, tak, by každý člen 
~pClece;1stv~ Jl~ z: .st~nov ,sez;1al, Jakým způsobem se po~vání děje (§ 5 
cls',8 zak: CIt.) , vZCiyt spravny zpusob pozvání podmiňuj e platnost usnc
s~nl valne l:romady; c) ustanovení § 58 stanov, podle něhož k uveřejnění 
z~~onen~'predep~.al:ý~h oznámení slouží kromě Úředního listu Čsl. ;epu
b~l:<y »p~lpad~e Jl11e lIsty paragrafem 33 stanov myšlené« jest rovněž ne
pnpustn~ z d~vodu ad b) uvedeného. Rozkladu rej s tří k o v Ý s o u d 
nevyhovel: D ,u vod 1:,. K vývodům rozkladu se podotýká, že valné hro
m~dy ~kc.lo~ych, spojecr:o~tí m~lsí se ~ol1ati podle § 40 akciového regu
!atlv~ ]~dyle ~. s~dl.e spOleCn?stl, p,akh sta:l0vy neurčují, že lze je konati 
I v 1111~Ch ulclte Jmenovanych 111Istech, ze valné hromady společností 
~ ru,cenlll1 obmezeným podle § 36 zákona ze dne 6. března 1908 čís. 58 
r. }ak. ~e ~o~~ě~ mají konati v sídle společnosti, není-li ve sl1110~vě spo
lev~e?~ke nic JlI1eho ustanoveno, a že těchto předpisů dlužno obdobně po
UZ1Í1 I v tomto případě. K okolnosti,že všichni členové se do valné hro
mady dostavili, nelze hleděti, ježto, byla-li svolána valná' hromada do 
~yt,u, pok~d se týč~ do kancelá.ře poslance P-a, nezbývalo členům nic 
JII1~ho, nez do :ralne hromady se dostaviti, chtějí-li se jí súčastniti. Tím 
~pu.sobvem~by l?red~tav~?v~tvo n;ohlo valn~, hr?mady svolávati do jakých
KolIv. tr~b~ neJvzd~le~eJ,slch :1Us,tva t.ak Clenum družstva znemožniti vý
kon ]edl11eho opravne11l, t.]. ucash na valné hromadě. Rek u r sní 
s o u d napadené usnesení potvrdil. 

~ e j v y Š š í s O u d zrušil usnesení obou nižších soudů a vráti! věc 
prvemu soudu, by o opově di znovu rozhodl. 
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D ů vod y: 

[~ejstříkový soud zamítl opověď změny stanov usnesené na valné 
hromadě ze dne 13. listopadu 1927 jedině z důvodu, že se valná hro
mada nekonala v sídle družstva, totiž v obci Z., nýbrž v č. Soud prvé 
stolice připouští v odůvodnění, že ani družstevní zákon ani stanovy ne
mají předpisu o tom, kde se má konati valná hromada, a dovozuje z toho, 
že se tedy může valná hromada konati jen v sídle společenstva. Tomuto 
názoru nelze přisvědčiti. Právě proto, že ani zákon ani stanovy neurčuji, 
kde se má valná hromada konati, nelze ani ze zákona ani ze stanov nutně 
dovozovati, že by se valná hromada nemohla konati také v jiném místě. 
Tak vyslovil nejvyšší soud již ve svém rozhodnutí ze dne 9. března 1927, 
R I 1163/26,Čís. 6878 sb. n. s. Obdoby předpisů § 40 akciového regu
lativu a § 36 zákona o společnostech s r. o. jako předpisů specielnich 
použíti nelze. V souzeném případě súčastnilo se podle protokolu ze dne 
13. listopadu 1927 valné hromady všech devět členl! družstva a žádný 
z nich nepodal odpor ani proti svolán! valné hromady ani proti jejímu 
konání v jiném místě než v sídle společnosti. Nebylo tudíž vůbec zákon
ného důvodu, by rejstříkový soud z moci úřadu prohlásil valnou hromadu 
za neplatnou a nařídil svolání nové valné hromady. Potvrzující usneseni 
rekursního soudu jest ve zřejmém rozporu se zákonem a jest dovolací re
kurs v § 16 cís. pat. ze dne 9. srpna 1854, čís. 208 ř. zák. odůvodněn. 
Rejstříkový soud, ač nepokládal valnou hromadu vůbec za zpt!sobilou 
k usnášení se, poněvadž se konala v jiném místě, než v sídle družstva, 
zaujal přes to zamítavé stanovisko k některým na této valné hromadě 
usneseným změnám stanov. Dovolac! rekurs se sice s touto částí usne
sení nižších soudů blíže nezabýval, avšak v návrhu dožaduje se kladného 
vyřízení opovědi a zápisu usnesených změn do společenstevního rej
stříku. Nutno se tedy vypořádati s usneseními nižších soudů v jich celku. 
Pokud jde o § 21 stanov, sdílí nejvyšší soud plně právní názor nižších 
soudů, že v této úpravě předpis ten neobstojí, a připojuje se k důvodům 
napadeného usneseni. Naproti tomu neshledává závady v usnesené 
změně § 33 stanov, podle něhož »pozvání k valné hromadě děje se ozná
mením v čas. »Úřední list Československé republiky« v Praze vycházejí
cím, případně »i ještě v jiných listech a to krajinských neb hnutí družstva 
nejbližších« a neshledal by závady ani ve znění § 58 stanov, podle něhož 
»k uveřejnění zákonem předepsaných oznámení slouží družstvu ča
sopis »Úřední list Československé republiky« v Praze vycházející, po 
případě jiné listy § 33 stanov myšlené«, kdyby po slově »po případě« 
byla vložena slova »také ještě«, tak jak tomu při § 33 stanov. Tím jest 
(§ 33) pokud se týče bylo by (§ 58) jasně vyjádřeno, že pozvání a uve
řejnění předepsaných oznámení musí se státi v úředním listě Českoslo
venské republiky a že tento způsob pozvání neb uveřejnění jest směro
datným, a bylo by vyhověno předpisu § 5 čís. 8 a 11 zákona ze dne 9. 
dubna 1873, čís. 70 ř. zák. Jestliže stanovy připouštějí případ k případu 
uveřejnění také v jiných listech krajinských blíže nepojmenovaných, jest 
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to celkem bezvýznamné) poněvadž rozhodn)'m bude vždy ien uveřejnění 
V !Jředním listě. J 

čís. 8249. 

.. Vy~adují-1i. stan~v~ ~~Cio.v~ společnosti, by členové správní rady 
(cast JIch) hyh statnlm! pnslusmky československými, lze prilkaz o stát
ním občanství podati jen podle vyhlášky ministerstva vnitra ze dne 15. 
prosince 1926, čís. 225 sb. z. a n. 

(Rozll. ze dne 25. srpna 1928, R I 560/28.) 

,.Opověď členu spr.ávní rady akciové společnosti k obchodnímu re]· 
stnku vra:tl 1 C] str! k o v Ý s o u d opovídatelce k doplnění mimo jiné 
v 10m smeru, by bylo vykázáno podle min. vyhlášky čís. 225/1926 sb. 
z. a n. a výn. min. sprav. ze dne 28. prosince 1926, čís. 54.907 sděl. 2 
věs!. min. sprav. 1927 ve smyslu § 11 stanov, že tři čtvrtiny členů správní 
rady JSou československý·mi státními občany. Rek u r sní s o u d na
padené usneseni potvrdil D ů vod y: Podle § 11 stanov opovídané ak
cio~é. společnosti musí býti nejméně tři čtvrtiny členů správní rady pří
slusntky českoslov,;nskyml. Tat? vlastnost členů správní rady musí býti 
podle § 12 111111. nar. ze dne 9. brezna 1863, čís. 27 ř. zák. vykázána řád
nými doklady. Průkaz o státním občanství dotyčných členů ·správl1l rady 
ne~ůže jinak býti pod~n než osvědčením o státním občanství podle vy
hlasky l11!l1lsterstva vmtra ze dne 15. prosince 1926, čís. 225 sb. z. a n., 
a .právem proto žádá prvý soud napadení'm usnesením, by průkaz ten 
po rozumu citované vyhlášky byl podán. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu neshledav pod-
.mínek § 16 nesp. říz. • 

čís. 8250. 

.. Nelze knihovně poznamenati žalobu o dódržení smlouvy podle níž 
se žalovaný zavázal, že dá žalobci vtělití do knih právo prov~zovati živ
no~t na nemovitostech žalovaného. žádost o povoleni knihovní po
znamky takovéhoto druhu není žádostí o prozatímní opatření podle čl. 
XIII. uv. zák. k ex. ř. 

(Rozh. ze dne 25. srpna 1928, R I 644/,28.) 

. Karel y., navrhl, ,b~ .byla. povolena knihovni poznámka žaloby 
o uznam, ze zalabel pnslUsI pravo provozování živnosti pilařské na ža
lov~né patřících pozemcích a budovách na dobu, pokuci bude žalobce 
maj1tclem firmy, a o vydání smlouvy a o její knihovní zavtělení žalo
vanou. S o II cl P r v é S tol i c e návrh zamítl, rek II r s 11 í s o u d 
poznámku povolil. D ů v o ci y: Jest přisvědčHi názoru stěžovatele, j,e 

Civiln! rozhodnutt x. 68 
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nejde tu o žalobu podle §§ 61 nebo 70 knih. zák., nýbrž o jinou žalobu, 
o žalobu o vydání smlouvy a o její knihovní zavtělení ohledně žalobcova 
práva, příslušejícího mu podle ža10by na základě ústního ujednání se ža
lovanou o provozování pilařské živnosti na žalované patřících pozem
cich a budovách na dobu, pokud bude žalobce majítelem firmy A. Po
známka takovéto žaioby jest podle § 20 písm. b) knih. zák. připustna, 
ježto případy tam uvedené uvedeny jsou jen příkladmo, a níkoli vý" 
čc!mo a slouží k odůvodnění určitých podle předpisů civ. řádu sou(!
ní ho nebo knihovního zákona s tím spojených právních účinků. 

N e j v y Š š i s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

o iI vod y: 

lalobce navrhl v žalobě, by mu byla povolena poznámka této h
loby, kterou se domáhá dodržení ústní úmluvy, podle níž se žalovaná 
strana zavázala, že dá žalobci vtěliti do knih právo provozování pilař
ské živnosti. Poznámka tato byla žalobci rekursním soudem povolena 
s poukazem na § 20 písm. b) knih. zák., ježto případy tam uvedené JSOll 

prí' uvedeny jen příkladmo a slouží k odllvodnění určitých podle před
pisů Civilního soudního řádu nebo knihovního zákona s tím spojenýc;h 
právních účinků. Z obsahu žaloby jest především patmo, že nejde o ža
lobu podle § 60 a 70 knih. zák., nýbrž o pouhé splnění smluvniho zá
vazku, zříditi služebnost. Rekursní soud opomenul udati, který jest to 
předpis civilního soudního řádu nebo knihovního zákona v § 20 písm. b) 
knih zák. předpokládan}', který by poznámce takóvé žaloby, o jakou jde, 
propůjčoval určité právní účinky a tudíž takovou pO'známk!.\ připouštěl. 
Rekursní soud nemohl tak učiniti, ježto není všeobecného předpisu, že 
lze poznamenávati každou žalobu, kterou se někdo domáhá splněni 
smlouvy, týkající se nt!movitých věcí nebo věcných práv na nemovitých 
věcech, a že by poznámky takové měly určité právní účinky. Poznámka, 
o niž žalobce žádá, by byla bezúčil1ná a jest proto nepřípustná. Srovnej 
rozh. čís. 305, 3761 a 5448 sb. n. s. Bylo proto dovolacímu rekursu vy
hověti tak, jak se stalo. Na útratách dovolacíhO' rekursu nemohlo býti 
nic přisouzeno, ježto žádost o povolení poznámky toho druhu, o jakou tuto 
jde, nelze považovati za úkon řízení exekučním řádem upraveného, to 
jest za žádost o prozatímní opatření podle čl. XlII. úv. zák. k ex. ř., takžc' 
předpisy § 41 a násl. c. ř. s. a 78 a 402 ex. ř. nepřicházejí vůbec v úvahu. 

čis. 8251. 

I výtku že mitnosoudni výpověď z nájmu nevybovuje lonnálním ná
ležitostem '§ 562, prvý odstavec, c. ř. s. jest uplatniti v námitkách, při 
čemž jest udati, které lonnálni náležitO'sti chybí. 

(Rozh. ze dne 25. srpna 1928, Rv I 1228/28.) 
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Mimosoudní vS'pověd' z bytu ponechal p rec e sní s o u d jl r v é 
s t o I i c e k námitkám vypovězeného v platnostI. O d vol a c I s o u cl 
napadený rozsudek potvrdil. , . 

N e j vy Š š i s o u d nevyhověl dovolanl. 

o ů vod y: 

Vadnost řízeni a rozpor se spisy podle § 5~? čís. 2 a 3 c.ř. s. sp~
třuje dovolatel v tom, že odvolací soud za nepnpustnou novotu prohla
sil výtku odvolání, že z dopisu ze dne 25. října 1927 není patrno, zda den, 
kdy má býti pachtovaný předmět zpět .?d~vzdán, jest .čítati ode,?n~ <!.ata 
tohoto dopisu, či ode dne jeho dorucem. Dovolatelt nel:e p:lsve~cltl. 
Z §§ 562, 565 a 571 c. ř. s. nelze ni~terak. do)/o.;:ovah, ze pre?m~tem 
námitek jsou jen otázky hmotněprávl11. I vytku, ~e mlmosoud~l vypo
věď nevyhovuje formálním náležjto.stem § 562 prv~ odsta~ec. c. ~. s:: Jest 
uplatniti v námitkách, při ~emz Jest udal!, ktere fo;m.aI111 .na!ezltosh 
chybí. Povšechné udání, že výpověď nevyhovuje lorn;al111m nalezltost,el~ 
aniž tyto jsou jednotlivě vytknuty, nestačí; to by predplsy.§ 5~1. tren 
odstavec c. ř. s., podle něhož pozdě podané námitky proh vypovedl Jest 
z úřadu bez jednání odmítnouti, pozbyly svého významu. (Srv. roz~o,d
nuli čís. 687 sb. n. s.) Proto právem prohlásil odvolací soud onu vybw 
za nepřípustnou. 

čís. 8252. 

Nebylo-li při prodeji losů dbáno podmínek ~ 2 písm. b) zák0"3l ze 
dne 30. června 1878, čís. 90 ř. zák., nejsou naroky ze smlouvy zato
vatelné. 

(Rozh. ze dne 29. srpna 1928, ~v 11905/27.) 

lalovaná podepsala dvěma agentům, kteří cestov,aí~ autel~ po :.:s
nících s losy, listinu na 25 losil stavebníc~ a ~ losu .cerveneho knze. 
Umluvena byla cena 5.400 Kč úhrnem a mela byh spl,:cena po 300 Kč 

. měsíčně. lalovaná zaplatila první dvě splátky hned onem dvem~.ag:n
tům a dále 130 Kč na vedlejší výlohy, dalších splátek nezapravl!a. Za
lující bankovní a úvěrní společnost, tvrdíc, že ona prodala p.rostredmc~ 
tvím oněch dvou aaentů žalované losy, domáhala se na m zaplacem 
dlužných splátek. lalovaná vznesla mezitímní určovaCÍ n~vrh, by smlouv:; 
o koupi losů byla uznána za neplatno.u .. Pro c e s n I s o u do p rve 
s t o I i c e mezitímnÍm rozsudkem prohlasri smlouvu o koupI losu za ne
platnou. D ů vod y: Prodejní listina obsahuje sice úhrnnou ~~pní cen~, 
avšak neudává ji za každý jednotlivý prodaný los, P?~d se tyce za. kaz
dou losovou část. Vydána byla nad to až dodatecne ~ obJedn,acl,lt,st, 
který zřejmě nese stopy přepsání svého čís.la, tedy sv~ho n~!dul:zl.teJ
šího znaku, rovněž neobsahUje Jednotltvosll. V souzenem pnpade Jest 

Ob' 
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udáno sice llolllinale obou skupin losů, avšak kupní cena Jest UVedl:Ha 
úhrnem 5400 Kč. Takovéto označení neodpovídá aní předpisům zákona 
ze dne 30. června 1878, čís. 90 ř. zák., aní bezelstnému obchodováni, 
poněvadž jest soudu notoricky známo, že ani stavební losy, ani česko
slovenské losy červeného kříže nebyly tehdy obchodovány al pad, a, 
i kdyby tak bylo a kdyby jmenovitá cena byla tehdy vskutku cenou kur
sovní, nezbavovalo by to žalující společnost povinnosti podříditi se pod
mínkám § 2 písm. b) cít. zákona. Poněvadž tedy tyto podmínky byly 
přestoupeny a bylo vskutku obchodováno zpúsobem, jaký zakazuje § 4 
cit. zák., vyhověl soud návrhu strany žalované, a byla smlouva před
mětná prohlášena za neplatnou. O d vol a c í s o u d napadený rozSU
dek potvrdil. D ú vod y: Správně uznal prvý soud, že smlouva jest po
dle § 879 obč. zák. nicotná. Marně dovolává se v té příčině odvolatelka 
rozhodnutí nejvyššího soudu v Brně čis. 5054 sb. n. s., neboť v dotyč
ném případě řešen jest jen případ uzavření smlouvy prostředkovatelem 
uvedeným v § 4 zákona ze dne 30. června 1878, čís. 90 ř. zák., ale tomu, 
že názor nejvyššího soudu v otázce § 2, písm. b) právě citovaného zá
kona srovnává se s názorem soudu prvního i soudu odvolacího, nasvěd
čuje to, že v dotyčnéil\ rozhodnutí poukazuje nejvyšší soud na to, že ře
šeni otázky, zdali smlouva s porušením záruk daných v § 2 zákona ze 
dne 30. června 1878, čís. 90 ř. zák., jest platna či nicotna, nemůže hý ti 
vzhledem ku § 2 zákona ze dne 7. listopadu 1862, čís. 85 ř. zak. ve srov
nání s § 1 téhož těžké a § 2 zák. ze dne 7. listopadu 1862, čís. 85 ř. zák. 
stanoví, že zcizení promes odporující ustanovení § 1 posléz citovaného 
zákona jest zakázáno, plnění nemůže soudně hýti vymáháno. Rovněž 
rozhodnutí nejvyššího soudu čís. sb. 6617, jehož se odvolatelka dovo
lává, nasvědčuje tomu, že v souzeném případě jde o smlouvu nicotnou. 
Ježto skutková zjištění, o které se právní posouzení soudu prvé stolice 
ve směru právě uvedeném opíralo, nebyla napadena a soud odvolací 
sdílí náhled prvého soudu, že jde o smlouvu vzhledem k ustanovení 
§ 2 b) zákona ze dne 30. června 1878, čís. 90 ř. zák. nicotnou, bylo od
volání zamítnouti. 

Ne j v y Š š í s o u II nevyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

Co se týče výroku o neplatnosti smlouvy, nebyla právni otázka § 2 
písm. b) zák. ze dne 30. června 1878, čís. 9'0 ř. zák. ve zdejším rozhod
nutí 5054 sb. 11. s. skuteč'ně řešena, jak se tam také výslovně praví, že 
o ni nejde a že ji tedy řešiti netřeba, ale ovšem poukázáno tam na § 2 
zák. ze dne 7. listopadu 1862, čís. 85 ř. zák. a doporučeno porovnati 
jej s § 1 téhož zák., že se tím správné řešení najde. A skutečně tomu.tak 
jest. § 1 zák. čís. 85/,1862 stanoví, že obchod promesní, t. j. zcízování 
naděje na výhru losu dovoluje se Cen) za podmínek tam pod a)~d) 
vytčených. § 2 téhož zákona pak praví, že každé zcizení naděje na výhru 
losu odporující ustanovení § 1, tedy zcizení, při němž podmínky al-ďl 
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nezachovány, jest zakázáno a jeho spinění nemůže býti soudně požado
váno, tedy že je to pouze t. zv. nežalovatelný závazek podle § 1432 obč. 
zák. Ale docela obdobně se to má i s § 2 zák. čis. 90/1878, neboť i ten 
praví, že živnostensky provozované zcizování státnich a jíných losů nebo 
podílů losů v rozvrhu slosovacím připuštěných na splátky jest dovoleno 
jen protokolovaným fírmám a to jen pod podmínkami tam pod a)a b) 
stanovenýhli. Stalo-li se zcizení s porušením (nedbáním) t~chto podml-o 
11ek, tu ovšem zákon nepraví, co má nastati) chybí tedy v tomto přípau(' 
sankce, a nutno ji tedy po rozumu shora citovaného rozhodnutí čis. 5054 
hledati a tu dává vůli zákonodárce jasně na ruku právě případ zákon.1 
ad 1., kde ve zcela stejném případě ustanovena sankce nežalovatelnosti: 
zákonodárce nechce, by strany (ne pouze jedna, na př. kupitel) byly na 
smlouvu vázány. Poněvadž i v případě, o nějž jde, nebylo dbáno pod
mínek v § 2 písm. b) cit. zák. čís. 90/1878, ježto, jak prokázáno, ne
byla v prodejní Iistíně udána cena každého losu zvlášl', nýbrž všech 
úhrnem (což má vúbec neblahé následky, jak ze zdejšího rozhodnutí čís. 
6617 sb. n. s. patrno), nelze podle uvedené obdoby na splnční smlouvy 
žalovati neboli, jak to také lze vyjádřiti, smlouva nemá plnou závaznost, 
platnost a možno tedy říci, že je, jak výrok prvniho soudce praví, ne
platna, nebol' jest známo, neplatnost je výrazem velmi širokým, jenž 
v sobě zahrnuje případy nezávaznosti velmi různé síly. O nicotnost, 
O niž odvolací souu mlUVÍ, ovšem nejde. PravÍ-li dovolání, že také v pří
padě rozh. čís. 5054 a 6617 sb. n. s. šlo o stejnou koupi, stačí na to 
odvětití, že možno, že šlo, že však jest jisto, že tam námitka tato (§ 2 
písm. b) cit. zák.) činěna nebyla. Pravíť se tam výslovně, jak už uve
deno, že o tll otázku nejde a řešiti ji netřeba, zde však námitka ta se 
činí a musí tedy býti rozhodnuto, rozhodnutí však vypadá v neprospěch 
žalující strany. Její vývod, Že prý tu o případ § 2 zákona čís. 90/1878 
vůbec nejde, ježto ten výslovně předpokládá po živnostensku proVOZG
\.Tané prodávání losu, živnostenský prodej že však vúbec tvrzen nebyl 
aže tento předpoklad odvolacího soudu je tedy v rozpolLl se spisy, 
je planý, neboť dovolatelka přehlíží, že sporný obchod uzavřeli její 
agenti, když však má na prodej los" dokonce agenty, tedy je to živno
stenské provozování docela velmÍ intensivní. 

čís, 8253, 

Při vyvlastnění nabývá se vlastnictví právoplatností vyvlastňovacího 
nálezu a zaplacením kupní ceny, aniž by se vyhledával zápis do knih, 

Je-li titulem vlastnictví úlron úřední, lze se soudu zabývati jen otáz
kolt, zda úkon nabyl právní moci. Dokud tu není roo:hodnutí příslušného 
správního úřadu, jest předčasnou žaloba o uznání vlastnického práva, 

Přednost má právo strany, u níž podmínky nabytí vlastnictví (vy
vlastnění a zapravení ceny) dříve nastaly, 

(Rozh. ze dne 29. srpna 1928, Rv 1 81/28.) 
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Zalobci domáhali se na žalovaném uzna111, ze vklad vlastnického 
práva k nemovitostem pro žalovaného na základě neplatného prý vy
vlastňovacího nálezu okresní politické správy jest neplatný, že žalovaný 
jest povinen to uznati a trpěti, by podle právoplatného rozsudku bylo na 
žalobce vloženo vlastnické právo. O b a II i ž š i s o u d y žalobu za
mítly. Ne j v y Š š i s o u d zrušil rozsudky obou nižšich soudů a vrátil 
věc soudu prvé stolice, by o ní dále jednal a rozhodl. 

D II vod y: 

Skutkový stav není v rozsudcích nižších stolic správně a úplně uve
den, neboť ony sice učínily dle protokolu ze dne 6. května 1927 i spisy 
okresní politické správy v Č. »nahlédnutím« v ně součástkou projednací 
látky, avšak stav věci, jenž jimí dokumentován je, nevylíčily z nich, 
nýbrž jen díe kusého přednesu stran, jež vynechávají pravidelně to, co 
nemluví pro jejich stanovisko. A. Dle správních spisů má se věc takto: 
I. Správní spisy týčicí se ž a lob c Ů. 1. Usnesením okresní poIitické 
správy v Č. ze dne 26. května 1921 bylo zahájeno vyvlastňovací řízeni 
o sporných pozemcích poznačených číslem kat. 661/1 v P. pro žalobce 
podle zákona ze dne ll. března 1921, čís. 100 sb. z. ano a žádáno za 
jeho poznamenání v zemských deskách, jež podle výměru zemského 
soudu v Praze ze dne 1. června 1921 provedeno. 2. Nálezy téže správy 
ze dne 12. července 1921 pro žalobce vyvlastněny pozemky č. k. 661/;1 
a 661/4 s tím, že jest do 12. října 1921 se stavbou začíti a do 31. pro
since 1922 ji dokončiti, a nálezy ty vešly v právní moc, ježto stížnosti 
vlastníka byly zamítnuty. 3. Avšak vlastník podal dne 7. května 1922 
žádost o zrušení těchto vyvlastňovacích nálezů a vrácení pozemků těch 
z důvodů, že vyvlastnitelé (žalobci) nezačali v dané lhůtě se stavbou 
(§ 10 cit. zák. čís. 100/21 a § 10 zák. z 25. ledna 1923, čís. 35 sb. z. 
a li.), na kterouž žádost vyjádřili se vyvlastňovatelé (žalobci), aby 
vyslechnut byl Karel N., jenž se jim smluvně k stavbě zavázal, kdy 
stavbu provede, a že, nezačal-li se stavbou a nemá v úmyslu do konce 
roku 1922 ji dokončiti, dávají plný souhlas ke zrušení vyvlastňovacích 
nálezl1 proti vrácení zaplacené plné vyvlastňovací ceny, a že kdyby vlast
ník (velkostatek) nesouhlasil, dali by stavbu provésti některému sta
viteli. Na to se velkostatek vyjádřil, že si sráží z ceny 2274 Kč částku 
140 Kč 78 h a kladl podminku, by pozemky byly žalobci vráceny ve 
stavu, jak je převzali. Protokolem z 20. října 1922 zjištěno, že nebylo 
ten den se stavbou ještě započato, a na to výměry okresní politické 
správy ze dne 20. března 1923 vyvlastňovací nálezy zrušeny a vyslo
veno, že vlastnictví sporných pozemků přechází dnem právoplatnosti 
výměrů zpět na majitele velkostatku a nařízeno jejich odevzdání, vše 
to z důvodu, že se stavbou neby!ó započato ani ve lhůtě určené k jejímu 
dokončení (do 31. prosince 1922). Že by nařízen byl výmaz poznámky 
vyvlastňovacího řízení, není ze spisu vidno. 4. Stížnost žalobců do to
hola zrušení byla zemskou politickou správou a c'qlší jejich stížnost 
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miltisterstvem vnitra zamítnuta, avšak nejvyšší správní soucl nálezem 
ze dne 17. března 1925 toto rozhodnutí ministerstva zrušil z důvodu, 
že prý ministerstvo nebylo k němu příslušno, an pořad stolic končí prý 
zemskou politickou správou, a nařídil nové intimovánÍ rozhodnutí zemské 
politické správy se správným poučením o opravných prostředcích, na~ež 
i nové rozhodnutí zemské správy ze dne 6. května 1925 nejvyšší správní 
soud zrušil nálezem ze dne 27. května 1926 jako nezákonné z důvodu, 
íe nebylo rozhodnuto o žádosti žalobců (vyvlastnitelů) o prodloužení 
lhůty k provedení stavby podané z toho důvodu, že obecní úřad přes 
opětné naléhání neprovedl komisionelní šetření, ale neuznal také sta
novisko nižších stolic, že žalobci projevili souhlas se zrušením, neboť 
ten dán by I jen pod podmínkou, o které Karel N. měl býti vyslechnut, 
avšak nebyl, takže podmínka splněna není a v opomenutí výslechu že 
spočívá podstatná vada řízení. Nyní bylo očekávati, že zemská správa 
politická okresni správě její rozhodnutí. vyvlastňovací nálezy zrušující, 
zruší a jí nařídí, by, vyslechnouc Karla N-a, znova rozhodla a to napřed 
- nenastala-li podmínka, pod kterou žalobci se zrušením vyvlastnění 
souhlasili - o žádosti za prodloužení lhůty ke stavbě a teprv, kdyby 
žádost ta byla zamítnuta neb prodloužená lhůta uplynula, o žádosti ma
jitele velkostatku A-a za zrušení vyvlastnění. Ale to se nestalo, nýbrž 
5. výměrem ze dne 13. října 1926 zrušila sice zemská politická správa 
výměr okresní politické správy ad 3. ze dne 20. března 1923, kterým 
vyvlastnění bylo zrušeno, ale »nevyhověla« žádosti A-a o zrušení vy
vlastnění (to jest tedy ji zamítla), z důvodu, že žádost žalobců o pro
dloužení stavební lhůty nebyla vyřízena a že tedy okresní politická 
správa nebyla oprávněna před vyřízením této žádosti vysloviti zrušení 
vyvlastňovacích nálezů pro nedodržení stavební lhůty. K tomu bylo při-" 
pojeno poučení, že v případě, že by vyvlastňovaný žádost o zrušení 
vyvlastnění obnovil, má o ní jednáno býti se šetřením všech okolností 
uvedených v nálezu nejvyššího správního soudu, kteréž poučení však 
clo intimátu stranám nepřišlo. 6. Na to zažádali žalobci o vydání a ode
vzdání sporných pozemků a o zápis vlastnictví na ně pro sebe,načež 
že budou N-ovi na nich na základě povolení stavebního ze dne 26. února 

.1923 stavěti (pro žalobce?), kterouž žádost okresní politická správa, zji
stivši knihovní stav, výměrem ze dne 6. prosince 1926 zamítla, z důvodu, 
že sporné pozemky byly jejím výměrem ze dne 3. prosince 1924 vyvlast
něny pro Václava K-a a sub praes. 19. března 1925 vloženo pro něho' 
na ně právo vlastnické a že tedy žalobcům je pouze volno postihovati 
své nároky pořadem práva civilního. Připojeno bylo poučení o právu 
odvolání. 7. Žalobcí učinili na to návrh, by okresní politická správa 
zrušila nález z 3. prosince 1924, jímž sporné pozemky vyvlastněny pro 
Václava K-a a by sporné pozemky na základě vyvlastňovacích nálezu 
shora ad 2. pro né samy vydaných byly jim odevzdány, ~však i tato 
žádost byla výměrem okresní politické správy ze dne 20. ledna 1927 
zamítnuta z důvodu, že ke zrušení vyvlastnění není okresní politická 
správa, vyjmollc případ § 10 zákona ze dne 25. ledna 1923, čis. 35 sb. 
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z. a n. oprávněna, a připojeno poučení o odvolání. Doručení stalo se 
dne 26. ledna 1927 a tím spis politický končí. 

ll. Správni spisy týčici se žalovaného: 1. Žalovaný poclal žádost 
o vyvlastnění pozemku č. kat. 661/,1 dne 14. července 1921. 2. Zahá
jené řízení ohledně pozemku č. k. 661/2 zůstalo bez výsledku, ježto 
tento pozemek nebyl v příslušné vložce zapsán. 3. Výměrem ze dce 
7. října 1921 hyli žalobci vyzváni k prohlášení, zcla vážně chtějí stavbu 
ve lhůtě začíti a dokončiti, neboť prý tu jsou jiné žádosti o tyto 1'0-
zemkya prvžalujkí na to dne 13. října 1921 prohlásil, že se stavebnich 
mist nevzdávaji a stavěti budou. 4. Výměrem ze dne 21. září 1921 za
hájeno ohl~dně parc. č. k. 661/1 vyvlastňovací řizení pro Václava K-a 
(žalovaného) a žádáno o poznámku v knihách, která podle usnesení 
zemského soudu v Praze ze dne 1. října 1921 vykonána. Výměrem ze 
dne 13. června 1922 zahájeno vyvlastňovací řízení pro žalo~anéhJ 
ohledně parc. č. k. 661jl a v protokole ze dne 18. června 1923 na tento 
výměr sepsaném se za přítomnosti žalovaného konstatuje, že Václavu 
K-ovi (a Antonii) buáou postoupena místa Jaroslava a Anastazle 
P-ových z parcely č. k. 661/1. 5. Výměrem ze dne 21. října 1924 sdě
leno žalovanému, že ministerstvo zamítlo rekurs žalobcll. 6. Podáním 
ze dne 13. února 1924 prohlašují žalobci, že N-ovi jim oznámili, že sta
věti začali a obdrželi prodloužení lhůty, a oni, žalobci, že žádají, aby 
N-ovi provedli stavbu tak, jak se smlouvou zavázali. 7. Nákzem ze dne 
3. prosince 1924 vyvlastněny pozemky č. k. 661/3 a 661/4 pro Václava 
K-a s povinností začíti stavět do 3 měsiců po právoplatnósti nálezu 
á dokončit stavbu do 31. prosince 1926 a výměrem ze dne 20. dubna 
1925 prodlou'.ena lhůta k početí stavby do 30. června 1925. 8. Výmě
rem ze dne 23. ledna 1925 odevzdány tyto pozemky žalovanému do 
držby, protože vykázal, že zaplatil. Tím spis končí. Podle spisu zeme 

ského civilního soudu v Praze připsány pozemky ty ve vložce čís. 458 
obce P. pro i:alovaného. 

B. Právní otázka. Nejvyššl soud měl už v rozhodnutí ze cIne !O. 
března 1928 č. j. Rv I 783/27, čís. sb. 7862, přlčinu a příležitost blíže 
provésti, že při vyvlastnění nabývá se vlastnictví právoplatností vyvlast
ňovacího nálezu a zaplacením ceny, naprosto však že tu k nabytí nel!; 
třeba ještě zápisu do knih. To netřeba zde blíže prováděti, protože to 
je ode vždy i v nauce jednomyslně uznáváno, z níž stačí zde citovati 
Randu, Vlast. 1922, § 19, str. 126, zvláště pOZl1. 4 a pak str. 199, 200 
a Ehrenzweiga, Syst. I 2 1923 (Sachenrecht) str. 234 (»Erwerb des 
Eigentumes ohne biichediche Eintragung«) a § 220 str. 249. Jinými 
slovy k nabytí vlastnictví stačí tu pouhý titul a zapraveni ceny. Ode
vzdáni do lysické držby (§ 7 odst. (2) zák. čís. 100/21 a čís. 35/23) 
a: vklad vlastnictví (§ 8 (3) týchž zákonů) jsou jen důsledky nabytého 
vlastnictví. V témž rozhodnutí také vyloženo, že, je-li titulem vlastnictví 
úkon úředni (na rozdíl od smlouvy nebo jiného soukromoprávního jede 
nání), tedy úkon veřejnoprávní, nelze platnost jeho přezkumovati, i vzta
huje se přezkum procesního soudu jen k otázce právní moci úkonu toho, 

- Čís. 8253-
1081 

obsah jeho jl tedy pro soud závazný, ať je správný' nebo není. Konečně 
v rozhodnutí ze dni' 17. srpna 1928, Rv II 489/27, čís. sb. 8229 vyloženo, 
že § 190 c. ř. s., podle něhož procesní soud může si předurčující otázku 
správního nebo justičního práva, není-li posucl v správním neb soud
ním řizení rozhodnuta, rozřešiti sám, nemá platnosti, když rozhodnutí 
příslušného správního úřadu nebo soudu jest podmínkou nároku, o nějž 
ve sporu] de, takže v takovém případě, dokud tu rozhodnutí toho není 
žaloba je předčasná. Zkoumaji-li se rozsudky nižších stolic podle těcht~ 
zásad, objeví se pr.ivně mylnými. Právní názor prvého soudce, že jest 
rozhodn1m odevzdání do lysické držby a že, když obě strany mají stejný 
ttt~!) i?ravoplatlH:; ,,\'y~lastn.ění) přísluší přednost žalovanému jakožto 
dfZltell (S 374 obc. zak.), ]e mylným proto, že, nabývá-Ii se vlastnictví 
pouh»m titlllem (vyvlastňovacím nálezem), přistoupí-li zaplacení ceny, 
zal obce, ]~k:ntl~. a pa~1i tot~ obó u něho nastalo, nabyl vlastnictví podle 
A. I. 3. ]este dnv, nez pro zalovaného poále A. ll. 7. vydán vyvlastňo
vací nále~, t:dy dřív, než žalovaný nabyl vůbec titulu, toto dřlve nabyté 
vlastl1lctvI vsak trvalo, pak-Ii že nenastal důvod, jímž se podle zákona 
vlastnktvl ztrácí nebo převádí, musil by tedy žalovaný buď ztrátu nebo 
důvod přechodu vlastnictvl s žalobců na něho tvrditi a prokázati toho 
však neučinil, neboť vyvlastnění, které pro něho provedeno bylo' proti 
A-ovi, se žalobců nety'kalo, neboť nebylo provedeno proti nim, a A. 
vlastníkem už nebyl a oni nabyli tedy rroti předchůdci, jemuž věc už; 
nepatřila. Že úracl tu práva žalobců opomenul, nemoh\"o je práv těch 
zbaVIlI, to by bylo bývalo možno jen úředním výrokem, že se za uhaslá 
prohlašuji, čehož však tu není. Odvolací soud clokonce žáclné právní 
~tano\'isko nezaujal, ale i tak jsou vývody jeho mylné. Dovozuje-li, že 
zalobcl shora ad A. 1. 2. dali bezpodmínečný sonhlas ke zrušení nálezu 
vyvlastííovacího, nebyl k tomu oprávněn ani tehdy, kclyby ve věci měl 
pravdu, neboť tu otázku řešil příslušný k ní nejvyšší správní soud a ne
bylo ,ani v!šetřen~, zda podmínka se splnila, a toto rozřešení jest zá
vazne, amz by smelo býti přezkumováno. Věc má se po právní stránce 
takto: Nabývá-Ii se vlastnictvl již nabytím titulu, vyvlastííovacím ná
lezem) přistoup'Í-li k tomu zapravení ceny, platí pak zásada p r jo r 
tem por e pot i o r jur e, právo té strany má přednost, u které 
poclmmky t~ -- vyvlastnění a zapravení ceny - dříve nastaly. Mýlí 
se tedy prvy soudce, myslí-Ii, že tu jsou clva stejné tituly a že tedy 
bude !·~~hodovah držba. V pravdě titul žalobců, jako dřívějši je proto 
I sllnejSlm, ale i podle §§ 372-374 rozhoduje. především sílá titulu 
a teprv pOt0111, když jsou tituly stejně silné, podpůrně držba. V sou
zeném případě arci nejele o žalobu Publicianskou, tedy' přímo o případ 
§§ 372:--374, protože buď jde o plné a dokonalé vlastnictvl neb o žádné, 
?11I sebe slabší, ale rozumí se,že důsledně a nutně, když jde o případ, 
ze vlast".ICh'l takového se nabývá už pouhým titulem (vždy předpoklá
(la]~ slazenI ceny), m1lS1 rozhodovatI mezi více tituly silnější, jehož 
maJIteli pak vlastnictvi přiřknouti dlužno, kdežto majitel slabšího titulu 
vYJde na prázdno. Má-Ii se však věc tak. že žalobci nabyli dříve titulu 
a zapravlIr cenu, ]e jejich titul silnější. Ale o to právě jde, zda tyto přecl-
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poklady dopadají. Co se !ýče titulu,. ~o.dle děte.A. 1. 4; by se ~dál?, že 
věc ještě není vyřešena, ze nebyla J~ste ,rozlustena 'prav~platne otaz~a, 
zda žalobci pro překročení stavebm lhuty neztratIl! pravo vyvlastno~ 
vacim nálezem nabyté. Avšak přihlédne-li se k ději A. I. 5., lze seznab, 
že zemská politická správa zamítla žáclost A-a o zrušení vyvlas.tňovacích 
nálezů a že to nabylo právní mocI. Arcl to nebylo, Jak tamze pod 4 .. 
provedeno, správné, ale stalo .S<; ,to a,. když .10 ,nabylo ťrávní, moc!, al; 
A. si nestěžoval, platí to a nove zadostt o zrusem vyvlastnovaclch nalezu 
nebylo: plati tedy pořád právoplatné v~vl~~:ňo.vací ~ál':,zy. A.i~: pr?to 
jen o to, zcla žalobci zapravili cenu. V te pncme tvrdllt zalobcl jlZ v za
lobě, že zaplatili (ba dokonce že i držby se ujali~, ~le žalovaný ,to 
v žalobní odpovědi popřel a nebylo to vzato na pretres. Arcl z deJe 
A. I. 3, dalo by se na zaplacení (ba i na uchopení se držby) souditi, avšak 
přece pii výslovném popření se stra,nY,žalobce bylo potř~bí o tom jed
nati, tím spíše, že A., jenž to v spravOlch spIsech vtom ne dozna~, s.tra
nou v tomto sporu není a jeho doznání nemůže žalovanému preJudlko
valí. Mimo to však je důležito, co se za spletitého zrušovacího !ízení 
s cenou dle správních spisů zaplacenou stalo, u koho na konec zustala 
a kdo ji má, zda žalobc~ ji nazpět při.i~li:, či zda má jí A. posud,al~eb 
co vůbec s ní je, když prece zapravem ]eJI ] est podmtn!<?u, v,last~lckdl0 
práva žalobcův. Dále jest ~otřebí, by s~ ob]a,sn,llo vyzada~lm uplneho 
v tom směru knihovního vy tahu, v lakem znel1! byly obOJI poznamky 
zavedeného vyvlastňovacího řízení v knihách zapsány a zda zejména 
bylo v nich uvedeno vždy jméno vyvlastňovatele, zvláště teely jméno 
žalobců při poznámce jejich, ale eminentně dúležito je, zda, poznámka 
vyvlastňovacího řízení zavedeného pro žalobce byla vymazana a kdy, 
anebo zda posud v knihách vězí. neboť nedá se ani mysliti, jak mohla 
by na tytéž pozemky zapsána býti poznámk,a vyvlastň~vacíh? řízení 
pro žalovaného, kdyby tam vězela posud poznamka takova pro zal~bee, 
ale byla-li vymazána, je důleži,to, zda o tom žalobCI byh .:yro~umem a 
jak se k tomu zachovalt, nebot mlčelt-lt, dalo by se po prtpade SOUdIti, 
že se práv z vyvlastnění chtěli v~dáti, kdežto ~a?~ak ohledně !alova~ 
ného je to důležito proto, že byla-lt tam, mUSIl vedelt ? naroclch zalob~u 
a nevědomost to neomlouvá, a byla-ll naopak vymazana, nemusIlo na
rocích odpůrců .~ěděti, nače~ i kdJž na~yl proti A-ovi, tenž, už vlast-o 
níkem nebyl, přlsla by mu prece prtpadn~ bon~ tld.es zaloz:,na obsah:,,: 
knih podle všeobecných, zásad m,atenel\1lho prava ,kntho;:mho a zvlas!" 
též § 4 (4) cit. zákonu k dobremu. K tomu dluzno pnpom,enoult, :e 
žalobci liŽ v žalobě tvrdilí, že jejich zástupce žalovaného uveelomll, ze 
řízení o zrušení vyvias'tňovacích nálezů není skončeno, co,ž kdyby prav
dou bylo, zakládalo by případně malam lidem žalovaného i tehdy, kdyby 
poznámka vyvlastňovacího řízení pro žalobce zavedeného byla 'bývala 
bez jejich vůle vymazána. Konečně lI':,]ze, úpl~ým m!čením ~omino,:tt 
ani námitku žalovaného podle § 418 obc. zak., ze stavel bona ode s ve
domím vlastníka A-a, a sluší k ní připomenouti tolik, že vědomí A-a hy 
mll v poměru k žalobcům a jejich právům neprospívalo, že však vědomí 
žalobc" netv"-dil. Všecky důležité otázky shora vytčené měl již první 
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soud podle § 182 C. ř, s. vzíti l1a přetřes a když tak neučinil, měl to 
učiniti podle § 496 čís. 3 c. ř, S. odvolací soud, a když ani ten tak ne
učinil, p.řesunula se povinnost, zaříditi v tom směru doplnění řízení, ua 
do\'OlaC! soud a bylo proto tak rozhodnouti, jak se stalo. 

čís. 8254. 

Pozemková reforma. 
Ne~ze ~ésti exekuci na dlužníkovy nároky na odevzdání přídělené 

nemovItosti do knihovního vlastnictví,. aniž povoliti vnucenou správu 
pozemků dosud dlužníkům knihovně nepřipsaných. 

,Státní pozemkový úřa~ jest povolán, by hájil ohledně přiděleného 
majetku zaJmy pozemkove reformy a jest nejen oprávněn, nýbrž i po
vinen, zakročiti všude, kde pokládá zájmy ty za porušeny. 

Není doručením Státnímu pozemkovému úřadu stalo-Ii se doručení 
přídělovému komisaři nebo Obvodové úřadovně. Pokud by mohlo jíti 
o výjimku ohledně úřadovny. 

. Stížnost byla podána včas, i když ji Státní pozemkový úřad podal 
dtlve, než bylo rozhodnutí doručeno jemu samému, 

(Rozh. ze dne 29. srpna 1928, RII 83/28, R II 274/28.) 

L Návrh vymáhajícího věřitele. by mu byla k vydobyti peněžité po.
hleda~k}: l;o~olena exek~ce 1. přikázáním k vybrání nároku příslušejí
cl,ho ,oluzntku~~ proh ar:~bls~upství na vydání pozemků, které jim byly 
p~'ld~~eny ~ prtdelovem meDl, ale dosud jim nejsou knihovně přípsány, 
k,eryzto ,narok byl zabaven a 2. vnucenou správou pozemků zapsaných 
\' le~\Skych deskach s o ti cl P r v é s tol i c e (o k r e sní s o u d v K.) 
zan~ltl, rek u r sní s o u d (k r a j s k Ý s o u d v H.) návrhu vy.
hoyel. II. Návrhu téhož vymáhajícího věřítele protí týmž dlužníkům na 

. zabavení a př!kázáni, k vybrání nároku na vydání přidělených pozemkll 
soucl prve stOlIce (okresní soud v P.) vyhověl, re
k u r snl s o u d (k r a j s k Ý s o u d v O.) exekuční návrh zamítl a 
to z těchto d ů vod ů: Stížnost jest odtlvodněna, nebQť podle stálé 
praxe nejvyššího soudu nelze vésti exekuci na nároky dlužníka na ode
I'zdání .přidělené nemovitosti, pokud tytu pozemky nejsou dlužníkům 
knihovně připsány. Zejména není přípustn) na tyto nároky vésti exekuci 
podl~ § 32~ a 328 e;;.ř. (~abav~ním a přikázáním k vybrání). To v,e 
I)'svlta z predplsu pndeloveho zakona, zejména z § 23 a 36 příděl. zá
kona, Jen za souhlasu Státního pozemkového úřadu lze navržené druhy 
e~~kuce pov~ltÍ1. Byla,?Ž celá poze~nk?vá reforma, ohrožena, kdyby bylo 
pl.pustno; vesÍ1 na pndely exekUCI zasahy na pudu samou. Vnucenou 
spravu vsak nelze povoliti, poněvadž přidělená půda není dosud dluž
:1Íkům připsána. Ostatně poukazuje se na rozhodnutí nejvyššího soudu 
ClS. 5851 sb. n. S. 
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Ne j V Y š š i s o II d nevyhověl dovolacímu rekursu vymáhajícího 
věřitele do usnesení krajského soudu v O., vyhověl však dovolacimu r,,· 
kursu Státního pozemkového úřadu do usnesení krajského soudu v H. 
a napadené usnesení zrušil. 

Důvody: 

Proti dúvodům rekursního soudu) jenž exekuční návrh zamítl jako 
nezákonný, brojí vymáhající věřitel v dovolací stížnosti pouze z formáln[ 
stránky, ž,e prý povo1ené zabavení naby.lo právní moci a nelze prý i~ 
tedy zvrátiti, nezabývá se však vůbec věcí, pročež stačí odkázati ll~, 
správné důvody rekursního soudu a citované v něm rozhodnutí čís. 585-1 
sb. n. s., v němž uložena stálá a neúchylná praxe nejvyššího soudu. Co 
však se týče domnělé právní moci, je dovolací stížnost na omylu, neboť 
usnesení okresního soudu v P. ze dne 22. září 1927, jímž zabavení spor
ného nároku clluž:níků povoleno, doručeno bylo Státnímu pozemkovému 
úřadu teprve 3. dubna 1928, takže stížnost téhož úřadu podaná již 17. 
únord 1928, tedy ještě před doručením, nemůže býti pokládána za opoz~ 
děnou, a právem tedy rekursní soud ji vyřídí! jako včas podanou. Ovšem 
uplatňuje vymáhající věřitel i nedostatek oprávnění Státního pozeI11ko~ 
vého úřadu ku stížnosti, přiznávaje oprávnění jen dlužníku, ale to je ná~ 
milka vzhledem k § 23 (případně 36 a násl.) příď. zák. zřejmě planá, 
jestiť Státní pozemkový úřad povolán, by hájil ohledně přiděleného ll1a~ 
jetku zájmy pozemkové reformy, zájmy veřejné" a jest nejen oprávněn, 
nýbrž přímo povinen zakročili všude, kde zájmy ty pokládá za porušeny, 
což jest oprávnění, kteréž mu již před přídělovým zákonem přiznal § ~. 
zák. o poz. úř., stanoviv, že uřad ten zastupuje stát co do všech práva 
závazků vzniklých prováděním zákonů o zabrání velkého majetku po~ 

zemkového, mezi než spadá i zákon přídělov)T; ježto výraz »zákony o za
bráni velkého majetku p'ozemkového« neznačí nic jiného, než »zákony 
o pozemkové reformě«, k nimž G-\lšem patří i zákon přidělový, arg. § 7 
(1) a čís. 8-i 1, kteréž čís. 11 pak podrobně pwvádí právě zákon pří~ 
dělový. Ovšem nelze zamlčeti, že usnesení prvního soudce, o něž zde 
jde, bylo pod citací usnesení prvního soudce ze dne 24. září, správně 
27. září 1927 doručeno dne 27. prosince 1927 zároveň s rozhoduutím 
rekursniho soudu jak obvodové úřadovně v O., tak přídělovéJ11u komisaři 
Státního pozemkového úřadu v K., a jest tedy otázkou, mÍlže-Ií to platiti 
jako doručení Státnímu pozEmkovému úřadu samému) v kterémž případě 
Ovšem by stižnost Státního pozemkového úřadu podaná teprv 17 .. únor.l 
1928 byla bývala opozděna a pov01ení zabavení tedy vešlo v právnf mOc, 
jak (o mu chce vymáhající věřitel. Ale tomuto doručení nelze přiznal! 
platnost. O doručení přídělovému komisaři je to zjevno, neboť ten není 
nikde v zákoně k zastupováni pozemkového úřadu povolán a zákon 
o něm vůbec nemluví. Avšak ani Obvodovým úřadovnám není v zákol~ě 
přiznána právomoc, jež by ono doručení kryla. To jest jasno z obsahu 
nařízení ze dne 23. června 1921, čís. 225 sb. z. a n., jímž se provádí § 8 
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zák .. u poz. úL, podle něhož 1111He nařízením přenesena býti část působ
nosti pozemkového úřadu na Obvodové úřadovny. Podle čI. I. cit. nař. 
přísluší Obvodovým Úřadovnám pravomoc vytčená tam pod čís. 1-12. 
P~dle o?sahu jsou t? však vesměs jen disposiční práva týkající se po
mťr~1 statu k zabranemu majetku a tedy k majitelům jeho a jen pod čís. 
3:-1 a 11 svěřeny JSOU jim též jisté úkoly v řízení přídělovém, které 
vsa~" S"E ~pornou ?taz~.o~ nemají co činiti. Jinak všecko řízení přídělové J 
z~\a~te. vsak p,omer pncJeJce ke státu vyhrazen jest v zákoně přídělovém 
vy.ucne Statmmu pozemkovému úřadu samému, jak obsah tohoto zá
kona dokazuJe~ Snad by se dalo uvažovati o oprávnění obvodové úřa~ 
oovny, ,kdyby. slo o pozemky, které ona sama v mezích své právomoci, 
podle CI;: 7

0 

c~t. čl. I. uvedeného nařízení, přidělila, k čemuž oprávněna 
Je Jen pn pude :ozptýlené ~ při půdě k účelům stavebním. Avšak nejen 
nebylo t~rz~~o, ze Jde prave o takovouto půdu, nýbrž ani se nepraví, že 
o?::odova ura~o~na Je autorem sporného přiděl u, naopak vymáhajíci 
v::lt"el v ,eXekUCll?I11"llaVrhu výslovně udal, že příděl spoč'ívá na usnesení 
pndel~veho kOll:lsare ze. dne .10. září 1927, což ovšem je opatřením jen 
pro::al1mnllll;,Jez teprv Statnlm pozemkovým úřadem, anebo kdyby šlo 
o pudu CIt. CIS. 7, aspoň Obvodovou úřadovnou by potvrzeno býti mu~ 
Sll?, naprosto :š~k to I;ení konečným rozhodnutím podle § 27 příd'. zák., 
tez tepr.v z.aklada n~byvacI (vlastnický) titul pro přídělce, a jisto jest, 
ze doru~em povol,eneho zabavení může býti účinným a pro počítání lhůty 
lekurS111 rozhodnym len tehdy, stalo~li se k rukám úřadu k takovému ko~ 
nečnému rozhodnutí o přídělu příslušnému, neboť jen ten může určiti 
omezení a,~ovinnosti přídělee, o nichž § 23 příd'. zák. mluv! a jež jsou 
pod!e :deJslch rozho{lnutí R I 921/26, R Jl 47 /26, R liJ 255/27 příčinou, 
P:?C, pred Jejich ustanovením a tudíž před zřízením a vydáním konečné 
pndelove hst111y llelz.e vésti exekuci na přídělcův nárok. Poněvadž tedy 
lozhodnuhm rekurs1111l1 ad II. právem celý exekuční návrh zamítnut a 
z~1llítn~·tí vtoto vchází tím v právní moc, nemúže výrok rekursního soudu 
ao !:' .Ienz. mu odporuje, obstáti a bylo jej proto zrušiti, ovšem pouze 

. zru .. sltt a mkoh .snad změniti v ten rozum, že· se zamítavý výrok prvého 
soudce obnOVUJe, protože zamítnutí je vysloveno už v rozhodnutí re~ 
lmrsního soudu ad· II., jež trvá. 

čís. 8255. 

Pozemková reforma. 

Převyšovala -Ii kupní cena skutečně zaplacená cenu stanovenou ve 
smlouvě schválené Obvodovou úřadovnou Státního pozemkového úřadu. 
b~la smlouva co do tohoto zvýšku neplatná. Pokud nemůže se kupitei 
pres to domáhati vrácení tohoto zvýšku. 

(Rozll. ze dne 29. srpna 1928, Rv II 535/28.) 
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N Ik tatku "alované byla provedena pozemková reforma a ža~ 
I 'a ve os ,,": 'emk Tvrdíc že přeplatila žalované kupl1l 

lující obcí byly pndele?y poz /' 'm úřadem o 1.064 Kč, domáhala se 
cenu stan,oven,:u Statn~m p,oze~ tO~~to přeplatku. Pro c e sní s o u cl 
žalob~yne na zalovane lvra~~~l ža~oby o d vol a c í s o u d žalobu za-
p rve s t o II c e uzna po , 
mítI. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

Pravda, žle po,krg~~~~~vs::t~i~~0~~~~c;~ftn1~~v~~~:~~0~~~~ s;~~:~~ 
venou ve sm ouve "k dl ,§ 7 nové zne111 zab. 
schválené, byla smlou,va,~o g~5~02~0~e;~lt~áu ~o o:šem právě jen co clo 
zák. a čl. J. čís. 1 nar. CIS. dl' h ale právě POSUZUJ' e-li se otázka 
'h 'šek byl tedy ne U em, ' . ,." 

ne o - a zvy 'dluhu což ani nižší stolice ani strany neucInuy 
se stanovIska placem ne " rávem za to že ústní úmluvy 
(odvolací soud má naopak, ovsem nep sch' válené písemní smlouvě 

" "k d cenu stanovenou ve , ' 
stanoVlCl zvyse n,a, .. .., straně b' ti vyhověno, když se domaha 
jsou platny), ne';ruze z,~IU]lCl b ť nikae netvrdila a tím méně proká
vrácení zaplaceneho zvysk~: ne ~ .' laliti musí jak to podle § 1431 
zala, že platila omylem, m~l: ;.a t o, ze fondikce indebiti nýbrž zakládá 
obč. zák. jest podmmkou az, e . ZVi ovinna latiti ~ice než smlou
žalobní nárok jedině na tom, :en~~~;t:trk plateb~í povinno'sti, nejsou~
vou stanoveno: t<;,dy pouze .n. k to i § 1432 obč. zák. ještě jednou zdr:
nost dluhu, coz vsak ne~tačl, Ja , kdo 'de 'I že ho dlužen není, nazpet 

" 'k ' placem o nemz o ve , , I .. , raznuje, r a, ze :, , , p'odle § 1431 povinností za U]lCl 
'" d t· o - l' bylo jak uz receno, . .' , 
za a 1 nem~:e, .'. 1 což nejen neučinila, ale je 1 zJevno, z: 
strany tvrdlh a d?kazah omy,. smlouv (obec R. při první smlouve 
když kupitelé ]'lahlr v de~6~žd~~: podle ŽIloby také úroky žádají, S tím 
dokonce POZdejl), od kt~r , . etvrdí že smlouvy podepsali na slepo, 
víceplatem souhlaSIl!, k yz aI1l n . t' uda'na a když i kdyby byli 

v v • V - • j" aká cena Je am , J 

nepresvedčlvse s~. a~l, . I' , enez proti víceplatu přece odpor ne-
smlouvy podepsa'l az po s ozeI1l,p nl'c' takového netvrdí _ takže jsou 

. '1' oň a111 v ne]ll1enslm , . t ' prOjeVIl - asp , 'k' k podmínky by se musilo mlh za o, ze 
tu podle § 863"obč., za . vsec y é onechati žalované přes to, že to šlo 
souhlasiii a chlelI predem, pla~en p Ale ovšem schválení placení vyko
nad ustanovení podepsane sm ,ou~y. 'domí nedluhu rovná se vědomému 
naného na nedluh, stalo-ll se tZ,P[l ;~ímu tvrzení hrpitelů, kteří udávají, 
placení nedluhu. Ostatně pro; za o usí poukázáno býti na čL ll. smluv, 
že zaplatili před podplsem"sm °du~y, ~mlouvy' avšak ať tomu bylo jak
podle ně~ož, zaplacc;:o, P~ll P? z~lsl~cení v té;l1Ž čl. II. smlouvy zá;oveň 
koll, mUSl vzdy: zvlas,te . ~ yz P I cení pokládáno býti za nedilne jed
kvitováno, celé jednanr, sm ~u~a I J' aj'ede~ úkon stal se napřed a druhý 
nání, při němž se nerozeznava, :: a , 

, ny' brz' platí oba za soucasne. po nem, 
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Nejde o zmatek podle § 477 čís. 5 c. ř. s, pro nedostatek plné moci, 
odvolal-li se advokát na plnou moc v jiných spisech téhož soudu, jíž byl 
zmocněn zastupovati stranu mimo jiné i ve všech soudních záležitostech. 

(Rozh. ze cine 30. srpna 1928, R 1 523/28.) 

Pro c e s n i s o udp r v é s t o I i c e (okresní soud v M,) k ná
mitkám žalovaného zrušil mimosoudní výpověď (C II 996/27). O d v o
l a c í s o u d zrušil napadený rozsudek i s předchoZÍm řízením a od
mítl výpovědní návrh. D ů vod y: Odvolací soud má za to, že napadený 
rozsudek i s předchozím řízením jest zmatečným podle § 477 čís. 5 c. 
ř. s. Především vyplývá ze spisu, že zástupce žalující strany nepředložil 
plnou moc pro spor, nýbrž že se jen odvolal na plnou moc ve spisu 
C II 996/27. Že tato plná moc byla generální plnou mocí, zástupce ža
lující strany sám netvrdil. Ostatně plyne i z obsahu této plné moci, že 
nemá této povahy. Jde tudíž o plnou moc, kteráž byla udělena zástupci 
žalující strany jen pro spor C II 996/27 a jejíž účinnost podle § 31 c. 
ř. s, jest obmezena na tento spor. Z toho plyne, že se zástupce žalující 
strany nemůže odvolávati úspěšně na tuto' plnou moc. Ovšem jest povin
ností soudu, by ihned při prvém procesním jednání požadoval plnou moc 
a zkoumal, zda předložená plná moc vyhovuje zákonným předpisům ne
jen obsahem, nýbrž í formou, Důsledkem této povínnosti soudu jest 
předpis § 37 c. ř. s., že soud má z úřední povinnosti v každém období 
právní rozepře hledětí k nedostatku plné moci. Zákon upravuje í, postur, 
když zástupce bez řádné plné moci na soud se dostaví a chce projed
návati. Podle těchto předpisů dlužno zástupci pravídelně ustanovití lhůtu 
k předložení řádně vystavené plné moci, do niž jest mu předložiti plnou 
moc soudu. V souzeném případě prvním soudem nebyla udělena lhůta 
zástupci žalující strany, kterýž ostatně í o ní vůbec nežádal. Takovou 
žádost nepodal ani později, najmě ani v řízení odvolacím, ačkoUv vzhle

. dem k tomu, že žalovanou stranou. byla namítána právě tato okolnost 
proti výpo,vědnímu rozkazu, byl by měl k tomu tím spíše příčinu. Neboi' 
tím, že tento nedostatek plné moci žalovanou, stranou byl uplatněn a vý
pověď tím byla napadena, musil zástupce žalující strany tento nedo
statek plné moci znátí. Při tomto stavu věci jest pochopitelné, že první 
soud, kterýž patrně této okolnosti nevěnoval zvláštní pozornost, upustil 
od udělení lhůty. Vzhledem k tomuto stavu věci nepokládal ani odvo
lací soud za potřebné, zástupci žalující strany k odstranění tohoto ne
dostatku uděliti lhůtu, maje za to, že zástupce žalující strany řádně 
vystavenou plnou moc soudu předložíti nechce a ani nemůže. Tohoto 
názoru jest odvolací soud tím spíše, že ze spisu vyplývá, že, původní 
usnesení, kterýmž se žalující strana usnesla, žalované straně dáti vý
pověď, jí samou bylo odvoláno usnesením íe dne 22. března 1928. Plná 
moc, která teprve po této době byla by bývala vystavena, byla by od-
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porovala i tomuto usnesení. Na základě těchto úvah odvolací soud mil 
za to, že od udělení lhůty zástupci žalující strany k předloženi řádně 
vystavené plné moci v tomto případě jest upustiti, a že jest ihned vy
sloviti zmatečnost napadeného rozsudku i předchozího řízeni podle 
shora uvedeného zákonného ustanovení. 

Ne j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a uložil odvolacímu 
soudu, by, pomina důvod, pro nějž zrušil napadený rozsudek, znovu 
rozhodlo odvolání. 

Důvody: 

Odvolací soud především přezírá, že podle § 7 prvý odstavec c. ř. s. 
má první nebo vyšší stolice vyřknouti zmatečnost řízení stiženého ně
kterým z nedostatků tam uvedených jen tehdy, když nemúže býti od
straněn nebo když marně vypršela lhůta k tomu daná. Než, nehledíc 
k tomu, jest plná moc, za10'žená ve spisech C II 996/27 okresního soudu 
v M., na kterou se žalobce odvolával, zcela postačitelná, neboť nebyla 
udělena jen pro onen spor, nýbrž, jak patrno z jejího obsahu, byl jí 
právní zástupce ža1ujíci strany zmocněn, by ji zastupoval mimo jiné 
i ve všech soudních záležitostech, tedy i v záležitosti, o niž jde. Jest 
tudíž pochybený názor odvolacího soudu, že rozsudek prvé stolice a 
řízení jemu předcházející jsou postiženy zmatečností podle § 477 čís. 5 
c. ř. s. a bylo proto rekursu vyhověno a rozhodnuto, jak shora uvedeno. 

čís. 8257. 

Z exekuce jest vyloučiti (§ 251 čís. 6 ex. t.) jediné nájemní auto, 
třebas řidičem nebyl sám podnikatel. Pro otázku. zabavitelnosti jest roz
hodnou doba, kdy bylO zabavení vykonáno. 

(Rozh. ze dne 30. srpna 1928, R 1 603/28.) 

E x e k II ční s o u d zamítl návrh dlužnice, by byla zastavena exe
kuce (§ 251 čís. 6 ex. ř.) na nákladní auto. Rek u r sní s o u d ná
vrhu vyhověl. D II vod y: Soud prvé stolice zjistil. že dlužnice proc 

vozuje pronajimání zabaveného auta v malém. Soud prvé stolice však 
nepokládá dlužnici za ma10povoznici, nýbrž za poďnikatelku, ježto bylo 
zjištěno, že dlužnice nemá způsobilosti a oprávnění říditi auto, jež ~a 
ni řídí šofér Artur S. Podle § 251 čís. 6 ex. ř. v doslovu čl. VIII. C1S. 

nařízení ze dne 1. června 1914, čís. 118 ř. zák. JSOll z exekuce vyňaty 
u ma1oživnostníků předměty, jichž potřebují k dalšímu osobnímu vý
konu výdělečné činnosti. Podle zjištění prvého soudu není pochyby, že 
dlužnice jest ma10živnostnicí. Podle motivů k ustanovením o změně exe
kučního řádu, uveřejněných výnosem min. sprav. ze dne 2. června 1914, 
čís. 47 věstn. min. sprav. měly býti změnou § 251 čís. 6 ex. ř. odstra
něny pochyby o tom, že maji nárok na sproštění z exekuce i ti, jichž 
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povolání nespočívá právě v ručních úkonech v užším slova smyslu, nýbrž 
i v ručních úkonech jiného druhu, na př. drobní povozníci, drobní zasí
latelé a pod.; také v objektivním směru nastala podstatná změna Co do 
předmětu vyloučených z exekuce; kdežto dříve nemohly býti zabaveny 
předměty potřebné k osobnímu výkonu zaměstnání, jsou nyní prohlá
šeny za nezabavite1né všechny věci. nutné k dalšímu osobnímu pokra
čování ve výdělečné činnosti. Tím měla býti rozšířena ochrana z před
mětu nezbytně nutných na ty, jichž jest třeba k úspěšnému provozu živ
nosti, odpovídajícímu osobním poměrům živnostníka. Živnostníkům 
nemá býti exekucí odňata možnost, by svou živnost v dosav"dním roz
sahu dále neprovozovali, má býti zachována jich konkurenční schop
nost, jak jest tomu i nyní u drobných živností (viz rozh. čís. sb. 7621). 
Vycházeje z těchto zásad, odpovídajících duchu zákona, má rekursní 
soud za to, že ani pojem osobního pokračování ve výdělečné činnosti 
nemůže býti tak vykládán, jak ho vyložil prvý soud. Prvý soud vyžaduje 
osobní v Ý k o n živnosti, zákon požaduje pouze osobní pokračování ve 
výdělečné činnosti. Ani při malém námezdním autu nelze pož"dovati, 
by živnostník spojoval ve své osobě všechny činnosti potřebné k pro
vozu této živnosti, jmenovitě, by byl sám řídičem, a neztrácí takový 
drobný provoz ráz drobné živnosti tím, že jest při ní používáno řídiče. 
K osobnímu pokrač'ování ve výdělečné činnosti stačí, je-li oprávněný 
nějakým způsobem činným v podniku, ať již přijímá zakázky, vyřizuje 
písemné věci, inkasuje. Ježto živnostenské oprávnění zní nesporně na 
dlužnici, pro niž jezdí S. jako řídič, provozuje dlužnice sama námezdní 
dopravu, třebas sama auto neřídí. Důsledkem toho jsou splněny před
poklady § 251 čís. 6 ex. ř. 

Ne j v yš š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Vývody dovolacích rekursů nebylo vyvráceno správné, věci i zá
konu vyhovujicí odůvodnění napadeného usnesení. Pokud jest pouka
zováno k tomu, že nákladní auto je toho času v držbě třetí osoby, 
Arnošta O-a, sluši uvésti, že pro otázku zabavite1nosti je rozhodující 
doba, kdy zabavení bylo vykonáno, a že v době zabavení bylo nákladní 
auto v dr'ienÍ dlužnice, jak zjevno ze zájemního protokolu. 

čís. 8258. 

Složil-Ii nemanželský otec pro dítě odbytné s výhradou nezměněných 
poměrů (clausula rebus sic stantibus), jsou pro otázku změny poměrů 
rozhodny poměry obou stran, Změna poměrů v neprospěch dítěte ne
předvídatelným válečným a poválečným poklesem měny a očnl cho
robou dUěte. 

Civiln! rozhodnuti X. 69 
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.Nárok na. Výživné, n~vzn;ká teprve přisuzujícím rozsudkem, nýbrž již 
zmenou pomeru a stáva se splatným na požádání, nejpozději žalobou, 

(Rozh. ze dne 30. srpna 1928, Rv I 951/28.) 

, V roce 1913 složil n~manželský otec_ \i~ prospěch dítěte cenné pa
pny o JJ11,enovlte. hodnote 4.000 K na sp[ne~í všech svých otcovských 
~ov1!1n.ostr. S ,:lo!ozkoll »rebus, SIC stautrbllS«. Zal obě o placení výživného 
:JOO Kc meSlcne pro c e s n I s o udp r v é s t o I i c e vyhověl o d-
vol a c í s o II d napadený rozsudek potvrdiL ' 

N e j v y Š š i s o II d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Odvolací soud potvrdí! odsouzení žalovaného ku o!acení výživného 
500,.Kč měsíčně. toliko !Jr? změnu poměrů. Tento dův~d, jak bude ještě 
dolIceno, dostacll, procez nebylo a není ani dovolacímu soudu třeba 
zabývati se otázkou, zda jest žalobní nárok oprávněn také z důvodu 
uedostávajícÍ ,se nutné výživy .• Bezp!~dmě:nJ jsou, proto všechuy vý
vod~. dovolacl:'o SpISU o tom, ze vyzlva dltete nenl ani oční chorobou 
aUl J1I1ak ohrozena, a právně pochybena jest námitka že nárok na dal"í 
otcovo plnění měl býti zamítnut, poněvadž odbytné' 4.000 Kč složen'", 
v roce 1.913, není dosud vyčerpáno. Požaduje-Ii se na nema~želském 
o!cI,)enz se vyrovnal odbytným, dalšÍ plnění pro změnu poměrů ne
zal,;zl na tom, z~a jest, odb~tné.Fž vyčerpáno a zda má dít~ snad jinou 
moznost k ,uhrazeUl. n,akladu vyzlvy. Pro rozřešení sporné otázky, zcla 
nastala, zmena pomeru, lze srovnávati poměry v roce 1913, kdy bylo 
?dbytne 4.Q~Q K smluveno, a složeno, a v roce 1927, kdy byla podána 
zaloba .. Pomery v roce 1923, od kterého žalovaný platí dobrovolně ža
lobky111 50, Kč měsíčně, nepřicházejí v úvahu, neboť při tehde'ším jed
nanl nestala se ú;TIluva, kt~r?u se žalující strana vzdala práv, ~"bytýCh 
po roce 1913 zmenou pomeru, a nemohla býti ovšem ani soudně schvá-. ' 
lena. Poručenského schválení prohlášení žalovaného z roku 1923 že 
J,:~t ,ochoten, jak poručník tehdy požadoval, platiti na dítě 50 Kč 'mě
slc;,e,. nebylo třeba; stal?:1i ~e přecc, nemá jiného smyslu a významu, 
nez, "'~: s~ud vzal ~~ohlasel11 otcovo. na vědomost. Pro otázku změny 
p~melU oa roku, 191J do roku 1927 JSou rozhodny poměry obou stran. 
~azor do.v~lateluv, že podle smíru o odbytném mIlže býti přidržen k dal
SImu pInem pouze při podstatné změně poměrů na své strane fest v roz
poru s o?sahem _poruče~ských S!,is~. Podle protokolu z 2'9. prosince 
1913 .zavazal se zalovany ke sloze111 odbytného pod zcela všeobecnou 
podm111kou »rebus sic stan~ibus«, kterou se rozumí zmcna poměrů VL!
bec, bez ~hledu, zd-a nastala na té, či oné straně, či na obou. Byla-Ii 
v usnesem ze dne 10. led~,a 1913, jímž byl smír poručenský schválen, 
tato lat!nsky protokolOvana a proto poručníku nesrozumitelná podmínka 
v y s vet len a slovy »to Jest bez újmy dalších nároků dítěte pro pří-
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pad mimořádného zlepšení hmotných poměrů otcov)'ch,1( a nebylo při 
tomto vysvětlení pamatováno na případ mimořádného zhoršení poměrú 
dítěte, nemůže toto nedopatření soudu o sobě založiti nezměnitelnost 
smíru pro tento druhý případ. Jak bylo v plenárním usnesení čís. 4213 
sb. II. S., jehož se obě strany dovolávají, vytknuto, třeba otázku změ
nitelnosti smíru posuzovat podle zřejmé vůle stran, takže ani výslovně 
ujednaná nezměnitelnost nemusí zavazovati strany, změnily-li se p-o-
111ěry způsobem, na který strany nemohly mysliti. Při svědčiti sluší do
volateli, že mimořádné zvětšení jeho majetku nebo jeho platební mo
houcnosti nebylo prokázáno. Jeho poměry v roce 1913 a 1927 nebyly 
vyšetřovány a zjištěny S takovou přesností, by vůbec mohlo býti uva
žovano, zda se majetek žalovaného v těchto letech zvětšil, tím méně, 
zda se zvětšil měrou přesahující přirozený a předvídatelný vývoj. Rovněž 
nemůže býti pokládáno za mimořádnou při ujednávání smíru nepředví
datelnou zmčnu poměrů, že syn žalovaného jest již zaopatřen. Avšak 
žalobnf nárok jest dostatečně odůvodněn změnou poměrů na straně dí
těle. Ta spočívá předně ve změně vnitřní hodnoty odbytného 4.0QO K 
složeného v roce 1913 hotově a použitého k nákupu cenných papírů, 
neboť nepředvídaným a nepředvídatelným válečným a poválečným po
klesem měny, poklesla jeho nákupní síla mnohonásobně, takže nemohou 
z něho býti již uhraženy potřeby dítěte tak, jak bylo vůlí stran při ujed
návání míru. Tato změna poměrů dotkla se jenom dítěte, na majetek 
žalovaného, pozůstávající v nájemních domech, zůstala bez vlivu, na
opak přinesla žalovanému zisk, poněvadž vnitřní hodnota jeho do sta
tisíců jdoucích hypotekárních dluhů se mnohonásobně snížila. Dalším 
podstatným zhoršením poměrů dítěte jest jeho ochuravění na obě oči, 
spojené s nebezpečím úplného oslepnutí a činící je nezpůsobilým k pra
'dm těžkým a oči namáhajícím. Dovolání neprávem to popírá, pouka
zujíc k tomu, že již v roce 1913 mohlo býti s možností takového ochu-

. ravění počítáno. Teoreticky lze počítat) s každou možností, v životě 
počítá se však s obyčejn)'m jeho průběhem, a takové ochuravění OČÍ, 
jaké bylo zjištěno, jest případem výjimečným, na něž při ujednávání 

. smíru nebylo pamatováno. Stejně neprávem snaží se dovolání dolíčiti, 
.' Že oční choroba nemůže bí'ti důvodem dalšího otcova plnění, poněvadž 
nevyžaduje zvýšení vyživovacích nákladů. Výživou není jenom strava, 
náleží k ní podle § 672 obč'. zák. opatření i jiných hmotných potřeb, 
zvláště také ošetření v nemoci, nemanželský otec pak jest povinen nésti 
kromě nákladů na výživu i náklady na výchovu a na zaopatření dítěte, 
tedy všechny náklady potřebné, by se dítě svého času samostatně uži
vilo. NemúŽe-1i býti sporu o tom, že dítě potřebuje pro svou chorobu 
pečlivějšího a tudíž nákladnějšího ošetření,než jest pravidlem, tím méně 
lze pochybovati, že jeho výchova jest obtížnější a nákladnější, než dítěte 
zdravého. Míru potřebných vyšších náklad II nelze posuzovati podle ži
votní míry rodiny nemanželské matky, podle § 166 obč, zák. řídí se ma
jetkem nemanželského otce. S tohoto hlediska není požadovaná a při
souzená SUma 500 Kč měsíčně dojista přemrštěnou. Čistý roční důchod 
žalovaného byl berní správou určen za rok 1913 na 31.834 K, za rok 

6'-
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1925 na 37.000 Kč. Netřeba přihlížeti k tomu, že tento důchod plyne 
žalovanému nyní z výnosu četných velkých činžovních domů, a že cena 
domů jest vzhledem ku platnosti zákona o ochraně nájemníků podstatně 
vyšší, než kapitalisovaný čistý výnos, ani že pro částečné uvolnění 
ochrany nájemníků musil čistý důchod žalovaného již v roce 1927 býti 
vyšši a bude dále stoupati, požadovaný důchod 500 Kč měsíčně, tedy 
6.000 Kč ročně, jest přiměřeným již zjištěnému nynějšímu důchodu 
37.000 Kč ročně, neboť žalovi<ný, nemaje se o nikoho starati, leč o man
želku, jež má vlastní značné jmění, může jej platiti bez podstatného sní
žení vlastni životní míry, aniž bude nucen dosazovati z kapitálu. Výtka, 
že nižší soudy bez náležitého zjištění pokládaji žalovaného za mnoho
násobného milionáře, nemá pro rozhodnutí sporu vůbec významu. Do
volání broji posléze proti tomu, že výživné bylo přisouzeno od podání 
žaloby, a míní, že mělo býti přiřknuto teprve od právní moci rozsudku, 
poněvadž prý neni ještě splatným a § 406 c. ř. s. odsouzeni k nesplat
nému plnění nepřipouští. Názor, že se výživné za minulou dobll stane 
splatným teprve soudním rozhodnutím, a že toto má účinek konstitutivní, 
jest mylný. Přisouzený nárok na výživné nevznikne teprve rozsudkem, 
nýbrž vznikl již změnou poměrů, tedy před žalobou, splatným stal se 
podle § 904 obč. zák. na požádání, nejpozději žalobou. I ako, při prvém 
vyměření výživného nemá ani při jeho změně soudní rozsudek účinek 
konstitutivní, nýbrž deklaratorní. 

čís. 8259. 

Na hmotné věci movité nelze vésti exekuci jich zabavením, neměl-li 
je v době výkonu exekuce ve své moci dlužník, nýbrž osoba třeli. Otáz.1m 
vlastnictví zůstává tu mimo úvahu. 

(Rozh. ze dne 30. srpna 1928, R II 246/28.) 

Ex e k u ční s o u d vyhověl v exekuční věci proti Karlu P-ovi stíž
nosti Ferdinanda P-a proti výkonu exekuce na movitosti, prohlásil za
bavení movitostí v obchodní místnosti stěžovatelově za nicotné a zrušil 
zástavní právo nabyté touto exekucí na svršcích. D ů vod y: Jest zji
štěno, že nájemcem obchodní místnosti, v níž bylo zabavení provedeno, 
jest až do dnešního dne Jan P. Jan P., jehož jméno jest mylně uvedeno 
na firemní tabuli, neprovozuje v místnosti obchod, nemá zásob a zboží 
objednané na jeho jméno jeho syny nenáleží jemu, ježto zboží bylo ob
jednáno a odebráno bez svolení jeho opatrovníka. Jan P. nemá· zboží 
ve své moci, ježto pro nemoc neprovozuje obchod (bod 66 čís. 4 
instrukce pro výkonné orgány). Nájemní právo, příslušející JanuP-ovi 
ohledně obchodní místnosti, vykonává majitel živnosti, jehož skutečná 
moc nad věcmi v obchodní místnosti není nijak obmezována ani Janem 
P-em, ani jeho opatrovníkem. Majitel živnosti má moc nad věcmi v ob
chodní místnosti, leda že byly uloženy služebnými osobami v místnostech 
jim Výhradně přikázaných anebo podnájemníky v místnostech jim pro
najatých anebo přineseny osobami, které se tam zdržují návštěvou. 
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V době zabavení byl majitelem živnosti Ferlhnand P., z čehož plyne, 
že jedině on měl zabavené předměty skutečně ve své moci a že jest 
oprávněn ke stížnosti. Dlužník Karel P. však v oné době nebyl ani ná
jemcem ani majitelem živnosti. Ježto však držitel zabavených věcí nebyl 
ochoten je vydati, muselo býti stížnosti Ferdinanda P-a vyhověno. Lho
stejno jest, komu přísluší vlastnictví k "('cem, ježto k řádnému zabavení 
vyžaduje se pouze. by dlužník měl zabavené věci ve své moci (§ 253 
ex. ř.), vlastnictví nebo držba třetích osob k věcem nemohou zmařiti 
jich zabavení (bod 81 instrukce pro výk. orgány), chovatel věci však 
nepotřebuje ani právniho důvodu ku vzetí jich do držby (§§ 301 a 318 
obč. zák.). Zabavení hmotných věcí movitých bylo učiněno závislým n" 
jich chování, jež se projevuje znaky lehko na venek poznatelnými, ježto 
zjišťování a dokazování k průkazu vlastnictví nebo držby v rámci exe
kučního řízení není způsobilým k dosažení rychlého výkonu exekuce. 
Rek u r sní s o u d zamítl stížnost F erdinancla P-a. 

Ne j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

Důvody: 

Správným jest rozhodnutí prvého soudu a správným jest i jeho odů
vodnění, na které se odkazuje. Rekursní soud, jenž ve svých zrušovacích 
usneseních hájil správně stanovisko, že vzhledem k velícím předpisům 
§§ 253 a 262 ex. ř. (bod 66 instrukce pro výkonné orgány) jest roz
hodným, kdo v době výkonu exekuce zabavené věci měl ve své moci, 
pokud se týče, zda to byl dlužník Karel P. či stěžovatel Ferdinand P., 
nyní zceta přezírá, že stěžovatel ve své stížnosti podle § 68 ex. ř. kladl 
.hlavní váhu na to, že byly zabaveny věci, jež nebyly v moci dlužníkově, 
nýbrž v moci jeho', a že on k vydání těchto věcí nebyl ochoten. Nepři
cházela proto otázka vlastnictví k těmto věcem zatím vůbec v úvahu, 

. při čemž se jen mimochodem podotýká, že žaloba podle § 37 ex. ř. před
pokládá, že exekuce byla provedena zákonitě. Naprosto pochybené jest 
.však nynější mínění rekursního soudu, jenž ostatně svým dříve vyslo
veným právním názorem byl vázán, že nebylo příčiny zjišťovati, v čí 
moci zabavené věci byly. Ale nezáleželo by ani na tom, mohl-Ii vý
konný orgán podle okolností míti za to, že věci, jež zabavuje, jsou v dluž
níkově moci, nebŮ'ť nerozhoduje mínění výkonného orgánu, nýbrž ·sku
tečnost, že věci nejsou v moci dlužníka, pokud se týč'e vymáhajícího 
věřitele, nýbrž že jsoll v moci osoby třetí, neochotné je vydati. Proč 
dlužník předal věci stěžovateli a zda na něj snad převedl i právo vlast-o 
nické, jest pro souzený případ bez významu, jak správně vyslovil prvý 
soud. Jelikož z odůvodnění napadeného usneseni jest patrno, že re
kursní soud jinak přejimá skutková zjištění prvého soudu a jmenovitě 
i 'to, že Karel P. majitelem živnosti »byl« (v době rozhodné jím teely 
již nebyl) a že věci, o něž jde, stěžovateli předal (rozuměj před výko
nem exekuce), byla exekuce provedena na věcech jsoucích v moci třetí 
osoby k jejich vydání neochotné a tudíž způsobem zákonem nedopuště-
ným (srovnej i sb. n. s. čís. 5202). , 
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čís. 8260. 

Je-li sporno, zda ustanoveni poslední vůle, zakazující zciziti a zava
diti odkázanou nemovitost, bylo dáno i ve prospěch třetí osoby, nelze 
změniti právoplatné usnesení pozůstalostního soudu o zápisu zákazu 
v nesporném řízeni, nýbrž jest to vyhrazeno pořad~ právnm:u. o 

O účinnosti zapsaného zákazu zcizení pro moznost dalsích vkladu 
na stížené nemovitosti, které by se příčily zákazu, přísluší rozhodovatí 
knihovnímu soudu. 

(Rozh. ze dne 31. srpna 1928, R I 556/28.) 

P o z ů s t a los tni s o u d (o b ch o dní s o u d v P r a ze) vy
dal v í'oce j 913 odevzdací listinu, podle níž bylo na třetině domu, odká
zané Karolině P-ové, vloženo vlastnické právo a poznamenán zákaz 
zcizení a zavazenÍ. K žádosti Karoliny P-ové zrušil ob ch o dní s o u cl 
v P r a z e usnesením ze dne 28. března 1928 omezení obsažené v ode·
vzdací listině, podle kterého třetina domu, patřící Karolině P-ové, nesmí 
býti zcizena ani zatížena, leč by došlo k p!odeji celého d,on;u, avšak jel~ 
s tou podmínkou, že bude soudem pozustalostmm scnvalena trho~a 
smlouva, kterou Karolina P-ová třetinu domu prodá a s výhradou, ze 
knihovní poznámka zákazu zcizení a zastavení třetiny bude vymazána 
teprve tehdy, bude-li soudu knihovnímu předložena trhová smlouva 
ohledně prodeje této třetiny schválená pozůstalostním soudem. K rekursu 
spoluvlastníka domu zrušil rek u r sní s o u d z úřadu nap~dené lIsn,~
sení i s předchozím řízením a odmítl žádost Karoliny P-ove pro neprl
slušnost dovolaného soudu. O ů vod y: Napadené usnesení i s před
chozím řízením jest zmatečným podle § 2 prvý odstavec nesp. říz, a bylo 
proto nutno je zrušiti, třebaže zmatečnost nebyla nikým namftnuta. Ne
boť z pozůstalostních spisů vychází na jevo, že odevzdací listína ob
chodniho soudu v Praze ze dne 30. května 1913 byla právoplatně vydána 
a na základě této listiny vklad práva vlastnického jakož i poznámka zá
kazu zcizení a zatížení dotyčné Karolině P-ové odkázané ttetiny domu 
v pozemkové knize u zemského soudu civilního v Praze zapsána. Tím 
projednávání pozůstalostí po Siegfriedu A-ovi bylo skončeno podle § j 74 
cís. pat. ze dne 9. srpna J 854, tís. 208 ř. zák. a soud pozůstalostni není 
již oprávněn k dalším úředním jednáním mimo případ § 179 nesl'. řiz. 
Nepříslušelo tedy soudu, který zakročil jako soud pozůsťalnstní, zabý
vati se po právní 1110ei odevzdací listiny se žádosti Karoliny P-ové. 

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

Důvod'y: 

Bez ohledu na to, zda lzepřisvědčiti rekursnimu soudu v tom směru, 
že pozůstalostní soud po právoplatném odevzdáni pozůstalosti podle 
§ 174 nesl'. říz. není oprávněn k dalším úředním jednáním mimo případ 
§ 179 nesl'. říz., je rozhodnutí r;,kursního wudu ve věci správné. Pozů-
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~alostní t:.olld vydal zástupci účastníků projednání pozústalosti Dr. L-ovi 
~~vědčení podle § 178 nesl'. říz. za účelem vkladu práva vlastnického 
la jednu třetinu zůstavitelova domu pro odkazovnici Karolinu P-ovou 
:,odle obsahu dovětku. Podle osvědčení a ve shodě s dovětkem byl pak 
;,ozůstalostním soudem povolen pro Karolinu P-ovou vklad vlastnického 
práva na pozůstalostní třetině domu s omezením dovětku (zákazem zci-
zení a zadlužení). Karolina P-ová žádala po knihovním provedeni vkladu 
již v roce 1913 ~a opr,av~ osvědčeni a o ~ýmaz :ákazu zci~eni a zad.lu~ 
žení odkázane Jl jedne tretmy domu z duvodu, ze omezem neodpovlda 
zůstavitelově vůli. Tento návrh byl právoplatně zamítnut. Již právomoc 
tohoto usnesení brání jeho změně pozůstalostním soudem bez újmy práv 
osob třetích (§ 9 a 18 nesl'. říz.). Tu pak tvrdí spoludědička Růžena 
W-ová, že zákaz zcizení byl dán i v její prospěch, ježto úmyslem zůsta-, 
vitelovým bylo, by bez souhlasu všech spoluvlastníků domu Karolina 
P-ová ho nesměla prodati. Je-li předpokladem možnosti změny pravo
platného usnesení prvého s?udu, že s,e t~k může ~táti .jenom ,bez újmy 
práv cizích osob, mohl prvl1l soud zmemÍl usnesem o zaplsu zakazu ZC1~ 
zení a zadlužení jen tehdy, když se tím práv třetích osob nedotkne. Je-ll 
'porno jak po stránce skutkové tak i právní, z~~ bylo úmy~lem zů:tavi
telovým, by zákazem zcizem nabyla naroku 1 Ruzena W-ova, nesmel 1'0-
zůstalostní soud podle § 2 čís. 7 nesp. říz. rozhodovati o sporném do
sahu a o účincích zákazu zCÍzení a zadlužení již do knih zapsaného, ný-
brž bylo to vyhrazeno pořadu práva. Když tedy pozůstalostní soud přes 
to rozhodl, překrOČ'Íl meze své působnosti a jeho rozhodnutí, Jest zma
tečné podle § 2 čís. I nesp. říz. (§ 42 j. n,). Rekursní soud pravem zma
<tečné usnesení prvého' soudu zrušil O ÚČjnnQS.ti...z.apsa41@.ho-z-áka.zH.-ZG1-~-M i 

zení pro 1110žI1Qs.t..dalšich .ykladů .. na ... stíženénemovitosti".ktenó.bysezá- I 
KaZÚ1)TIčTíy~p!í.sluš[roz~.odov~tLsoudu ,knihovnimujT.ento soud, 1'0- '.1' 
soudr,'''iifa' podle stavu knih a'Dbsahu zákazu .. zsizeni" braní tento zakaz 
absolutně dalším vkladům, či zda lDá ÚčillkiTen obligační (srov. § 364 c) 
obč. zák. pro nynější právo a k tomu zprávu justiční komise k třetí dílčí 
novele stL 42 a z literatury na př. Krainz-Ehrenzweig System § 201, 

, Randa Eigentum § 8 str. 19). Tvrdí-li Karolina P-ová, že její právo k pro
deji není za nynějších poměrů omezeno zákazem, kdežto Růžena W-ová 
tvrdí opak, ať už se jedná o účinky zákazu ryze osobní nebo věcné, může 
tento jejich spor býti řešen jen pořadem práva, nikoli soudem pozůsta
lostnim. Proto nebylo dovolacímu rekursu vyhověno, aniž bylo lze v ne
sporném řízení zabývati se otázkou sporného obsahu zapsaného zákazu 
zcizení a zavazení a otázkou jeho účinnosti věcné nebo osobní podle vý
vodů dovolacího rekursu. 

čís. 8261. 

Povolení exekuce k vydobytí celé pohledávky není na závadu, že po 
vydání exekučniho titulu bylo na Slovensku o jmění dlužníka uzavřeno 
soudní vyróvnání. Okolnost tu může dlužnlk proti exekuci upIatiíovati 
podle §§ 35 a 40 ex. t., nikoliv rekursem proti povolení exekuce. 

(Rozh. ze dne 31. srpna 1928, R r 566/28.) 
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s o udp r v é s tol i c e povolil k vydobytí peněžité poh1edá~ky 
exekuci na movitosti. Rek u r sní s o u d exekuční návrh zamítl. 

N e j v y š. š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

Důvody: 

Rekursní soud změnil povolující usnesení soudu prvého a zamitl exe
kuční návrh proto, že podle pravop1atného vyrovnání o jmění dlužníka 
uzavřeného po vydání rozsudku okresního soudu pro věci obchodní 
v Praze ze dne 21. června 1927, tvořícího exekuční títu1, výrokem sedrie 
v Trenčíně ze dne 25. ledna 1928 má vymáhající věřitel nárok jen na 
35%ní kvotu své pohledávky a nemůže proto žádatí O exekuci k vydo
bytí celé pohledávky a že mimo to mohl žádati o povolení exekuce 
podle § 62 vyr. ř. slovenského toliko na základě tabelárního výkazu, 
nikoli na základě zmíněného rozsudku. Leč usnesení rekursního soudu 
jest právně mylné. Povoleni exekuce děje se podle § 3 a 55 ex. ř. zpra
vidla bez slyšení strany, jest pro ně rozhodným toliko návrh strany z ná
roku oprávněné a jest podle § 7 ex. ř. závislým jen na tom, by kromě 
ostatních, v tomto případě v úvahu nepřicházejících náležitostí, byl exe
kučním titulem náležitě vykázán nárok, o jehož vymo,žení se žádá (§ 54 
druhý odstavec ex. ř.). Tento předpoklad byl exekučnímu soudu, když 
povoloval žádanou exekuci, dán, neboť vykonatelný nárok vymáhaiícího 
věřitele byl řádně vykázán exekučním titulem zřejmým ze spisů rožepře. 
Povolil tudíž prvý soud exekuci právem, ano mu podle obsahu spisú 
nebylo známo, že po vydání exekučního titulu bylo o dlužníkově jmění 
uzavřeno soudní vyrovnání. Leč i kdyby prvý soud bylo této okolnosti 
věděl, nebyla' by vědomost ta s to vyvolati u něho jiné rozhodnutí ve 
věci, než jaké učiníl. Vždyť rozsudek pro zmeškání, tvořící pravoplatný 
exekuční titul, nepozbyl své účinnosti proto, že tomu, kdo jej nabyl, 
poskytuje zákon možnost vymáhati svou pohledávku také na základě 
jiného exekučního titulu, jakým jest podle § 62 slov. vyr. ř. i pravo
platné vyrovnání a tabelární výkaz, podle něhož dlužník nepopřel při·· 
hlášenou pohledávku. Jest ovšem správným, že uzavřené vyrovnání 
mělo vliv na vymáhanou pohledávku. Avšak povolující soud nesmí při
hlížeti ke skutečnostem vykonatelný nárok zrušujícím nebo zastaVl!
jícím ani tehdy, kdyby mu byly známy odjinud. Jak takové skutečnosti 
lze proti exekuci uplatňovati, předpisují § 35 a 40 ex. ř. Rekurs povinné 
shany protí povolení exekuce byl pro tento účel prostředkem ne
vhodným. 

čís. 8262. 

Ochrana nájemců (zákon ze dne 26. března 1925, čís. 48 sb. z. a n.). 
Do usnesení rekursního soudu ve věcech urrent nájemného jest ne

přípustným dovolací rekurs bez ohledu, jakého obsahu jest rozhodnutí 
soudu druhé stolice, zda návrhu vyhovuje či návrh zamítá, či jej pro 
formální nedostatek odmítá. 

(Rozh. ze dne 31. srpna 1928, R I 599/28.) 
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s o udp r v é s t o i i c e zamítl návrh na určení nf,jemného, r e· 
k u r sní s o l1. cl napadené usnesení potvrdil. Dovolací rekurs do tohoto 
usnesení rek u r sní s o u d odmítl jako nepřípustný. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl rekursu do odmitacího usnesení. 

Důvody: 

Předpis § 24 zákona o ochraně nájemníků (dřívějšího i nynějšího) 
vylučuje další opravný prostředek do rozhodnutí soudu druhé stoliCe 
ve věcech určení nájemného podle §§ 21 a 22 téhož zákona. Zákon ne
rozeznává, jakého obsahu jest rozhodnutí soudu druhé stolice, zda ná
vrhu vyhovuje, či návrh zamítá,či jej pro nějaký formální nedostatek 
odmítá. Účelem tohoto předpisu - právě tak jako předpisu § 4 (5) 
zák. o ochr. náj. - bylo obmeziti počet stolic na dvě, jakoby další 
opravné stolíce nebylo, takže řízení končí u rekursního soudu, ať roz
hodl jakkoliv. Není tedy správným názor stěžovatelův, že§ 24 zák. 
o ochr. náj, má na mysli jen rozhodnuti ve věci a že proti zamítacímu 
(správně odmítacímu) usnesení rekursníhosoudu jest další stížnost 
přípustna podle § 16 nesp. říz. i tehdy, bylo-Ií odmítací usnesení prvního 
soudu ve druhé stolici potvrzeno. Ostatně se stěžovatel k 'svému uspo
kojení upozorňuje na rozhodnutí čís. 7026 sb. n. s. Dodati sluší, že nejde 
o dovolací rekurs, nýbrž o rekurs proti usnesení rekursního soudu, jenž 
odmítl dovolací rekurs stěžovatelův pro nepřípustnost. Tento rekurs, 
který směřuje proti odepření předložení spisů nejvyššímu soudu, je" 

. sice přípustný, ale - jak bylo vyloženo - není oprávněný. 

čís. 8263. 

Rozdíl mezi exekucí podle exekučního řádu a podle předpisů o ne
sporném řízeni. 

Je-li dovolaci rekurs proti povQ\ení exekuce nepřípustným nelze 
nejvyššímu soudu ani zkoumati, zda exekuce byla správně pdvOlena 
podle exekučního řádu či zda měla býti povolena podle předpisů ne
sporného řízení. 

(Rozh. ze dne 31. srpna 1928, R I 610/28.) 

s o udp r v é s t o I i c e povolil manželskému otci výkon nároku, 
by mu byla vydána nezletilá dcera. Rek u r sní s o u d napadené 
usnesení potvrdil. Dovolací rekurs matky do usnesení rekursního souelu 
s o udp r v é s t o I i c e odmítl, rek u r sní s o II d napadené usne
sení potvrdil. 

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

Zda dovolací rekurs Antonie B-ové jest přípustný, závisi jedině na 
tom, zda výkon nároku Josefa B-a, by mu nezletilá dcera byla matkou 
vydána, byl povolen podle § 19 nesp. řiz., či podle předpisů exekučního 
řádu. Rozdíl mezi exekucí podle exekučního řádu a exekuci podle před
pisů nesporného řízení jest ten, že, nehledíc k tomu, že v řízení nespor
ném lze výkon naříditi podle § 19 prvý odstavec nesp. říz. též z moci 
úřadu, při exekuci podle exekučního řádu soud, u něhož věc byla zahá
jena v prvé stolici (§ 4 ds. 3 ex. ř.) nebo soud exekuční (§ 4 poslední 
odstavec ex. ř.), povoluje exekuční prostředky podle exekučního řádu 
přípustné a exekuční soud je vykonává, kdežto při exekuci podle přecl
pisů llesporného řízení povoluje a vykonává donucovací prostředky, 
uvedené v § 19 odstavec prvý a druhý nesp. říz., které uzná za vhodné, 
vždy soud, který vydal opatření, jež má býti vykonáno. V souzeném 
připadě byla, jak z usnesení jest zřejmo, k vykonání nároku Josefa S-a 
okresním soudem povolena exekuce podle exekučního řádu. Toto usne
sení bylo rekurs nim soudem potvrzeno, takže soud prvé stolice dovolací 
rekurs právem podle § 78 ex. ř. a §§ 528 a 523 c. ř. s. zamítl (správně 
odmítl) jako nepřípustný'. Je··li dovolací rekurs proti povolení exekuce 
nepřípustný, nelze nejvyššímu soudu ani zkoumati, zda exekuce byla 
správně povolena podle exekuč'ního řádu, či zda měla býti povolena 
podle předpisů nesporného řízení. 

čís. 8264. 

ztráta způsobilosti k výdělku po smíru o výživném odůvodňuje ná
rok manželky na zvýšení výživného, byl-li smír ujednán se zřetelem na 
poměry v době smíru. 

(Rozh. ze dne 31. srpna 1928, R I 628/28.) 

Při dobrovolném rozvodu manželství od stolu a lože v roce 1923 
zavázal se manžel platiti manželce výživné měsíčních 350 Kč. Žalobu, 
jíž se domáhala manželka na manželi placení zvýšeného výživného 
měsíčních 600 Kč, ježto se stala k výdělku nezpůsobilou, kdežto majd
kové poměry manželovy se zlepšily, pro c es n í s o udp r v é ,s t o
l i c e zamítl. O d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a uložil 
prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, dále o žalobě jedna1. 

Ne j v y Š š i s o u d nevyhověl rekursu. 

D ů vod y: 

V rozhodnutí sb. n. s. čís. 5484, jehož se stěžovatel dovolává, Se 

sice praví, že žalobkyně, která se domáhá zvýšení výživného, protože 
je pro churavost neschopna výdělku, nemůže tuto okolnost uplatňovati, 
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by docílila Zl11tl1y sjednané úmluvy, poněvadž mohla počítati s tím) že 
~ebude vždy, zdrá~~ a s~hopna výdělku. Odůvodněn jest. však výrok, 
ze mohla s !lm pocltatl, ze se stane neschopnou k výdělku, úvahou, že 
sal11a tvrchla, že žalovaný byl příčinou toho, že její zdraví je podlomeno 
a že se hned po zrušení manželského společenství musila dáti léčiti, 
takže jest patrno, že se u žalovaného roznemohla. Šlo tedy v tomto 
případě o jiný skutkový stav, než jaký jest podkladem souzeného pří .. 
padu. Neboť v souzeném případě opírá žalobkyně nárok na novou 
úpravu v)Tživného právě o tvrzení, že v době smíru byla s to, by si při
vydělala, čeho se jí na slušnou výživu nedostávalo, že však po smíru 
stala se k výdělku neschopnou. Okoinosti, z nichž by vyplývalo, že ža
lobkyně musela již v době smíru s tím počítati, že se stane neschopnou 
pracovatJ, nebyly tvrzeny. Ztrátu způsobilosti k výdělku, nastalou po 
smíru, pokládá odvolací soud právem za podstatnou změnu, která může 
odůvodniti nárok žalobkyně na zvýšení v}'živného, když smír o výši vý
živného byl ujednán jen se zřetelem na poměry v době smíru a žalob
kyně tehdy byla práce schopna. Z toho, že žalobkyně v době rozvodu 
a smíru vedlejšího výdělku skutečně neměla, nelze usuzovati, že strany 
nepočítaly s pracovní způsobilostí žalobkyně jako zdrojem příjmů. Po
něvadž jde o novou úpravu výživného, nutno zjistiti též úhrnné příjmy 
žalovaného, tedy i, kolik činí zpropitné, které prý žalovaný dostává, 
pokud toto, jak odvolací soud správně poznamenává, má povahu trva
lého zdroje příjmů. Doznáním žalobkyně, že zpropitné jest stejné, jako 
v době smíru, není jeho výše zjištěna. 

čís. 8265. 

Slovní ochrannou známku zapsanou do známkového rejstříku lze 
pojati jako dodatek do Hmly, nikoliv však slovo, vyskytující se ve 
známce obrazové. 

(Rozh. ze dne 31. srpna 1928, R 11 238/;28.) 

. Rej s tří k o v Ý s o u d povolil do obchodního rejstříku zápis firmy 
» Hostýn, továrna na svíce a voskové zboží Ř: a spol. v B.«. Rek u r sní 
s o u d zápis nepovolíl. D ů vod y: Do usnesení, jímž zápis firmy byl 
povolen pres odpor firmy V. Z. a syn, první moravská továrna na vos
kov~ z?oží a svíce v B., podala tato firma stížnost, které nelze upříti 
opravnení. Především jest uvážiti, že firma veřejné obchodní společ
nostJ .. D k~eroU' tu jd~, má obsahovati (nejsou-li do ní pojata jména všech 
~po!ec,mku) Jmeno Jednoho společníka s přídavkem, kterýmž se naznil
cUle, ze ]e to společnost čl. 17 obch. zák. Firma žadatelky tedy zni »Ř. 
a spo1.«. Kromě toho dovoleny jsou k firmě přídavky, jimiž se přesněji 
naznačuje osoba nebo živnost (č1. 16 druhý odstavec obch. zák.). Za 
takový přídavek k firmě v tomto případě považovati jest slova: »to
várna na svice a voskové zboŽí«. Firmě tohoto znění nemohla by stěžo-
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valelka odporovati, poněvadž její firma má přídavek: »první moravská 
továrna na voskové zboží a svíce«, od kteréhožto znění se firma žada
teiky zřetelně liší (čl. 20 obch. zák.). Nemůže však žadatelka pojati do 
znění firmy slovo »Hostýn«, především z toho důvodu, že slovem tím 
se neoznačuje ani osoba ani živnost žadatelky (čl. 16 obch. zák.) a po
něvadž jest zjištěno, že slovo to má stěžovatelka chráněno jako slovni 
ochrannou známku. Kdyby byl povolen zápis firmy žadatelky s přídav
kem »Hostýn«, byla by tato firma opr,ávněna _ označ~vati své výr~b~y 
zkráceným zněním firmy, slovem »Hostyn«, coz by vsak bylo vsaham?1 
do stěžovatelčina chráněného práva na ochrannou známku a ob cha
zením zákona o ochraně známky. 

Ne j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Podle druhého odstavce čl. 16 obch. zák. jsou připustny dodatky 
k firmě které slouží bližšímu označení osoby neb závodu. Takovým 
dOdatk~m může býti také slovní ochranná známka zapsaná pro majitele 
firmy do známkového rejstříku, Než stěžovatelka nemá chráněno slovo 
»Hostýn« jako známku ,- které by ostatně jako výluč'ný poukaz na 
místo výroby bylo z registrace vyloučeno (§ I známkové novely z roku 
1895, čís, 108 ř. zák,) - nýbrž, jak sama uvádí, známku obrazovou, 
třebaže se v ní vyskytovalo i slovo »Hostýn«. Takovou známku nelze 
ovšem ve firmu pojati, jak plyne již z povahy věci. Slova »Hostýn« n:, 
mohlo by býti však použito jako firemního dodatku také proto, pone
vadž by uvádělo v omyl, že sídlem závodu jest poutnické místo Hostýn, 
což by neodpovidalo skutečnosti, poněvadž se podnik provozuje v By
střici pod Hostýnem, 

čís. 8266. 

Platební rozkaz v upomínacím řízení, doručený k vlastm ruce ne
svéprávného dlužníka, nabyl nepodáním odporu formální pravomoci a 
může býti podkladem exekuce. účinky povolené exekuce lze odstraniti 
jedině cestou naznačenou v §§ 39 čís. 1 a 42 čís. 1 ex. ř. 

(Rozh. ze dne 31. srpna 1928, RII 275/28.) 

Na základě platebního rozkazu v řízení upomínacím povolil s o u d 
p r v é s t o I i ce exekuci k vydobytí peněžité pohledávky, Rek u r s n I 
s () u d exekuční návrh zamítl. D ů vod y: Podle § 1 čís, 3 ex. ř, jsou 
exekuční tituly podmíněné platební rozkazy, vydané v řízení upomí
nacím, které již nejsou podrobeny odporu, To předpokládá řádné dc·· 
ručeni platebního rozkazu, Ježto usnesením okresního soudu ze dne 23. 
listopadu 1927 Rudolf K. byl ustanoven zatímnim podpůrcem dlužníka, 
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který má býti zbaven svéprávnosti, s právy a povinnostmi poručníka, 
mohlo se řádné doručeni státi jen k rukám Rudolfa K-a a nemá náhradní 
doručení ~Iužník;r samém!, právní~o účinku, Ježto platební rozkaz až 
dosud nem dorucen podpurcl, nema dosud moci exekučního titulu. 

N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu, 

Důvody: 

Exekuce, o niž jde, byla soudem prvé stolice po'Volena na základě 
plate~?ího rozkaz~ vydan,ého v upomínacím řízení. Upomínací žaloba 
byla nzena proh zalovanemu jako osobě svéprávné a platební rozkaz 
byl doručen žalované',llu osob~ě ~ jeho vlastním rukám; žalovaný ne
~od~1 odpo!, Rekur,sn.I osoud pnhledl k okOlnosÍl, na niž poukázal za
~Imm ~o~purce dl~zm~uv v n;k~rsu do usnesení exekuci povolujícího, 
ze dlu,zmku by} JIZ pred podam,m ~pomínací žaloby zřízen podpůrce, 
a :amltl exekucm navrh" do~ozuje, ze .platební rozkaz nebyl řádně do
rucen a tedy nenabyl pravm mocI a není exekucním titulem podle § 1 
čís, 3 ex, ř, Ale rekursní soud přehlédl, že řádným doručením platebního 
rozkazu jest rozuměti doručení odpovídající §§ 7 upom, říz, a 106 c, ř. s, 
K takyvému ,doručení ,stačí, že platební rozkaz byl doručen k vlastní 
ruce. z~lovanem,u tak, jak ho označil žalobce v upomínací žalobě. Tím 
nabyva platebm rozkaz 1. zv, formální - neboli, jak Neumann ve svém 
komentáři praví, »zdánlivé« - pravomoci a může býti proto podkla
dem pro povolení exekuce (srovnej rozhodnutí čís, 1587 a 7387 sb, 
n, ,s,), Jedině z~ůsobilým prostředkem, kterým se může uplatniti zma
t~cnost, a prostredkem k tomu, aby odstraněny byly ÚČinky povolené 
exekuce, Jest cesta naznačená v §§ 39 čís, 1 a 42 čís. 1 ex. t, Rekurs do 
usnesení povolujícího exekuci nepřichází tu v úvahu. 

čís. 8267. 

.. . ~zdala-Ii se manželka úmluvou před válkou nároku na zvýšení vý
zl,:neho, nemůže se domáhati zvýšení vzhledem k nastalému stáři a 
k • nemoci, ovšem ale z důvodu změny drahotnich pomém způsobené 
valkou. 

(Rozh. ze dne 31. srpna 1928, Rv II 125/28.) 

Při dobrovolném rozvodu manželství od stolu a lože roku 1904 za
vázal se manžel platiti manželce 60 K měsíčně, při čemž se manželka 
vzda!a nároku na zvýšení výživného. Žalobu, jíž domáhala se roku 1927 
manzelka na manželi placení výživného 500 Kč měsíčně, pro c e sní 
s o u.d p r v é s tol i c e zamítl. O d vol a c í s o u d uznal žalova
néh.o ,povinným, by pl~til žalobkyni 400 Kč měsíčně, D ů vod y: Od. 
v?lal1l Jest opodstatnene. Soud první stolice vychází ze správného práv
I1lbo naz?ru, ,který je ve s~od~ ~ judikaturou i literaturou, že jest smlouvy 
o placem vyzlvneho vykladah Jako uzavřené s doložkou rebus sic stan
trbus a že jest přihlížeti při jejich výkladu k takovým podstatným změ-
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nám poměrú, s ~limiž strany, uzavírajíce smlouvu, nemohly počítati. Zá
sadu tuto uznává ostatně i žalovaný v odvolacím sdělení. Se soudem 
prvni stolice nelze však souhlasiti potud, že zabi'val se toliko otázkou 
výdělkové způsobilostí žalobkyně a vyloučil její nárok na zvýšení ví'
živného proto, že žalobkyně s úbytkcm vi'dělečné schopnosti následkem 
stáři a případných nemocí musila počítati; žalobkyně však již v žalobě 
dovolávala se k odůvodnění svého nároku na zvýšení výživného také 
změněných drahotních poměrů, které nastaly od roku 1904 a které v tom 
rozsahu, jak byly způsobeny válkou, strany předvídati nemohly, Nemá 
pravdu žalovaný, že tento právní důvod a tato skutečnost jsou pro 
odvolací řízení nepřípustnou novotou, a nelze s ním souhlasiti ani v ná
zoru, že by k valorisaci nároků, jmenovitě pokud jde o smlouvy o vý
živném, bylo potřeba teprve zvláštního valorisačniho zákona, Soud prvé 
stolice tedy pochybil, nepřihlížev k těmto mimořádným poměrům, ZPl'
sobeným válkou, ačkoli změnu tu i jeji dosah lze považovati za noto
rickou a nepotřebující důkazu. Soud odvolací vzhledem k tomu uznává 
v zásadě nárok žaiobkyně na přiměřené zvýšení v)Tživného, které po· 
rozumu § 273 c. ř. s, uznává penízem 400 Kč přiměřeným částce 60 K 
z roku 1904, kdy smlouva byla uzavřena. Při tom nelze přihlížeti k okol .. 
nos tem, jež na svou obranu uvádí žalovaný; jeť úplně nerozhodné, 
z jakého motivu se k placení výživného zavázal, šlo-ÍÍ u něho o akt 
liberality čí o jiné důvody, a správně uvádí soud první stolice, že otázku 
zavinění nelze nyní uváděti znovu na přetřes,· protože jde o výklad 
pevné smlouvy, z níž pro žalobkyni vyplynul určítý nárok, pro žalo
vaného pak závazek. Neprávem poukazuje žalovaný k dopisu žalob
kyně ze dne 19, března 1920, protože jeho obsah je nerozhodný, pokud 
by šlo o motiv žalovaného při uzavírání smlouvy - o čemž jíž bylo 
pojednáno -- a protože obsah jeho nelze vykládati ani tak, že se v něm 
žalobkyně pro budoucnost vzdala bezvýhradně a určitě svého nároku 
na zvýšení výživného, Žalovaný zavázal se k placení 60 K bezvýhradně, 
jmenovitě neučínil výhrady ve spojení se svými majetkovými poměry 
a se svými příjmy; zavázal se tedy k tomu, že bude smluvenou částku 
platiti za všech okolností bez ohledu na případné ztenčení majetku neb 
úbytek příjmu pensí, ačkoliv s takovými okolnostmi mohl a měl zajisté 
počítati, kdyžtě jeho závazek nebyl casově omezen, Proto by nepadalo 
na váhu ani to, že jest se mu nyní starati ještě o druhou rozvedenou 
manželku. Rozhounou je tedy jenom relace mezi hodnotou předválečné 
K - deset let před vypuknutím světové války -- a mezi Kč v době 
nynější, nikoli však příjem, z něhož snad žalobkyně vycházela, ačkoli 
se odvolání již o vedlejších příjmech žalovaného nezmiňuje. O tom ne
může býti zajisté sporu, že oněch 60 K v roce 1904 podle úmyslu stran 
i podle tehdejších drahotních poměrů poskytovalo žalobkyni o něco 
více než zrovna nejnutnější potřeby k výživě a že peníz 60 Kč k tomuto 
účelu daleko nevystačuje, kdyžtě žalovaný sám v odvolání pro sebe 
k tomuto účelu vyžaduje nejméně oněch 1280 Kč, jež mu zbývají po· 
zaplacení částky potřebné pro druhou manželku, 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalovaného, 
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Důvody: 

Původní nárok žalobkY11e' 11a u v·" , 
v yZlvovacl pří vl' 

vod smluvní a jest Se proto obírati otázko sp,e,V<y Jest opřen o dl1-
má oporu v notáfském spisu. Sou jdi u, .zda. ~ad?st o JeJ1ch zvýšeni 
cího, že i smír notál'ským spisem c. JVo ~C1 Sd1h n~zor soudu odvola
se tehdejší hospodářské poměr u~e t nfny byl ~z~vren s výhradou, že 
zcda případné důvody napade~ Ph

o 
s a ne nezmem, a poukazuje se na 

k 't k . e o rozsudku které J' • k ove.~ 1, po právní stránce správn . Ok 1 'v ~ou Ja ~o skut-
v notarskem spisu každého dalšíhoYn' ~ nost, ze s; zalobkyne vzdala 
vodu placeni výživného nemá t .aro u proll svemu manželi z dů-
l t" , I . k ' en vyznam Jaky' J'í dá ' , 1 -o 1Z za ob' yně nemůže požadovati r"'; 'v. , va za ovany, že 
nčných drabotnÍch poměrů Vz J' , zv~se11I vyzlvneho z dŮVOdu změ
zák., přihlížejíc k pravídíů~, ua;, .s; zalobkyně lze podle § 914 obč, 
jím .. vzdaia, činiti nárok na zvyPs' OC,lV~ ,o styku, vykládati jen tak že se 

h '. cm vyZlvneho z důvo JO I t " ' nostec , s l1lm1ž mohla a měla p "t r P cu {Q V1ClCh v okol-
lací soud, že při posuzování ž l~ci, a 1. .roto správně podotýká odvo
l1:způsobilost žalobkyně k prác~ ~n~I~~ r ~al ?~u"l1elze ~ráti v úvahu ani 
vek a pro nemoce, Nelze vs'.al{ snl'o ysenkil]epch potreb pro pokročilí' . . , uvu vy á j ť t k' , o 

sVy~TI pr?Jevem v notářském spisu vzdal '.' c~ i a, z,e, se, z~lobkyllě 
z duvodu vyvěrajicích z okolností n ~/ "aro u na ozvysem vyživného 
nemohla předvídati. Takov' .' 'k ,a n~z nemohla vubec mysleti a J' ež 
dá ' k' , . ... ym1 o 0,nOSlm1 JSou 1 ' "d' rs e pomery vyvolané válko O" .: . ,m1mora ne hospo-
. t .. t' . u. plra-h zalobkyne o "I b Jes zajls e v právu a pOsoudil t, k' dl' ,ne za o ní nárok, 
diska právního, když z důvodu ~o~ o ,VOl abc! SOudspravně případ s hle-

o za o c vyhovc!. 

Čis. 8268. 

Věděl-Ii majitel směnky že s - k .. 
jatel zaplatil úvěr za držit~le sm~~~ a slo~Zlla ku krytí úvěru a že při
vedl, by jí dále použil jednal obmYSbič a I p ~s to směnku na sebe pře
citem námitku placeni. e a ze I proti němu vznésti s úspě-

(Rozh, ze dne 31. srpna 1928, Rv II 495/28.) 

K námitkám žalovaného o ' 
směnečný platební příkaz ;rušfl r O C;je s ni S? udp r v é s tol i c c 
sudek potvrdi!. D ů vod Y' So' d ~dv o a,c 1 s o u cl napadeny' roz-
< . u o vola Cl TI' "'t~ 

sLľana ze směnky samé věděla že s Y k ,1v.~ ZJ1S eno, že žalující 
akceptant směnky úvěr za vydatele n\ť12,<a lsLOUZ}Ja ke krytí úvěru a že 
bylo na směnce červeným inkoust (]Zi,e.' smenky zaplatil, neboť to 
založnou v K. Od Dr N a 'd"l ebm napsano a to peněžním ústaveiJ' 

v - , • 1 - ve e a aJ k v v ,. 

a ze K. sám poznámku dod t ~ , _ 1 a, z_e smenka došla beze škrt~ 
bezelstnou držitelkou směnk ~ ~~~c .~krt1. ZalUj,ící s!rana tedy nebyla 
byla zaplacena a že žal " . Yt J st prokazano, ze sporná směnka 

Ne' v " UJ1C' s ran a o tom věděla, 
J y s Š 1 S o u d nevyhověl dovolání. 
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D ů vod y: 

Odvolací soud správně dovodil, že žalobkyně mohla již z poznámky 
na směnce, připojené záložnou v K., seznati, že směnka pozbyla svého 
účelu a že jí K. nebyl oprávněn dále použíti. V tom směru stačí pouká
zati ke správným důvodům napadeného rozsudku. Poukaz dovolatelů 
k pojednání o právech indosatáře v učebnici Oríinhutově nepřiléhá, 
neboť nejde o tuto otázku, nýbrž o námitku obmyslnosti (exceptio dolil· 
Bylo-li prokázáno, že žalobkyně věděla, že směnka sloužila ke krytí 
úvěru a že akceptant za držitele směnky zaplatil úvěr, a přes to směnku 
na se převedla, by jí dále použila, jednala obmyslně a možno i proti ni 
s úspěchem vznésti námitku placení, která by jinak příslušela směneč
ným dlužníkům jen proti bezprostřednímu jich předchůdci. Že žalující 
banka nebyla při nabytí směnky bezelstnou, vyplývá O'statně také ze 
zjištění soudu prvé stolice, které odvolánim nebylo napadeno a v od
volacim řízení nedoznalo změny, dle něho.ž K-ovi při eskomptu směnky 
nevyplatila valutu, čekajíc, až jak to dopadne u soudu. 

čís. 8269. 

Předměty potřebné k provO!zu podniku jsou přisluSenstvím budovy, 
je-li tato zařízena k provozu určité živnosti a je-li k tomu výlučně neb 
aspoň převážně určena. Rozhodným jest toliko určeni strojů a dílenského 
zařízení k trvalé potřebě podniku, nikoliv snad víceméně pevné lysické 
spojeni s budovou. 

(Rozh. ze cine I. září 1928, Rv 1 2116/27.) 

Na nemovitosti firmy B. a T. byl povolen na základě kauční listíny 
vklad zástavníhO' práva pro žalující banku a to se vším v dílenské bu
dově na této stavebni parcele se nacházejícím a jiným příslušenstvím. 
Žalobou, o niž tu jde, domáhala se žalující banka na úpadkové podstatě 
firmy B. a T. zjištění, že věci v žalobě jednotlivě uvedené jsou příslu
šenstvím dílny zřízené na stavební parcele. Pro c e sní s o udp r v é 
s tol i c e uznal podle žaloby. D ů vod y: Znaleckým posudkem a vý
povědí svědků ve spojení s mistním ohledáním v dílně bylo zjištěno, že 
z předmětů v rozsudečném výroku uvedených dva vrtací stroje, dva sou
struhy a hoblovací stroj jsou přišroubovány na cementových podkladech, 
zapuštěných do podlahy, brousící stroj jest pevně přišroubo"án na zdě
ném podkladě a jeden elektromotor jest přišroubován na podlo'žkách 
upevněných ve zdí a že všechny tyto předměty jsou nutné k provozu 
dílny a bezpodmínečně potřebné. Vlastnost příslušenství těchto. před
mětů jest tudíž jednak pevným spojením s dílenskou budovou Jednak 
určením a věnováním jich vlastníky dílny k trvalému použití v ní a k pro
vozu v ní založena a jest nerozhodno, že ne všechny předměty byly uve-
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dent do pevného ~P?jení ~ bu,clo~ou. Okolnost, že tyto předměty jsou 
pouzltelne take v ]lne ,\tlne teze zlvnosti nepřichází v úvahu. Dílenská 
budova byla zřízena k provozování živnosti a nutno ji tudíž považovati 
z~ díl~u)ej!c~ živ~oste~ského odvětví podle jejich úmyslu a soud nabyl 
presvedcel1l, ze predmely uvedene v rozsudečném výroku jsou přislu
šenstvím této dílny. Podle znaleckého posudku nutno považovati také 
polní kovárnu za nutnou věc pro dílnlt, ježto dílna neni výlučnou dílnou 
k opravě. automobilů a slouži také ku prováděni prací strojnických a zá
mečnlckych. Soud Jest toho přesv~dčení, že také psací stroj Adler jest 
nezbytnym k provozova11l obchodu v provozu dílny. Ježto jest zjištěnu 
že se usnesl výbor věřit:lů prod,a!i zařízení dílny, má žalobkyně zájen: 
na tom, by byla co neJdnve za]lstena vlastnost příslušenství v inventář: 
označených ~ s dílenskou budovou zavazených předmětů (§ 228 c. l' s.). 
O d vol a.c: s o u d n~pa~ený rozsudek potvrdiL D ů vod y: Pokud 
J:~t odvolan.1 v .ram~1 pra~n:no p.osouzení provedeno, odkazuje se přede
VSli11 na spravne oduv?dnel1l prveho soudu, jež vývody odvolacími nebylo 
am vyvraceno a11l otreseno, a jež odvolací soud jakožto spisům a zá
konu odpovídající v celku sdílí. K výkladu pojmu přislušenstvi ve smy
slu §§ ~g~ a 297 obč. zák., jak v odvolání strany žalované jest obsažen, 
Jest uvesl! toto: Byť bylo by souhlasiti s názorem žalovaného správce 
úpadkové podstaty, že sepsánim inventáře zástavni právo na věcech 
v něm sepsaných nevzniklo, neziskává tím odvolání nic pro své stano
visk,o, po~č~ad,ž věci staly se zástav?u pro pohledávku žalobkyně již 
v puvod~1 ddne po~tavene na stavebm parcele čís. kat. 923/,2 tím způ-. 
sobem, ze vklad zastavniho práva na tuto nemovitost založil zástavní 
právo i k jejímu přislušenství (§ 457 obč. zák.). Stačí, je-li vklad zá
stavniho,práva na,?em.ovitost platný, ~ož v tomto. případě jest nesporno, 
a nem treba ke znzem zastavl11ho prava na mOVIté příslUŠenství nemO
vitosti ještě zvláštního odevzdání (Pfersche: AlIgemeine Lehren des 
burge;l. ~echtes :907 str. 25}L d.). PříslušenstvÍ zůstává v poutu ne
movlte zastavy, trebas bylo preneseno do nové dílnY' a poznámka v in
vel~t~ři věřitelkou dne 18. května 1923 vepsaná má je~ význam evidenční 
pravo tak jako plomby na některých strojich posud se nalézající. Inven
tář v pochybnosti nahražoval by ovšem symbolické odevzdání zástavy 
(% 427,.452 o.bč. zá,k.). Postrádá-li odvolatel při některých kusech stroj-
11Iho zanzem l1!lny, ze nebyly ve smyslu § 297 obč. zák. k cementovému 
ne~? "z:lěném? spodku pe.vně ,přišroubovány, přehlíží, že toho k pojmu 
»pnslusenstvt« treba ne11l a ze podle poslední věty tohoto § stačí, že 
JSou ~rč,en~ k trvalé~u užívání vě~i hlavní. Tu pak zjistil prvý soud bez
vadne, ze upadcl urCIl! Je k trvalemu provozování své živnosti i v nové 
dílně, kamž dne 1. října 1922 živnost přenesli. Z tohoto zjištěni vychá
zeJe uznal prvý soud správně, že zařízení v odsl. I. rozsudečného vS'roku 
uvedené jest příslušenstvím ve smyslu § 297 obč. zák. a odvolaci soud 
tento závěr jako zákonu odpovídajícf sdílí. Není příčiny, by povaha pří
slušenstvÍ odepřena byla psacímu stroji, jejž i podle exekučního řádu 
(§ 251 čís, G ex. ř.) vyloučiti by bylo z exekuce. 

N e j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolání. 
Clvilttl rozhodIlutl x. 70 
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Oůvody: 

Dovolatel napadá rozsudek odvolacího soudu pro nesprávné právní' 
posouzení věci (§ 503 čís. 4 c. ř. s.), leč neprávem. Oovolatel sám při-
pouští, že sporné stroje a zařízení dílny jsou příslušenstvím podniku 
firmy B. a T., popiraje jcn, že jsou příslušenství samé budovy. Jelikož 
však podnik se provozuje v budově, která vlastníky k provozu strojí
renské dílny byla určena a jako laková byla zařízena, ~taly se sporné' 
předměty příslušenstvím budovy. Ustálená nauka právní a judikatura 
pokládají předměty potřebné k provozu podniku za příslušenství bu
dovy, je-li tato k provozu podniku zařízena a je-li k tomu výlučně neb 
aspoň větším dílem určena (Randa: Oržba str. 531, Kraínz-Ehrenzweig:. 
§ 165, Ohmeyer: Oas Unternehmen als Rechtsobjekt § 2). Již soud od
volací správně zdúraznil, že podle § 294 obč. zák. jest rozhodným jen 
totó určení strojů a dílenského zařízení k trvalé potřebě podniku a ni
koli snad víceméně pevné lysické spojení s budovou (viz sb. n. s. čís. 
2799). Nezáleží proto na tom,že se prý přišroubování strojů stalo jen 
k vůli jejich stabílitě. Ani ta okolnost, že předměty mohou býti kdy
koliv odšroubovány a přeneseny jinam, nemění nic na jejich vlastnosti 
jako příslušenství, dokud skutečně jinam přeneseny nebyly. Zmiňuje-li. 

se zákon v § 294 obč. zák. o určení k trvalé potřebě hlavní věci, je to 
míněno jen jako protiklad k přechodné potřebě, .není však míněno spo
jení s hlavní věcí navždy. Ani ta okolnost, že se může státi, že celé řady 
nástrojů není používáno po měsíce, nezbavuje jich vlastnosti jako pří .. 
slušenství, jakmile jest zjištěno, že je jich všech třeba k provozu strojí
renské a zámečnické dílny. 

čís. 8270. 

Zákon ze dne 9. října 1924, čís. 221 sb. z. a n. :0 pojištěni zaměst-· 
nanců pro případ nemoci, invalidity a stáří. 

O nároku pojišťovny proti zaměstnavateli ve smyslu § 2(). (2) zákona. 
rozhodují soudy rozhodčí a pojišťovací, nikoliv řádné soudy, třebas byl 
zaměstnavatel nárok uznal. 

(Rozh. ze dne 1. září 19:28, R II 213/28.) 

Žalující okresní ncmoceilská pojišťovna domáhala se na žalovaném 
peníze, jejž zaplatila za zaměstnance žalovaného, jehJž podle tvrzení ža
loby žalovaný přijal do svých služeb dne 24. listopadu 1925, avšak k ne
mocenskému pojištění přihlásil teprve dne 30. listopadu 1925, dělník 
pak cine 28. listopadu 1925 onemocněl. Námitce nepřípustnJs;i pořadu 
práva s o udp r v é s tol i c e vyhově! á žalobu odmítl. O ů vod y: 
Soud omeziv jednání na námitku nepřípustnosti pořadu_ práva vzal za. 
zjištěno dopisem žalovaného, že žalovaoý se zavázal platiti Ž.11obkyni. 
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výlohy ošetřování dělníka C-a. žalující strana uplatňuje zažalovaný ná
rok z důvodu uznání dluhu. Předmětem závazku již podle přednesu ža
lobního jest placení nemocenského (dočasné renty), lékařský honorář, 
léky a lékařské ošetření za C-a, jehož žalovaný proti zákonným před-o 
pisům zákona Ze dne 9. října 1924, čÍs. 221 sb. z. a n. pozdě přihlásil 
k nemocenskému pojištění, takže podle tohoto zákona stihají ho újmy 
z opozděného přihlášení. Pro jednání a rozhodnutí o taknvýchto nárocích 
nemocenských pojišťoven jsou příslušny podle § 186 a násl. cit. zák .. 
čís. 221/24 sb. z. a n. rozhodčí soudy pojišťoven, takže pořad práva 
pro tyto nároky pojišťoven jest vyloučen. Než ani z uznání takovýchto 
nároků nemocenských pojišťoven nemŮže se státi příslušný obecný soucl. 
ústav uznání tuzemské právo proti právu římskému vůbec nezná, takže, 
je-li tu uznání, jde o závazek čistě abstraktní, který předpokládá záva
zek hlavní, takže uznání o sobě jest pokládati jen za smlouvu akceso
rickou. Pro domáhání se závazku hlavního musí však býti příslušným 
soud obecný a nikoli soudy zvláštní, jak jest tomu v tomto případě, takže 
i pro smlouvy akcesorické v případech. kde pro řešení hlavního závazku 
jsou příslušné soudy zvláštní, zůstávají tyto soudy i dále příslušné .. 
Rek u r sní s o u d zamítl námitku nepřípustnosti pořadu práva. O ů
vod y: Žalující strana žádá na žalovar'ém zaplacení 3.290 Kč z těchto 
dtlvodů: žalovaný opomenul jako zaměstnavatel Leopolda C-a ohlásiti 
tohoto zaměstnance .včas u nemocenské pokladny. Leopold C. onemDC
něl ve službách žalovaného dříve, než ho žalovaný ohlásil u nemocenské 
pojišťovny. žádá tedy nemocenská pojišťovna náhradu nákladů za dávky, 
jež učinila v zájmu Leopolda C-a. Tento náhradní nárok patří před ci
vilní soudy. Je to náhradní nárok pro neohlášení zaměstnance zaměst
navatelem. (§§ 17, 20 a 260 a) zák. čís. 221 z r. 1924.) Z §§ 186 a 220 
toholo zákona vysvítá, že před úřady tam uvedené patří jen nároky ml 
pojistné dávky proti nemocenské pojišťovně nebe žaloby na náhradu po
dle tohoto zákona v případech § 220 čís. 4 zákona čís. 221/,1924. Ani 
dosavadní soudní praxe nepochybovala o příslušnosti soudní v těchto 
případech (Gl. U. Nová řada, 876,1207,2976,4290,4997 a 5594). Mimo 
to tvrdí strana, žalující, že žalovaný před zahájením sporu žalobní nárok 

.. bez výhrady uznal. O tomto právním důvodu mají rovněž jen soudy roz-
hodnouti. Smíry o nárocích patří před souely, i když předmět smíru (ná
rok) tkvi v právu veřejném (srovnej: Glaser-Unger 3950, proti Pražák, 
Spory l. čís. 17). 

N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

D ů vod y: 

Žalobní nárok SpOCI'Va na předpisu § 20 (2) zákona čís. 221/24. 
Podle § 189 téhož zákona mají opatření a rozhodnutí pojíšťovacích 
ústavů určené zájemníkům (stranám) býti doručena písemně výměrem. 
Není pochyby, že zaměstnavatel je stranou ve smyslu tohoto předpisu" 
že i opatřeni podle § 20 mělo se státi výměrem podle § 189. Podle § 239 
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lláleži politickým úřadům rozhodovati o opravných prostředcích proti 
výměrům nositelů pojištěni (§ 189), pokud rozhodování není přikázáno 
soudům. O kterých výměrech rozhoduji soudy, jest patrno z §§ 192, 196 
a 220. Nezáleží na tom, zda lze zahrnouti pod některý z těchto předpisů 
případ § 20 (2), o který jde, neboť i v těchto případech rozhodují soudy 
rozhodčí a pojišiovací, ne však soudy řádné. Tato ustanovení, jež jsou 

. rázu veřejnoprávního, nelze přejíti způsobem tvrzeným v žalobě, že ža
lující pojišťovna žádala žalovaného o sdělení, zda jest ochoten uhraditi 
náhradu a že se žalovan}' k tomu zavázal. Ani tím neslal se nárok ten 
soukromoprávním. Tim méně lze souhlasiti s rekursním soudem, že jde 
o smír (patrně podle § 1380 obč. zák.), šlo by jedině o uznání veřejno
právní pohledávky, Jímž však nepozbyl veřejnoprávní poměr této své 
vlastnosti. 

čís. 8271. 

Odvolací soud není oprávněn doplňovati skutková zjištění v neve
řejném sezení, nýbrž může za tim účelem buď zrušiti rozsudek prvého 
soudu a vrátiti mu věc k doplnění a k novému rozhodnutí nebo naříditi 
:rok k ústnimu odvolacímu líčení, by mohlo býti doplněno jednání a pro
'vedeny důkazy. 

(Rozh. ze dne 1. září 1928, RII 232/28.) 

Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e uznal podle žaloby. O d
vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a odmítl žalobu pro nepří
'slušnost soudu. 

N e j v y Š š í s Ů II d zrušil napadené usnesení a uložil odvolacímu 
:soudu, by znovu rozhodlo odvolání. 

D ů vod y: 

Pro rozhodnutí o námitce, že prvý soud není podle § 88 druhý od
stavec j. n. příslušným, jest směrodatnou skutečnost, kdy fakiura došla 
žalované straně, zda se lak stalo současně s dojitím zboží nebo již před 
tím, či teprve po dojití zboží. Prvý soud, jsa mylného názoru, že je roz
hodnou skutečnost, kdy faktura byla žalobcem žalovanému odeslána, ne- . 
zabýval se zjištěním, kdy faktura byla žalovanému doručena, a rozhodl 
o námitce, nemaje pro to náležitého skutkového podkladu. Tuto vadu 
postřehl soud odvolací a snažil se ji odstraniti tím, že zjistil na podkladě 
první stolicí vyšetřeném, totiž svědectvím Josefy R-ové, že žalovaný do-

. stal fakturu teprv později některý den po dojití zboží. Avšak tento po
stup nebyl správný, neboť odvolací soud doplňoval skutková zjištěni 

v zasedání neveřejném, tedy bez účasti stran a bez formálního usnesení 
průvodního, které se může učiniti jen na základě ústního jednání. K od-
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stranění vady shora naznačené mohl od~~l~cí ,soud zvali,ti ~es.tu dvojí; 
bud' zrušiti rozsudek prvého soudu a vraÍ1l! vec do prvm stohce, klera 
také opomenula vůbec zabývati se otázkou pří~!uš~osti op~ené, o ~ 99 
j. n., k doplnění a novému rozhodnul! anebo nandltl rok k ustmmu jed
nání odvolacímu; by mohlo býti doplněno jednání a prov~deny důkazy 
o době, kdy faktura byla žalovanému poštou dodána (Klel:" Vorlesul1.
gen str. 244, Neumann k ~~ 4~ 1 až 474 c. ř.,~,), .odvolacl soud zv ohl 
cestu nesprávnou a vada nzem nebyla tedy radnym postupem odstra
něna, což rekurent právem vytýká. 

Čis. 8272. 

Slibil-Ii snoubenec snoubence při nebo po rozvázání milostného po
měru něco k jejímu zaopatření, není to darováním, aniž to spadá pod 
ustanovení § 45 obč. zák. 

Soud jest oprávněn rozhodovati naozákl!ldě veš~~rých.,~ýs!edku úst
ního jednáni a při něm provedených dukazu a zálezl v pn~1tle provede
ných důkazů jen na tom, by svým obsahem zapadaly do ramce skutko
vých přednesu stran. 

(Rozh. ze dne 1. září 1928, Rv II 665/27.) 

ž"lobkvnč domáhala se na žalOVaném zaplacení 20.000 Kč, jež prý 
jí žal~van~ slíbil, kdyby se měla vdáti. Pro c e sní s o II d P r v é· 

. s.t o I i c e' žalobu zamítl, o d vol a c í s o u d napadený rozsudek po
tvrdil. D II vod v: Odvolání lze přisvědčiti jen v tom, že prvý sou'dce 
mylně věc po prÁvní stránce posoudil, maje za to, ~e se ža10bkyl~ě d?
máhala náhrady škody, a zamítnuv dusledkem toho zalobu proto.' ze ,na
rok jest podle § 1489 obč. zák. promlčen. Neboť žaloba ~cela,jasne ~e 
opirá o slib žalovaného žalobkyni, Ž': jí vyplatí 20-~0 .tISIC K:: p;o ph~ 
pad jejího sňatku s jinou osobou nez s ~1111. Neuplatnuje :udl~ zako,nn~ 
nárok z dúvodu náhrady škody podle §§ 1295, 1325 obc. zak., nybrz 
smluvní nárok" ze závazku žalovaného. Smluvni nárok se promlčuje po 
všeobecné třicetileté lhůtě § 1478 obč. zák., pročež námitka promlče~l 
neobstojí. Než přes to nelze odvoláni vyhověti, neboť jest přezkoumat', 
jakého druhu jest smlouva, z níž odvolatelka sv lij nárok ~dvozuJe. ,A tu 
dospivá odvolací soud k názoru, že je to smlouva darovacl a to z techto 
důvodů: Darováni (§ 938 obč. zák.) je výlučně úkonem Iiberality dár
COlVY, kde tento z pouhé štědrosti, aniž by tím uznával svou P?VlUnOSc,_ 
chce zvčtšiti majetek obdarovaného. Učiní-Ii však takový slIb proto, 
že cíti povinnost k plnění, jde již buď o novaci (§ 1376 obč. zák.), 
ktecr'už přeměňuje původní závazek v závazek nový, nebo o smír (§ 1380 
obč. zák.), jímž se závazek do,ud spJrný přeměňuje v nový závazek 
nesporný. Z prohlášení žalovaného jest patrno, že se žalovaný zavázal 
k vyplacení 20-40 tisíc Kč nikoUv proto, že uznával svou zákonnou 
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povinnost k udškodnění odvolatelky za to, že jí svým zaviněním při
vodil pohlavní nákazu, ní'brž jedíně proto, by se slibu maržclskél1lu, 
který, d~l ,odvolatelce teprve, když jíž byla nakažena, vyhnul, by se ji. 
proste receno, zbavIL Kdyby byla odvolatelka tvrdila a dokázala že 
žalovaný jí učíníl peněžní přípověd', jsa sí vědom, že tím plní jen' zá
konnou povinnost uloienou mu ustanovellÍm §§ 1295 a násl. obč, zák., 
nebylo by to slibem darovacím, Avšak přislíbil-li žalovaný určitou sumu 
penez odvolatelce Jen proto, že nechtěl splniti slib manželství, není 
v tom uznání zákonné povinností k pln(ní, poněvadž § 45 obč'. zák. ta
kovou povinnost nevěrné smluvní straně neukládá, a o příp"d § 46 obč. 
zák. nejde, ježto odvolatelka ani cetvrdí, že odstoupením žalova",éhG 
od slibu manželství utrpěla skutečnou škodu, Zakládá se tudíž slib ža
lovaného na vyplacení sumy peněz výlučně na jeho štědrosti a je slibe'n 
darovacím, k jehož žalovatelností se vyžaduje podle § 943 obč. zák, 
a §1 zákona ze dne 25. července 1871, čís, 76 ř. zák. forma notářského 
spísu. jelikož této formy se mu nedostává, nelze odvolate:cc nárok 
přiznati. 

N e j v y Š š í s o u d zrušíl napadený rozsudek a vrátí! věc odvo
]acímu soudu, by o odvolání dále jednal a znovu rozhodl. 

Důvody: 

Souhlasiti jest s názorem odvolacího soudu, že se žalobky,-.č nedo
lnáh,á ,náhrady škody, nýbrž že opírá žalobu o s;ib žl10vaného, že vy
platI zalobkyni 20 až 40 tísíc Kč pro případ jejího sňa:ku s jíným mu
.žen:, než ,s nh11, je tedy správnrm též úsudek odvolacího s"udu, že by 
se zalOblll narok mohl promlčeÍl teprve ve 30 letech a že námítka pro
mlčení je bezdůvodná. Nelze však prozatímsoudu odvolacímu přisvěd
čHi v tom, že tu jde o smlouvu darovací, k jejíž platnosti by bylo třeba' 
zachovati formu llotářského spísu, neboť tento úsudek jest předčasným, 
Při posuzování otázky, zda jde v souzeném případě o smlouvu darovací, 
nutno mimo jíLé přihlédnouti i k tomu, zda jde o převzetí závazku 
k plr,ění bezúplatnému, zda se převzetí závazku stalo v úmyslu daro
vacím. Poskytuje-li někdo něco jako náhradu škody, není to darováním, 
i kdyby poskytUjící nebyl ani povinen škodu nahradití, neboť jeho úmysl 
nesměřuje k tomu, by učinil dal, nýbrž k tomu, by, třebas jen z důvodu 
:slušl1osti, napravil způsobenou škodu. Rovněž není darováním, co snou
benec slíbí svf snoubence při nebo po rozvázání milostného poměru 
k jejímu zaopatřeni. Předmětem závazku v takovém případě není ani to, 
co bylo ujednáno pro případ ustoupení od slibu zásnubního, nýbrž PD
skytnutí odbytného na úhradu nároků ze zrušeného mílostného poměru 
a jeho následků. Nejde tedy aní tu o převzetí závazku bezú)latného, 
Slib takový není aní darováním ani jednáním ve smyslu li 45 obě. zák. 
právně bezúčínným, O darování nemůže tu býtí řeči, poněvadž nejde 
,o výron pouhé dobročinností (Ehrenzweig 1926 str. 363, 364, rozhod-
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nu.i bývaiého nejvyššího soudu ve Vidní Slg. 1 118, V 2090, Xl 4079, 
XVI 6415, rozll. rak. nejv. soudu z roku 1925 svazek VII 308), To, co 
právě uvedeno, jsou vůdčími zásadami pro posuzování tohoto sporu. 
jímí je také naznačen směr, ve kterém měla býtí sporná látka probrána 
(§ 182 c. ř, s.). Trestním rozsudkem okresního soudu ze dne 23. únor" 
1927 bylo zjištěno, že ohžalovaný Emíl L. na podzím (správně o va
nocích) 1920 se soukromou účastnící, nynější žalobkyní, souložíl a ji 
kapavkou nakazíl. Naprotí tomu má krajský soud v tomto cívilním sporu 
za to, že nebylo positivně dokázáno, že žalovaný byl lueticky nakažen, 
Otázkou, zda žalobkyně byla kapavkou nakažena; po případě kým, se 
tento soud nezabýval a nezabýval se jí aní soud odvolací, maje parně 
důsledkem svého odchylného názoru za to, že otázka ta je pro posouzei1í 
věci lhostejná. Než tomu není tak, neboť zjištění ve směru právě nazna
čeném jsou důležítá pro posouzení pohnutky, z jaké tvrzený slib hyl 
učiněn, a úmyslu, v jakém se tak stalo, Leč, i kdyby se nedalo přes'1i' 
zjistití, že to byl žalovaný, jenž žalobkyni nakazíl, nelze přehlédnou,i, 
že žalovaný podle svého vlastního přednesu již v roce 1922, ačkoii prý 
se necítil zavázán k náhradě škody z důvodu nakažení, přece zaplatí 1 
v kanceláří Dra L-a pro žalobkyni, tehdy ještě nezletilou, 6.000 Kč 
k úplnému vyrovnání všech snad vzníklýcll n~bo později vzešlých ná
sledků domnělé nákazy, Že zaplacení této náhrady nebylo dzrov<Ínírn, 
o tom nemůže býtí z důvodů shora uvedených pochybností. Nižší soudy 
důsledkem právního stanoviska, jež ve věcí zaujaly, nezjístily vůbec, 
jaký slib žalovaný pří aneb po' zrušení milostného poměru žalobkyni 
učínil, a proč se tak stalo. je tedy předčasným úsudek soudu odvola
cího, že se žalovaný zavázal k vyplacení 20----40 tísíc Kč nikolí z toho 
důvodu, že uznával SvOu zákOntlOlt povinnost k odškodnění Žalobkyně 
za to, že jí s~ým zaviněním zpl1sobil pohlavní nákazu, nýbrž jedíně 
proto: by se slIbu manželskému, který dal žalobkyní teprve, až již byla 
nakazena, vyhnul a by se jí zbavil. Míní-li soud odvolací dále, že k vý
p~vědi svědkyně Hermíny R-ové, která potvrdila, že myslí, že žalovaný 
slIbIl žalobkym 20 až 40 tísíc Kč nejen za to, že si jí nevezme, nýbrž 
i proto, že je nemocná, nelze přihlížetí, ana žalobkyně níc takového 
nepřednesla, nebude zajisté nevhodno upozo-rnití na to, že soud jest 
oprávněn rozhodovati na základě veškerých výsledků ústního jednání 
,a při něm provedených ilůkazů a že ve příčíně výsledků řízení průvod
.ního záleží jen na tom, by obsahem svým zapadaly do rámce skutko
vých přednesů stran, Že pak výpověď svědkyně R-ové nevybočuje 
z rámce skutkového přednesu strany žalující, o tom není pochybností 
(vysvětlivky mín. sprav; k § 414, Neumann k §§ 414-416 c. ř, s.), 
Podle skutkového děje mohou zajisté vysvětlení o tom, z jakého pod·
nětu a v jakém úmyslu byl tvrzený slíb učíněn, podati v prvé řadě strany, 
a bude tedy účelno, aby, setrvá-lí žalovaná strana pří námitce, že jde 
o nezávazný slib darovací, po případném doplnění skutkového před
nesu stran (§ 182 c, ř. s.) ve směru právě naznačeném, byl proveden 
j dukaz výslechem strall: 
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žaloba o rozvod manželství od stolu a lože jest nepřipustna, dokud 
trvají právní účinky dobrovolného rozvodu. 

(Rozh. ,e dne 6. září 1928, R I 552/28.) 

, Proti žalobě manžela o rozvod manželství od stolu a lože z viny 
zalov~né namítla žalovaná manželka mimo jiné, že jde o rozepři právo
platne rozsouzenou, ježto manželství stran bylo dobrovolně rozvedeno 
uSI1:sení;n ze dne ~. září 1921. S? udp r v é s t o I i c e námitce 'y .. 
hovel a zalobu Odnlltl. Rek u r s n I S o u d zamítl námítku věci právo
platně rvzsouzené. 

Ne i v .Y š š í s o II d obnovil usnesení prvého soudu. 

Důvody: 

Řešiti jest otázku, zda jest přípustna žaloba o rozvod manželství 
o~ stolu a lože z viny d,:~hé strany, když manželství bylo již za sou-
12,asu stran ro~v,:,de11O a ucmky ro}vodu .iešiě trvají (§ 110 obč. zák.). 
Zal obce domaha se rozsudku, ze se Jeho manželství se žalovanou 
prohl~šuje za r.?zved,ené o~.~tolu a lože z viny žalované, ač jest ne .. 
spome, ze manzelstvl bylo lIZ rozvedeno usnesením zemského civilního 
soudu v Praze ze dne 17. října 1921 podle vzájemného souhlasu obou 
sl!'an, kdy~ se b~ly s}rany s?,ud~ím smírem dohodly o svých majetko
vych pomcrech, jakoz I o vyzlve a výchově svého nezletilého dítěte a 
když byl~ jejich. uje,dnán~ v~ příčině dítěte opatrovnIcky schváleno. 
Žalo~ce,,~~m uvadl v zalobe, ze od povoleného rozvodu - vlastně již 
od ?nvejslho' rozchodu - neměl se žalovanou styků až na spory, které 
s 11l vedl, a totéž tvrdí žalovaná v žalobní odpovědi. Za tohoto stavu 
věci bylo by již s hlediska laického ílepochopitelným, jak by mohlo býti 
v: sporu znova rozváděno manželství, které již po sedm roků zcela podle 
zakona a se všemi právními účinky jest rozvedeno. Ale stejně nepří
pustn~~1 jest to i s hlediska právnického. Brání tomu předpis § 18 
ne~p. flZ. ze dne 9. srpna 1854, čís. 208 ř. zák., který tu jediné přichází 
v uvahu, který co do významu a účinku odpovídá předpisu druhého 
odst~vce § 411 c~ ř .. s. o právní ,:,oci rozsudku a který v první vě'tě 
pravr: »Proh opatrel1lm soudu ve vecech nesporného soudnictví bez vý
hrady dalšího projednávání nemůže býti právní rozepře zahájena.« Tim 
JSOU stanoveny účinky materielní právní moci v ten rozum, že pře
zkoumání pravoplatného opatření mimo sporného soudce ať ve sporu 
r~:bo v řízení mimosporném jest zpravidla vyloučeno (Ott, Rechts~ 
fursorgeverfahren strana 261 a 263). Všechny předpoklady tohoto před
pISU JSou v tomto případě splněny a není tu výhrad druhého odstavce 
§ 18 nesp. říz., že by totiž šlo o práva jiných stran na jednáni nesú-
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častněných, nebo že by zákon propůjčoval straně vlastní žalobní právo. 
Jde přédevším o otázku, zdali povoleni dobrovolného rozvodu mimo
sporným soudcem jest »opatřením« po rozumu § 18 nesp. říz. O tom 
nemůže býti pochybnosti. Vyřízeni mimosporných věcí děje se soud
covským opatřenim. Tim se rozumí autoritativní výrok soudu k tomu 
povolaného, jímž sé dotyčná právni věc s konečnou platností upravuje, 
ovšem s výhradou připadné změny v pořadu soudních stolic (Olt str. 
229, 264---265 pozu. 12). Rozvod manželství, zrušení manželského spo
lečenstvi bez zrušení manželského svazku, může nastati jen soudním 
výrokem. Manželé sami nemohou manželské společenství s právním 
účinkem zrušiti (§ 93 obč. zák.). Výrok soudní mŮže býti vydán buJ' 
v řízení mimospomém za souhlasu obou stran a dalších zákonných 
předpokladů (§§ 103 až 106 obč. zák. a § 114 j. n.), nebo v řízení spor
ném proti vtrli druhé strany (§§ 107-109 obč. zák. a §§ 50 čís. 2 a 
76 j. n.). Výrok soudu v řízení mimosporném jest právě tak podstatným 
předpokladem pro rozvod) jako rozsudek v řízení sporném. Bez něho 
není rozvodu (§§ 3 a 8 dvorního dekretu ze dne 23. srpna 1819, 
čís. 1595 sb. z. s. a §§ 3 a 7 nařízení min. sprav. ze dne 9. prosince 
1897, čís. 283 ř. zák.). Jde tedy o úkon, jímž se manželský poměr auto
ritativním výrokem soudu s konečnou platností upravuje, kterýžto úkon 
jest právě »opatřením soudu ve věcech nesporného soudnictví«. Jde 
tu o »opatření«, o nichž mluví zákon jak v § 18 nesp. říz., tak v před
pisech o opravných prostředcích, v §§ 9-16 nesp. říz. Pro souzený 
případ nezáleží na tom, zda výrok SOlIdní jest povahy konstitutivní 
(právotvorné), jak zastává Hora v Právníku str. 228/1928 a jak se zdá 
také Olt I. c. str. 229, či pouze deklaraiorní (jak bylo vysloveno v roz
!\odnutích čís. 516 a 2977 sb. n. s" kde arciť šlo o jinou otázku, totiž 
zda jest oprávněn některý z manželů jednostranně odvolati souhlas, 
který již k rozvodu dal). Stačí, že tu jde o »opatření« podle § 18 nesp. 
říz., které jest jednou z podstatných předpokladů právní účinnosti do
brovolného rozvodu. Zákon sám užívá pro výrok soudu slov »rozvod 
dorvoliti« (§ 103 obč. zák.), »rozvod povoliti« (§ 105 obč. zák., § 8 
dv. dekretu z r. 1819, § 7 min. nař. z r. 1897, § 114 j. n.) a naproti tomu 
pico pwjev stran slov »k tomu se podvoliti« (§ 103 obč. zák.), »v roz
vod svoliti« (§ 106-108 obč. zák.), což rovněž poukazuje k tomu, že 
teprve soudním povolenim nastává rozvod. Praví-li § 3 dv. d. z r. 1819 
a souhlasně s nim § 3 min. nař. z r. 1897, že se má soudce pokusiti o to, 
by rozvod, žádaný z důvodů úplně platných, byl bez právního nálezu 
(I. j. bez rozsudku v řizení sporném) druhou stranou na určitý nebo 
neurčitý čas povolen, neznamená to, že by strana sama rozvod povo
lovala, což by odporovalo všem ostatním citovaným předpisům zákona, 
nýbrž znamená to, že soudce má se pokusiti, by druhá strana dobro
volně a bez rozsudku v rozvod svolila. Vždyť praví již § 8 dv. d. a § 7 
min. nař., »povolen-li žádaný rozvod následkem dohodnutí obou 
stran ... «, Z čehož jest zjevno, že dohoda jest jen podkladem pro sQudnf 
opatření. Nezáleží dále ani na tom, že v tomto případě povolen byl do
brovolný rozvod procesním soudem na základě dohody manželů za 
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sporu, neboť tu nastoupil procesní soud na místo jinak přísluŠného 
soudu okresního (§ 114 j. n.) - jak to praxe z důvodů hospodárnosti 
a zjednodušení řízen! všeobecně připouští - a jeho opatření jest opa
třením v nesporném souunictvÍ. Podle toho, co bylo dosud vyloženo, 
nelze souhlasiti s rekurs ním soudem, že prý nebyla věc soudem pří 
dobrovolném rozvodu rozhodnuta, že prý tu jde o dohodu manželú před 
soudem podle příslušejícího jim práva disponovati předmětem sporu, 
nikoli však o rozhodnutí soudu, jaké předpokládá věc právoplat"ě roz
SOllZéná a že proto nemliže b}'ti řeči o věci rozsouzené. Rekursní souj 
nerozeznává mezi dohodou stran j ::1kožto právním jednáním) náležejícím 
k obapoíně zavazujícím smlouvám a vížícím obě slrany ve vzájemném 
poměru (§ 1380 obč. zák.) a mezi »opatřením soudu«, které bylo uči
něno u výkonu moci soudcovské na základě dohody s'.ran. Rekursní SJud 
posuzuje otázku »věci pravop!atně rozsouzené« jen podle předpisů civil
ního řadu soudního a ponechává stranou předpis § 18 nesp. říz., který 
jest tu jedině rozhodný. Zdali se výrok mimosporného soudc, nazn 
právě »rozhodnutÍl11«, jest v tomto případě nezávažné. Praví-li konečně 
rekursní soud, že námitku věci pravoplatně rozsouzené nelze opírati 
o soudní smír, jímž věc skončila, má pravdu a jest v souladu s judika
turou nejvyššího soudu (na př. rozhodnutí čís. 1744 a 5162 sb. n. s.), 
ale přehlíží, že v tomto případě nejde o věcnou námitku, čerpanou 
z obsahu smíru (exceptio rei transactae), nýbrž o námitku, čerpanou 
z formálního práva, které nedovoluje, by věc vyřízená pravopla!lcě mimo
sporným soudcem~ byla znovu rozhodována soudcem procesním. Tím 
jest sporná otázka rozhodnuta, neboť v usnesení, jímž byl svého času 
souhlasný rozvod povolen, nebyla a nesměla býti obsažena žádná vý
hrada dalšího právního projednávání této otázky (§ 8 dv. dekretu 
z r. 1819 a § 7 min. nař. z r. 1897), takže o otázce rozvodu nesmí býti 
prá;vní rozepře zahájena. žaloba o rozvod jest v tomto případě nepří
pustná a musila býti odmítnuta buď na návrh nebo z moci úřední. Za 
toholo stavu věci netřeba se obíratí otázkou, jaký význam má obliga
torně předepsaný a na návrhu stran nezávislý výrok procesního soudu 
o vině v rozvodovém rozsudku (§ 12 dv. d. z r. 1819 a § 6 mín. nař. 
z r. 1897), ani otázkou, zda a jak by mohl žalobce vymoci si soudní 
rozhodnutí o této otázce - o kterou mu podle žaloby hlavně jde -
nebo ť návrh žalobní zní na rozvod (z viny žalované), ale o rozvodu 

.se nově rozhodovati nesmÍ. Jen mimochodem se podotýká, že rekursní 
soud neprávem uvádí, že první soud vyslovil názor, že »dobrovolným 
rozvodem je jakákoliv otázka viny navždy smazána«, neboť prvý soud 
takového názoru nevyslovil, nýbrž naopak uvedl, že jest již mimo rá
mec jeho úvah, zdali byla otázka viny dobrovolným rozvodem smazána. 

čís. 8274. 

Právní zástupce chUdé strany není povinen, by formálně vadnýodvo
Jací spis prostě podepsal. Může ho nahraditi novým. podánlm. ve lhůtě 
stanovené k opravě, jest však povinen předložiti s novým podáním. 
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i původní podání. Neučinil-li tak, jest pavažovati nový odvolaCÍ spis 
za samostatný a posuzonti jeho včasnost podle času, kdy došel na soud. 

(Rozh. ze dne 6. září 1928. R I 576/28.) 

o d vol a c i s o u d odmítl odvoláni pro opozděnost. D ů vod)': 
Napadený rozsudek byl doručen dne 19. ledna 1928 žalovanému, jenž 
proti němu podal odvolání došlé na soud dne 30. ledna 1928, jež VŠlk 
nevykazovalo náležitosli odvo,lacího spisu podle § 467 c. ř. s. a byio 
proto žalovanému, jenLlž současně bylo pJvoleno právo chuJých s advo
kátem pro řízení opravné, vráceno do rukou advokáta, jenž mu byi advu
kátní komorou pro řízení opravné ustanoven. Doruč'enÍ uS:1esenÍ o po
volení práva chudých a ustanovení zástupce chudých spolu s formáln0 
vadným odvolacím spisem, doručeno zřízenému zástupci žalovaného ~
jak prvým soudem zjištěno' - dne 15. února 1928, a ježto usnesením 
prvého soudu ze dne 2. únOra 1928 stanovena lhůta 14 dnů k odstra
něni formálních vad odvolacího spisu, končila lhůta tato dne 29. únow, 
Právní zástupce žalovaného nahradil chybný odvolací spis novým spi
sem odvolacím formálně správným, který došel k soudn dne 25. února 
1928, aniž však původní chybné podání bylo připojeno, a teprve na 
opětné vyzvání prvého soudu bylo i toto původní podání soudu vráceno, 
což se však stalo teprve dne 6. března 1928. Nevyhověl tudíž žalovaný 
vyzvání soudu ze dne 2. února 1928, by odstranil formální vadu odvo
lacího spisu ve lhůtě mu určené, nepřip0'jiv k novému podání nahra
zujícímu podání chybné toto původní podání, takže nelze mu přičísti 
k .prospěchu ustanovení § 85 druhý odstavec c. ř. s.; dne 6. března, kel y 
původní podání soudu došlo, lhůta určená k odstraněni formá'ních vad 
již uplynula. Lhostejno je, že prvý soud do dojití nového spisu odvo
laciho vyzval žalovanou stranu, by do pi'ti dnů předložila. soudu pů
vodní chybné podání, ježto lhútu k odstranění formálních vad prodlou
::uti nelze (§ 85 druhý odstavec c. ř. s.). Spis odvolací nahrazující pů_ 
vpdní chybné podání, došlý k soudu bez připojení chybného podání, 
dlužno považovati za nový odvolací spis, který však jako odvolání došel 
k soudu opozděně, ježto odvolací lhůta končila dne 2. února 1928. Bylo 
proto odvolání pko opozděné v sedění neveřejném odmítnouti (§§ 471 
čís. 2, 473 a 474 c. ř. s., srov. judikát čís. 217 a rozh. ncjv. soudu 
čís. 3242 sb.). 

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

D ů vod y: 

VS/vodům rekursním lze sice přisvědčiti, že právní zástupce chudé 
strany nebyl povinen, forrná!n" vadný odvolací spis prostě podepsati 
a že 1110hl jej nahraditi novým podáním ve lhůtě ustanovené k opravě. 
Než v tomto případě b)'l povinen, by s novým podáním v neprodluži
(elné lhůtě (§ 85 druhý odstavec c. ř. s.) usnesením prvého soudu ze 
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dne 15. února 1928 ustanovené, - jež končila dnem 29. února 1928-
předložil soudu též původní podání k opravě zaslané, -- jež bylo jen 
vráceno k doplnění prvSm soudem, - by soud mohl zkoumati, zda 
nové podání nevybočuje z mezí oprav formální vady a neprovádí nové, 
již nepřípustné procesní úkony. Ježto zástupce žalovaného nevrátil ve 
lhůtě do 29. února 1928 původní podání, .považoval odvolací soud dů
vodně nový odvolací spis za samostatný a posuzoval jeho včasnost podle 
času, kdy došel k soudu. Stačí proto odkázati ku správnému odůvod
nění napadeného usnesení. jež souhlasí i s rozhodnutím sb. n. s. 
čís. 3242). 

čís. 8275. 

Zaplatil-U žalovaný, uplatnivši započtenim vzájemnou pohledávku, 
žalobni pohledávku před vynesenim dílčího rozsudku, jimž žalobě vy
hověno, odpadá dalši jednáni a rozhadnutl o vzájemné poh'edávce. 
Pakliže však zaplatil teprve po vynesení dllčího rozsudku, přiznáva
jlciho žalobni pohledávku, jest o vzájemné pohledávce dále jednati a 
o ni konečným rozsudkem rozhodnouti, do té není soud oprávněn roz
hodnouti o útratách sporu. 

(Rozh. ze dne 6. září 1928, R I 683/28.) 

žalobce žaloval žalovaného o zaplacení 760 Kč s přís!. Při roku dne 
14. hstopadu 1927 uznal žalovaný výslovně žalobní pohledávku, načež 
soudce vyneslo žalobní pohledávce dílčí rozsudek podle § 391, třet! 
odstavec, c. ř. S., ježto žalovaný namítl započtením vzájemnou pohle
dávku. Usnesením ze dne 7. února 1928 přisoudil s O u ci p r v é s t o-
l i c e žalobci útraty. D ů vod y: Jest nesporno, že žalovaný zaplatil 
dne 7. prosmce 1927 zažalovanou pohledávku. Při roku dne 14. listo
padu 1927 namíti žalovaný započtením vzájemnou pohledávku, jež není' 
v právní s~U~islosti. se ža.lovanou pohledávkou. Podle § 391 c. ř. s. bylo 
by v Jednam o vzaJemne pohledavce bez přerušení pokračovati. Žalo
vaný však vyrovnal žalobní pohledávku, ač tvrdil zapodtatelnou vzá
jemnou pohledávku. Tím odňal sám pudu své vzájemné pohledávce. 
O vzájemné pohledávce žalovaného nelze již rozhodovati, ježto tu není 
pohled~vky, na niž .. ~y měla b5:ti z~počítána. Pohledávka a vzájemná 
pohledavka neJsou JIZ proh sobe, .jezto žalobni pohledávka jest zapra
~;na a o započtení nemůže býti řeči. (Ol~ser-Unger 42 nová řada 8 
CI~. 3191, Ne~maI111, III. vyd. str. 1222.) Zalo'vaný může svou pohle
dav ku uplatm,~ Jen zalobou. Ježto žalovaný ve sporu podlehl, jest po
vll1~n hra~,tl utraty. ~ e k u r s n i s o II d zrušil napadené usnesení a 
uloz~1 pr~emu soudu, oy.pokrač'oval v řízeni o vzájemné pohledávce 
namltnute započtemm. D u vod y: Stanovisko prvého soudu není odů
vodněno předpisy civilního soudniho řádu. Dlužno rozeznávati zdaž"
lovaný zaplatil zažalovanou pohledávku před nebo po vynese~í dílčího 
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rozsudku. Zaplatil-Ii před vynesením dílčího rozsudku, jest zažalovaná 
pohledávka shlazena a není podkladu pro započítáni vzájemné pohle
dávky. Od této doby není již žaloba ohledně jsoucnosti žalobní pohle
dávky odůvodněna, třebas bylo ještě rozhodovati o útratách. Byl-Ii však 
již vynesen dílči rozsudek o zažalované pohledávce, bylo v něm vyslo
viti, že žalovaný jest povinen k placení s výhradou uplatněné vzájemné 
pohledávky, což ostatně vyjadřuje již označení »dílčí rozsudek«. Ježto 
na základě dílčího rozsudku .lze vésti exekuci, musí býti žalovanému zu
staveno, by k zamezení nákladů vedení exekuce, návrhu na odklad exe
kuce nebo žaloby podle § 35 ex. ř. zaplatil zažalovanou pohledávku ža
lobci, samozřejmě s výhradou navzájem uplatněné pohledávky, jak bylo 
vyjádřeno dílčím rozsudkem. žalovaný neplatil dabrovolně a neznemož
nil si tím započtení, nýbrž platil na základě dílčího rozsudku, jenž právě 
jakožto dílčí rozsudek předpoklád;í ještě konečný rozsudek o jsoucnosti 
vzájemné pohledávky. Bude-li tato uznána po právu, jest v konečném 
rozsudku vysloviti, pokud byla zažalovaná pohledávka shlazena pokud 
se týče pokud jest žalobce povinen vrátiti, co bylo zaplaceno na pohle
dávku. Vzhledem k tomu měl prvý soud jednati o vzájemné pohledávce 
a nemohl se usnésti o útratách před vydáním konečného rozsudku. 

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

D ů v o cl y: 

Nejvyšší soud nevidí důvodu k navržené změně napadeného usne
sení rekursního soudu. Právní úvahy usnesení prvého soudu by ovšem 
obstály, kdyby byl žalovaný vzájemnou pohledávku, kterou namítl proti 
žalob ním u nároku k započítání, žalobci zaplatil dříve ještě, ncž byl vy
dán o pohledávce žalobní dí.Čí rozsudek. V.tomto případě však byla, jak 
rekursní soud právem zdůrazňuje, žalobní správně již rozsudečná po
hledávka žalobci placena teprve po vydání rozsudku dilčího a, i když 
žalovaný v té příčině výslovnou výhradu neutinil, lze bezpečně předpo
kládati, že pohledávku tu platil jen, by se vyhnul případr,é exekuci z díl-

. šího rozsudku, leč s výhradou, že má býti, jakž se ostatně v § 391 po
sledni věta c. ř. s. výslovně předpisuje, o jeho k započtení namítané vzá
jemné pohledávce dále jednáno a rozhodnuto konečným rozsudkem kte
r~m. zároveň bude stanoveno, zda a pokud žalobní pohledávka v' době 
d,lčlho rozsudku byla po právu, pokud se týče zda a pokud byla zrušena 
z příčiny započtení žalovaným uplatňovaného a dán zároveň základ pro 
posouzení, zda žalovaný platil pohledávku pravou či zda platil nedluh, 
v kterémžto případě bude potom oprávněn placení podle § 1431 obč. 

. zák. zpět požadovati. 

čís. 8276. 

Pojišťovací smlouva. 
Ustanovení pojišťovacích podmínek, podle něhož se nepodánim ža

loby o zaplacení pojišťovací premie do určité doby pojišťovací smlouva 
rozvazuje, nenl pouhou právnl domněnkou. Pojišťovna, nepodavšl ve 

'" lil 
iiI 
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lhůtě žalobu, nezabránila zrušeni smlouvy tím, že dala jiným způsobem 
na jevo, že nepomýšlí na zrušení smlouvy. 

(Rozh. ze dne 6. září 1928, Rv I 93/28.) 

Pojišťovací banka domáhala Se na žalovaném zaplacení pojistné pre
l11ie. Pro c e s 11 í s o. udp r v é s tol i c e žalobu zamítl, o d v o -
I a c i s o u d uznal podle žaloby. 

N e j vy Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu. 

o ů vod y: 

Dovolání rozpadá se na dvě části; v prvé napadá právní posouzení, 
jakého se případu dostalo rozsudkem odvolacího soudu, pokud jde 
o otázku vzniku pojíšťovací smlouvy a v druhé č'ásti napadá právní po
souzení věci tímže rozsudkem co do otázky zániku pojíšťovacího poměru 
mezi stranami spor vedoucí mí. Odvolací soud nepochybil, uznav vzhle
dem ke zjištěným okolnostem, že sporná pojišťovací smlouva mezi stra
namí vznikla. Jinak jest však tomu, pokud jde o tvrzený zánik pojišťo
vacího poměru. Podle § 14 odst. 3 všeob. pojišťovacích podmínek není 
banka povinna plniti závazky převzaté pojišťovaci listinou, nebylo-li po
jistEé s příslušenstvím při no,vých pojištěních v den splatnos!t, při více
letých pojíštěnlch s ročním placením zaplaceno vždy v den počátku roku 
pojiiiťovacího, nejdéle však do 14 dnů ode dne splatnosti. Má však na 
vybranou a může buď pojišťovací smlouvu zrušiti nebo vymáhati po
jistné s příslušenstvím, nebo je přijmouti i později po uplynutí lhůty. Po
dle 6 14 odst. V. těchže podmíuek může se státi zrušení pojíšťovací 
smlo

V

uvy bankou bud' výslovně písemně, neb nastává tím, že, pojistné 
s plislušeustvím nebylo zažalováno uejdéle do tří měsíců po dni splat
nosti aneb po uplynutí čekaCÍ lhůty. Podle smlouvy pojišťovací ze dne 
14. srpna 1923, totiž podie § 14 odst. I všeob. pojišť. podmínek smlouvě 
té připojených jest pojištěnec povinen pbt!!,i ban.ce pojis~né při novjch 
oojištěních v čase, který jest uveden v pO']lstovaCl smlouve jako počatek 
110jištění při víceletém pojištění s roční platehní p~vinností vždy v de~ 
počátku roku pojišťovacího, nejdéle však do 14 dnu ode dne splatnosh. 
Podle téže smlouvy jest poshověno pojistné vždy každoročně do 30. 
říina. Mělo býti tedy pojistné, které bylo splatné 15. srpna počínajíc ro
k~m 1923, vždy zaplaceno nejdéle do 30. října každoročně předem na 
jeden rok. Podle tvrzení žaloby nezaplatH žalovaný pojistné za čas od 
15. srpna 1924 do 15. srpna 1925 v částce 1.689 K,č 02 h. žaloba, o za~ 
placení tohoto pojistného byla podá':,a teprve 29; ~rezn.a 1925. pocala:ll 
tříměsíční lhůta podle odst. 5 § 14 vseobec. PO'jlstovaC1ch poclmmek be
žeti dnem 31. října 1924, konči!a dnem 31. ledna 1925 Žalující banka 
nechala IhC,tu tuto proběhnouti, aniž podala žalobu o zaplacení ve Ihů:ě. 
Nastalo tedy tímto marným projitím žalobní lhůty zrušení pojistného po
měru mezi stranami, neboli, jak se smlouva pojišťovací v § 14 odst. V. 
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všeob. poj. podmínek vyjadřu}e, zrušení pojišťovaci smlouvy. Zrušení 
smlouvy pojišťovací nebylo zabráněno se strany bauky tím, že clala ii
ným způsobem najevo, že na zrušení smlouvy nepomýšlí, jako na ,'ř. 
tim, že upomenula žalo'vaného o zaplacení pojistného dne 23. února 1925, 
což se ovšem stalo též již po uplynutí tříměsiční lhůty žalobní, jakož 
i tím, že se pokoušela jednati se žalovaným pomocí svého úředníka, ne
boť to JSou úkony, které podání žaloby nemohou nikterak nahraditi. 
Propadnutí tříměsíční lhůty § 14 odst. 5 nebylo však zabráněno ani tím, 
že banka zúčtovala z požární náhrady 6.000 Kč ve prospěch dlužných: 
prcmií zalovaného větši část 1.689 Kč 02 h na rok 1923-24 a na rok 
1924-25 částku 142 Kč 98 h, neboť odst. 5 § 14 všeob. pojišL pod. 
mínek požárních výslovně uvádí, že musí by' ti zaplaceno pOj'istné s nří- . I 
slušenstvím, tedy celé pojistné, a nestačí,~ ,_zab!,~_l~ěnf_ zruŠ.lní _sn1Io_~_\ly _ __ 'IV·· ._ppji~I\:JvacÍ,~yl a~1i zap]a cena jen --renó'asroCiv ó I acís ó II d ín y ln ě vy
kládá (,5) § 14 poj. podmínek restriktivně odstavcem 3 téhož § v těn 
rozum, že záleží Jen na vůli banky, zda chce dáti najevo vúli zrušiti po
Jišťovací smlouvu) čili ll1C, neboť odst. 5 § 14 rozeznává jasně mezi V}'
slovn}'m zrušením pojišťovací smlouvy bankou, cuž se děje písemně, a 
mezi zrušením, jež nastává ipso facto, samo sebou mlčky uplynutím tří
měsiční lhůty žalob'ní, při čemž vůle banky a jeji projev jsou úplně lho
stejné a nerozhodné. Ustanovení, že se nepodáním žaloby o zaplacení 
premie rozvazuje pojišťovací smlouva, nezakiádá jen právní domně-nku, 
ktcráž by odpadla, když pojišťovna pojištěného nenechala na pochy
bách, že trvá na .dO'ddení pojišťovací smlouvy. Tento názor zneuznává 
účel tohoto ustanoveni. Tímto ustanovením má býti znemožněno, by po
jištěný nebyl přidržován po delší dobu k doplatkům, ač nebyl po dobu 
tu vlastně pojištěn, neboi' pojišťovna Jlebyla povinna škodn nahraditi, 
když a pokud prernie nebyla zaplace,na. (Viz Ehrenz\.\'eig, Das Recht der 
Schuldverhaltnisse 1928 str. 592 a rozh. 6289 sb. n. s.). Poněvadž, jak 
dolíčeno, tříměsíční žalobní lhůta marnt' prošla, aniž banka žalobu po
dala, nastalo zrušení pojišťovací smlouvy, zanikl pojistný· poměr mezi 
stranamí se zpětnou účinností ode dne splatnosti dlužného pojistného a 
postrádá proto žaloba o pojistné všeho právního důvodu. 

čís. 8277. 

K nabyti vlastnického práva !, hromadné věCi netřeba hmotného ode
vzdánÍ; Stačí odevzdání znameními. Listinou prokazující vlastnictví k věci 
(§ 427 obč. zák.) 11ení závěrkový lis! O koupi. 

(Rozh. ze dne 6. září 1928, R, I 1216/28.) 

Žalovaná finna vedla proti Vilému O-ovl exekuci zabavením vagonu 
dubového řezl'/a. Zalohou) o niž tu jde, domáhal se žalobce zrušení cxe
kl1 ce, tvrdě k řezivu právo vlastnické. Pro c e s 11 í s o u Li p 'r v é s t 0-

I 
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1 i c e uznal podle žaloby, o d vol a c í s o u cl žalobu zamítl.' D ů
vod y: Soud prv,;, stolice zjisti!, že žalobce, koupív dne 21. července 
1927 od Vincence O-a vagon dubového řeziva, nalézajícího se vB., 
jeden 111' za 780 Kč, dne 24. č'ervence 1927 tržní cenu 10.340 Kč za
platil, načež mu prodávající vydal závěrečný list ze dne 21. července 
1927 a takto mu zboží předal. 1 kdyby toto skutkové zjištěni bylo 
správné, nenabyla podle názoru odvolacího soudu žalujicí strana práva 
vlastnického k zabavenému dřiví, poněvadž nedošlo k odevzdání, odpo
vídajícímu předpisům zákona. Jest sice uznati, že v tomto případě ne
bylo zapotřebí lysického, hmotného odevzdání dříví k nabytí práva 
vlastníckého, ný'brž že by postačilo odevzdání znameními (symbolická 
tradice), ježto jde o věc llromadnou, která se, jak všeobecně známo, 
podle ntlzorů obchodu a podle zvyku fysicky neodevzdává. Jiná otázka 
však jest, zda i při tomto právním hledisku obstojí žalobní nárok po 
právu. Podle § 427 obč. zák., jednajícího o tak zvaném symbolickém 
odevzdání, dopouští zákon u movitých věcí, které pro svou povahu ne
připouštějí odevzdáni hmotného odevzdání znameními, kromě jiného 
tím způsobem, že vlastník odevzdá příjemci listíny, jimiž se vlastnictví 
prokazuF. Za takovouto listinu nelze však pokládati závěrečný list ze 
dne 21 července 1927, to jest listinu, která, byvši zřízena o právním jed-, 
nání kupní smlouvě, mezi prodávajícím a kupitelem slouží jen k toiTIu

J 

by prokázala důvod k nabytí vlastnického práva, pokud se týče obli
gační nárok na vydání (dodání) dříví majitelem, a nemůže tudíž o sobě 
nahraditi odevzdání, to jest ještě zvláštní kromě důvodu zákonem po
žadovaný způsob nabývací (§§ 426 až 428 obč. zák.). Kromě toho zá
věrečný líst neobsahuje zmínky o odevzdání, neuvádí ani přesně množství 
prodávaného dříví (12 až 13 ",") a také je nepopisuje podle indivi
duelních známek, by se rozeznávalo ode všeho podobného dříví téhož 
způsobu, takže totožnost dříví na základě závěrečného listu vůbec nelze 
zjistiti (§ 370 obč. zák.). Z toho, co právě uvedeno, plyne, že zabavené 
dřiví nebyío předáno žalobci způsobem zakládajícím vlastnictví, po
něvadž závěrečný list není listinou, jakou má na zřeteli při symbolickém 
odevzdání ustanovení § 427 obč. zák. Poněvadž žalobce neprokázal 
právní důvod žalobního nároku, právo vlastnické k zabavenému dříví, 

byio odvolání vyhověti, napadený rozsudek změniti a rozhodnouti, jak' 
se stalo. 

N e j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

V napadeném rozsudku bylo správně dolíčeno, že listina ze dne 
'21. července 1927, t. j. pouhé potvrzení o uzavření obchodu nikterak 
neprokazuje převod vlastnictví dříví na žalobce, skutečný přechod před
mětu koupě do jmění kupitelova, neboť listína postrádá určitý projev 
vůle prodatele i kupitele, že koupené dříví již tímto potvrzením kupu 
má přejíti do vlastnictví kupitelova, najmě ana v listině jest ustanovena 

-- čís. 8278 -
1121 

dodací lhůta do polovice září 1927. Z toho plyne, že dovolávaná listina 
nemá takové průkazní moci o žalobcově vlastnictví, jakou vyžaduje ú
kon při t. zv. symbolickém odevzdání listinou podle § 427 obi':. zák. a 
žalobci se tedy nezdařil důkaz o tvrzeném věcném právu (vlastnictví) 
k zabavenému dříví, O které právě vylučovací žalobu podle § 37 ex. ř. 
opíral. Netřeba se proto obírati dalši otázkou, zda předmět koupě byl 
v listině dostatečně určen (individualisován), aniž dovolaCími vývody, 
věnovanými této otázce. 

čís, 8278. 

Za podmínek §§ 291 a 251 čís. 7 ex. ř. nelze vésti exekuci ani na 
odbytné výživného. 

(Rozh. ze dne 7. září 1928, R 1 659/28.) 

Vymáhající věřitel vedl proti nezl. dlužníku exekuci zabavením od
bytného, jež bylo složeno pro dlužníka pozůstalostí po nemanželském 
otci. S o udp r v é s tol i c e exekuční návrh zamítl, rek u r sní 
s o u d exekuci povolil. 

N e j v y Š š í s o u d obnovil usneseni prvého soudu. 

D ů vod y: 

Exeku'ční řád a zákony jej doplňující obsahojí celou řadu ustano
(Jení, zabezpečujících určitou část dlužníkových důchodů před exekucí 
k 'umožnění jeho dalšího živobytí. Předpis § 291 čís. 2 ex. ř., jenž v do
slovu zákona ze dne 17. května 1912, čís. 104 ř. zák. připouští exekuci 
na výživné, opíraJíci se o zákonné ustanovení, jenom, pokud přesahuje 
1.200 Kč ročně, vztahuje se ovšem podle svého iařadění mezi předpisy 
o. exekuci na peněžité pohledávky a podle· svého doslovu toliko na při
pady, v nichž výživné jest ještě pouhou pohledávkou, avšak podle § 251 ~ 
čís. 7 ex. ř. zůstává i potom, když výživné bylo jíž zaplaceno, nezaba
vítelnou ona část hotových peněz, která. pochází z takové ve lhůtách 
splatné pohledávky a připadá na čas od výkonu exekuce až do dne splat
nosti další lhůty. Podle zásad obsažených v těchto předpísech nutno' 
rozhodnouti i případ v zákoně neřešený, že výživné bylo složeno na
jednou předem, avšak způsobem zajišťujícím, že nebude odňato svému 
účelu. Nemanželský otec nynějšího dlužníka byl odsouzen rozsudkem 
platiti na jeho výživu, dokud se sám neuživí, 50 Kč měsíčně. Toto vý
živné bylo podle § 291 čís. 2 ex. ř. nezabavitelné. Když po smrti neman
želského otce jeho dědicové vyrovnali smírem nároky příslušející dítěti 
z rozsudku odbytným 1.500 Kč a složili odbytné hotově u poručenského 
soudu, pocházejí i tyto peníze z nezabavitelné pohledávky a zůstávají 
určeny k tomu, by bylo z nich dítě živeno až do doby, kdy se samo 
uživÍ. Proto musí i ony zůstati prosty exekuce za podmínek §§ 291 a 
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251 ~ís. 7 ex. ř. Je!ikož ditě je~t ~eprve osm let staré, bude trvati ještě 
asp~n .sedm let, nez .se sa~o UZ:VI, a po těchto sedm let bude s výživou 
od~aza.no na .~dbyt~e, takze z neho na jeden rok nepiipadne ani po při
po~tet:1 . slfotclho ~uc.ho.du 60? Kč, jehož dítě dle poručenských spisů 
p~zlva Jako .s~n valecneho posko~ence, 1.200 Kč ročně, jsou ony pod
mrnky prokazany. Usnesenr p:vnJ~o soudu, jímž bylo vedení exekuce 
na odbytne zamltnuto, vyhovuJe zakonu a musilo býti obnoveno. 

čis. 8279. 

, Vládn~ nařízením ze dne 9. prosince 1919, čís. 652 sb. z. a n., jež 
ma moc zákona! jest dosud .odsunuta účinnost ustanovení § 29 poj. zák. 
ze dne 23. prosince 1917, ČIS. 501 ř. zák. 

~oudům nepřísluší přezkoumávati po hmotné stránce nařízeni vy
~~na ~a. z~kladě zmocňovacího zákona ze dne 24. července Í917, 
CIS. 301 r. zak. 

~yla-Ii pojišťovací premie zap'lacena teprve po respektní lhůtě a 
po urazu, neručí pojišťovna za úraz. 

(Rozh. ze dne 7. září 1928, Rv I 464/27.) 

. žalobc; byl pojištěn u žalované pojišťovny proti následkům těles
nych urazu na dobu 10 let pojistkou ze dne 8. února 1919 čís 61361 
pro ~řÍpad přechodné. ~nvalidity nejvýše 40 Kč za den a' pr~ přÍpad 
trvale Itlvalrdlty. n~J,vyse 100.000 Kč. Kromě toho pak pojistkou čís. 
7~.238 ze dne 1 L nJna 1921 na úraz na tytéž částky jako pojistkou 
Čl~: 61.361. .Žalob.ce utrpěl dne 10. dubna 1925 na cestě vozem, když 
k~n se -,plastl a o za~ob~e 7 vozu byl vyhozen, těžké zranění, takže byl 
?ele .11<;Z 200 dnu osetrovan a nastala kromě toho také trvalá částečná 
mva~ldlta, zjiš!~ná ,smírčí komisí na 35%. Žalovaná pojišťovna zapl a
tll~ zalobcl pO]lstne 43.000 Kč na pojistku čís. 73,238, kdežto žalobcem 
pozadovanou sumu v téže výši na pojistku ČÍS. 61.361 - odškodné za 
200 dní po ,40 Kč = 8.000 Kč a 35.000 Kč rovnající se 35% Ínvaliditě 
ze. smlu~ene sumy 100.000 Kč, - zaplatiti žalovaná strana odepřela. 
Jezto v case úrazu premie na pojistku čís. 61.361 žalobcem zapravena 
nebyla a byla zapravena až po úraze, a odvolávala se žalovaná strana 
na § 6 vše+?b.ecných ~ojišťovacich podmínek, který ji sprošťuje povin
n?~tr hradl,1 sko~u z uraz~ po o splatnosti premie nezaplacené, pokud se 
tyce po uplynutr respektnr lhuty. Žalobu, jíž domáhal se žalobce na 
žalované ~ojišť~vl~ě zaplacení 43.0~? Kč pojistného na po'jistku čís .. 
61.361, .oduvod!"l ~alobce ta~to: PO]lsťovací zákon ze dne 23. prosinée 
1917, ČIS. 501 r. zak. vstoupIl v platnost s některými ustanoveními dne 
1. ledna ~?18: s ?s,tatními pak - mezi nimi také § 29 -dne 1. ledna 
1919. Nanzenr mll1lsterstva spravedlnosti čís. 102/,1918, které odsunulo 
platnost těchto ustanovení až ke dni 1. února 1920, a vládní nařízeni 
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č's. 652 /.1919, které odsunulo působnost těchto ustanovení na neurčito) 
j~OU pr~tiústavní a neplatná, poněvadž. nařÍz:,nÍ čís. 102(1919 nebylo 
vydáno vládou, jak se ve smyslu zmocnova~lho zakon~ CIS. 397/1917 
mělo státi nýbrž minÍsterstvem spravedlnostI. Neplatnym Je vsak take 
vládní nafízenÍ ČÍS. 652/1919, poněvacl,ž ;aění je nař,Íz.ení .I11j~iste!,stv~ 
čís. 102/1918, a ježto toto jest neplatne, jest .~epl~tne I vl~dnr nanze~1 
čís. 652/19. Mimo to jest však toto vládm nanzem neplatn,e I proto, ze 
překročilo materielní i časové meze zmocňovacího zákona ČIS. 307/1917. 
Avšak, i kdyby vládní nařízení čÍs. 652/1919 ?y!o platné.' .. trv~~a by po
vinnost žalované k náhradě škody, poněvadz zalobce JIZ dnve neza
platil ně kolikráte včas premie a žalovaná. mu ~ečkala, a, nikdy, ~ toho 
důsledky nevyvozovala, čímž dávala na Jevo, ze nemmt pOUZltr usta
novení § 6 pojišťovacích podmínek, n~brž že trvá na platnostr s,mlouvy, 
žalovaná byla by musela dáti na jevo, že pro případ nezaplacem pre':'le 
použije ustanovení § 6 pojišťovacích podmínek, a byla by Uluse!a za
lobce na to upozorniti. Pro c e sní s o udp rv ~ ~ t? 1.':. e z~lobu 
zamítl. D ů vod y: Při rozhodování sporu Jest v prve rade re~lt.1 ~~azku, 
zda platí již § 29 pojišťovacího zákona č'ili nic, neboť, platr-Ir JIZ,. byl 
by žalobcův nárok proti žalované straně odůvodn~n, R?:něvad~ se ne
zachovala podle předpisu § 29 zákona o smlouv~ ~o]lsťova~1. § 168 
pojišťovacího zákon~ čís. 501 z r?ku 1917 stanovl; ze ostat~1 ustano
vení pojišťovacího zakona (mezI nimI I § 29), ktera nevstoupIla v pl~~
nost již dne 1. ledna 1918, vejdou v platnost dne 1. ledna 1919. Nan
zením ministerstva spravedlnosti čís. 102 z roku 1918 odsunuta platnost 
těchto ustanovení až do I. února 1920 .. Může býti o to spor, zda toto 
ministerské nařizení čís. 102 z roku 1918 bylo platné čili nic, po~ěvadž 
s'Kutečně neodpovídalo zákonu ze dne 24. července 1917 ČIS. ~07 
ř. zák. _ zákonu zmocňovacímu - poněvadž tímto zákonem zmoc~en~ 
byla vláda, nikoliv jednotlivé min~ster~tvo nebo ~inisterst~a vy~~vat~ 
potřebná opatření. Avšak potřeba rešitr platnost mlfllstersk,eho nanzem 
čís. 102 z roku 1918 byla by zde jen tenkráte, kdyby se, uraz byl sta: 
v době od I. ledna 1919 do dne 9. prosince 1919. Jezto uraz stal se az 
v roce 1925 nutno zabývati se jen platností vládního nařízení ze dne 
9.prosince i 919, čís. 652 sb, z. a n. Žalobce dovozuje, že toto ~ládn~ 
nařízení mění ministerské nařízení čís. 102 z roku 1918, a ponevad~ 
toto ministerské nařízení jest neplatné, jest prý nepl.atné ~, o~o vlá~nl 
nařízení. Jest pravda, že vládní na~ízení pr~ví v nad~lsu, »J1,mz se.Itl,ení 
nařízení ministerstva spravedlnostr vydane ve shode se suč,:stnenymt 
ministerstvy ze dne 28. prosince 1918, čís. 102 sb. z. a n.«, "vsak v § 1 
tohoto vládního nařízení se praví: »§ 168 zákona ze dne 23. proslfl~e 
1917 čís. 501 ř. zák. o smlouvě pojišťovací zní: Předpisy tohoto za
kona: jež podle § 167 nenabyly účinnosti již dne 1. ledna 1918, nab~?ou 
ú~innosti teprve dnem, který bude později ur.čen«. J~st zd,e tedy pr!m~ 
odložení působnosti dotyčných ustanove~1 ?oJlšťova~lho zakona. Vladnr 
nařizení čís. 652 z roku 1 9 19 samo odvolava se na zakon ze dne ~4. čer
vence 1917 čís. 307 ř. zák. Tímto zákonem zmocněna v.§ 1 vlada, by 
po dobu mimořádných válkou vyvobných poměrů nařízením vydávala 
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potřebná opatření ku podpoře a znovuzřízení hospodářSkého' života 
k zamezeni hosp?dářs,kých š~od a k zásobování obyvatelstva potravi~ 
n?ml a ]lnynll predmety potreby. Soudu nepřisluši zkoumati platnost 
za~on~ ř,ádně vyhlášeného, ovšem ale maji soudy právo, řeŠÍCe určÍiou 
pravlll ,~ec, zkoumalI platnost nařízení (§ 102 zákona ze dne 29. února 
1~20, CIS. 121 sb. z. a n.). Nelze o tom pochybovati, že mimořádné 
va:~ou ,vy'vola~é poměry trvaly ještě v době, kdy bylo vydáno vládní 
~anzell1 CI~. 6?2 z .. rok~ 1919, tak~éž nelze důvodně pochybovati o tom, 
ze (0:0, vladnl nanzem bylo vydano k zamezení hospodářských škod. 
Doc,hazl sou~ proto k názor~:, že vládní ~ařízenÍ bylo platně vydáno a 
nenl lozhodnym, zda § 29 POJlsťovaclho zakona slouží k odvrácení ho s
P.od,ářsk~ch, škod o~ pojišt~nců, ja~. min~ ,žalobce, čili nic. Žalobce vy
tyka v!adl1lmu nanzem, ze odloZ110 UClllnost zákona o pojišťovací 
smlou~c n~, do?u neu,rčltou, ač by se bylo obmezili na dobu, po kterou 
ony m1il1oradne pomery trvají, a tyto mimořádné válkou vyvolané po
n~ery prý v době úrazu již netrvaly, a dovolává se žalobce k odůvod
nen!t?ho .na to" že, na toto stanovisko postavily se i zákO'nodárné sbory, 
zrUSIVS~ hchevn~ zakony s odůvodněním, že tyto mimořádné poměry již 
netrval' ,a usnes S", se na re~olucI, by bylo zrušeno ministerstvo pro zá
S??ov':l1l Irdu. A~sak soud Jest toho názoru, že není oprávněn v tomto 
p:lp,ade, zk?,umat~yo~-lr zde dosud mimořádné poměry, jež vedly k vy
?al11 vlad~lflo, nanzelll, po~ěvad!, § 5 zákona ze dne 24. července 1917, 
c~s. ,307 r. zak. stanovl, ze nanzení podle tohoto zákona nebo podle 
clS.~rského nařizení ze dne 10. října 1914, Č'ís. 274 ř. zák. vydaná zůstá
v~jI,. pokud neJsou ob~lezena na čas, tak dlouho, pokud nebudou no
vyml, podle tohoto zakona nebo podle některého jiného zákonného 
zmocnění, vydanýn;i ;,ařízeními n,ebo k žádosti říšské rady podle § 3 
to~oto zakona zmeneny neb zruseny, a soud není oprávněn přezkou
mavaÍl platnost zákona řádně vyhlášeného. Ježto vládní nMízeni čís, 
652/.1919 dosud zrušeno ani změněno nebylo, platí dosud. Ze slov »po
~ud ~eJs,Ou ??me,zena, I;a ,čas« § 5 zákona čís, 307/1917 vyplývá také, 
~: vl~dlll narIz,~n~ zmmeneh,~ ~bsahu nemusí býti vydávána jen na dobu 
JlZ,pre~e:'.' urcltym kalendarmm dnem ohraničenou. Bylo proto vládní 
nanzem els. 652 z roku 1919 platně vydáno, dosud platí a následkem 
toho neplatí, dosud ustanovení § 29 zákona o smlouvě pojišťovací, a 
!sOU proto vyvody žalobcovy na § 29 spočívající nesprávné. Podotknouti 
Je,s~, že podle, vládního naříze,ní čís. 652 z roku 1919 předpisy § 29 po
J~~t.?v,ac,ho, za~ona o prodlem při placení premie, když se započalo po
jIstel,!:, vztahuji se též n~ pojišť?vací poměry, jež tu budou' dne, který 
pozdeJ.' b,ude st,anoven, ze se vsak tyto předpisy nevztahuji k premii 
splatne pred onlm dnem, který bude určen později. Podle § 6 všeobec
ných pojišťov.acích ~odmínek vstupuje pojištění v platnost ustanovenO'u 
dO,b~u, byl~-Ir rren:I.: :apl~cena" a poskytuje pojišťovna pro zaplacení 
I O~lll premle pn pOJlstenl v!c~letem čtrnácti, pokud se týče sedmidenni 
Ih~t~, respektm a, nezaplatl-Ir se v této lhůtě premie, přestává ručení 
POjIstovn~ od~ dne s~latnost~; byla-Ii však premie zase zaplacena, ať 
dobrovolne, al soudne vymozena, vsttlpuJe pojištění zase v platnost, 
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avšak jen pl'O nehody, které později nastanou. Nesporno jest, že premie 
nll pojistku čis, 61.361 byla splatná dne 10, únOl'a 1925, že žalobce 
utrpěl úl'az dne 10. dubna 1925 a že teprve po tomt~ úrazu byla premle 
dne 13. dubna 1925 zaplacena a POJIsťovnou podrzena. Stalo se tedy 
zaplaceni dlouho po respeklni lhůtě a t;prve po úrazu a ner~čí pr?t? 
pojišťovna za úraz nastavší před splacel11l1: prell11e. Žalobce o~s:111 m:r11, 
že již před tím několikráte nezaplatil premle včas a byl upom!11an a za
lovaná mu vždy sečkala a nevyvozovala z toho důsledky podle § 6 
pojišťovacích jloclminek, a odvozuje z toho, že se pojišťovna ~zdala 
použití § 6 poámínek. Avšak závěr ten Jest nesprávny. Z ~oho, ze ~o
jišťovna nepoužila dříve svého práva, nelze do~oz~vah, .ze se prava 
toho vůbec vzdala. Úsudek takový nebyl by spravnym am, kdyby po
jišťovna někdy dřive byla v takové,;, připadě d?c:I~, J'0jist~u, vyplatila, 
poněvadž kulance jednou prokazana neznamena Jes.e vzdanl se prava 
podle § 6 podmínek pro všechny případy, které budoucně nastanou. 
Podle § 6 pojišťovacích podminek není pojišťovna ani povmna upo
mínati pojištěnce s placením premie omeškalého a, i když, tak snad 
učiní, nelze z toho nic odvozovati. Podle tohoto ustanovem Jest tedy 
lhostejno, byl-li žalobce žalovanou pojišťovnou o zaplaceni prem:e up~~ 
mínán, byl-li upomínán jednou či vícekráte a byla-Ir t? up,omln~a Cl 
připomínka či vyrozumění, ač ovšem béře soud podle vypovedl svedku 
za zjištěno, že žalobce o premie pojišťovnou byl upomínán. Ponechala-Ir 
si žalovaná pojišťovna celou po úrazu zaplacenou premii, připadá tato 
premie, pokud vypadá na mezidobi, pojišťovn~ podle ~oslední,ho O?
stavce § 6 jako smluvní pokuta. Okolnost, zda zal obce sam uznaval, ze 
pozbyl práva na pojištěnou sumu, či zda tvrdil, že má nárok, a pouka
zoval k tomu, že obě pojistky tvoří celek, jest úplně nerozhodna pro 
spor, poněvadž rozhoduje striktní právo a nikoliv, co si žalobce myslel: 
Že jde o dvě pojistky, vychází z toho, že jsou tu dva návrhy a dve 
pojišťovací smlouvy, každá se samostatným čislem, třeha obě z.něly ~a 
stejný peníz. O d vol a c i s o u d napadený rD'zsudek potvrdil. D u

. vod y: Poclle názoru odvolacího soudu posoudil procesní soud sporné 
otázky po stránce právní zcela správně, Především potud, že neni třeba 
řešiti platnost min. nař. čís. 102 z roku 1918, ježto v tomto případě 
rozhoduje vl. nař. ze dne 9. prosince 1919, čis. 652 sb, z. a n. A tu 
právem poukazuje k tomu, že toto vl. nařízení změňuje doslov § 168 
poj. zák., odkládajíc účinnost zákonných předpisů tam uvedených na 
základě zmocnění zákonem ze dne 24. července 1917, čís. 307 ř. zák. 
I kdyby bylo lze souhlasiti s právním názorem odvolatelovým, že min. 
nař. ze dne 28, prosince 1918, čís. 102 sb. z. a n. je neplatným proto, 
že nebylo vydáno vládou, nýbrž ministerstvem, anebo ministerstvy, nelze 
s odvolatelem souhlasiti, pokud doličuje, že, vstoupil-li § 29 poj. zák, 
v účinnost dnem 1. ledna 1919, ježto min, nař. čís, 102/18, odsunujíc! 
je·ho úči"nost ke dni 1. ledna 1920, jest neplatným. nemohl již býti 
suspendován vládním nařízeni čís, 652/,19. Vždyť vládní nařizení toto 
(652/19) bylo vydánO' na základě zmocnění zákonem ze dne 24, čer
vence 1917, čís. 307 ř. zák .. má moc zákona a může proto i platné 
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záko;ly: měniti a účinnosti zba~iti. Z(~e.ovšel11 jen na dObu mimořádných 
pomeru,. jak dovu,lat':.l sp;~~ne namlta, ale ty zde tehda byly, jak již 
procesm soud spravne doltcll a jak 1 soud odvolací z vlastního přesvěd
čení musí potvrditi. Pokud odvolatel dále brojí proti platnosti vl. nař. 
čís. 652/19, diužno jej odkázati na§ 5 zmocňovacího zákona čís. 307/17, 
který stanoví, .že na~íze,ní .vydaná na základě téhož zákona, nejsou-li 
obmezena na cas, zustaVajl tak dlouho platná, pokud nebudou nově 
vydanými nařízeními, nebo k žádosti říšské rady (nyní Nár. Shromáž
dění) změně'na nebo zrušena. Nařízení vlády čís. 652;'19 vydané na zá
kladě ~áko~a, čís. !l07/ 17, odložilo .účinnost zákona o pojišťovací 
smlouve, zejmena I § 29 na dobu neurcltou a nebylo dosud zrUšeno ani 
změněno. Sluší proto uznati, že posud platí, neboť předpisem zákona 
čís. 30! /17, k!erý takto sám stanovil dobu platnosii nařízení na jeho 
za klade vydanych, lest vázan I soud (§ 102 úst. listiny). Odvolatel dále 
míní, že žalobní nárok jest odůvodněn i proto, že se žalovaná vzdaL! 
cllouholetÝIn. postupem práva po~žíti, podmínek § 6 poj. podm. I tento 
nalOr byl jlZ prvmm soudem spravne vyvrácen a souhlasí též odvolací 
soud s jeho právním přesvědčením, že to byla kulance a nikoli vzdání 
se práva p~dle § ~ poj. podm. pro všechny případy, které budoucně 
nastanou; Zalo~ana. mu~ela upozorňovati pO'jištěného na důsledky 
neplace!" premu, lezto. dusledky toho jsou jasně a přesně uvedeny ve 
smlouve, t. J' v § 6 pOJ. podm., že premie za mezidobí připadající zů
stane spolecnosh jako smluvní pokuta pojištěného za promeškané pla
cení. Tam je pojišťovně vyhraženo právo zrušiti pojišťovací smlouvu 
~niž bl' dalct pojistníkovi výpověď, takže použití tohoto práva musí po~ 
Jlstl11ko;'1 prolevltI. Zde vsak proJevu takového není třeba, ježto ve 
smlouve, t. ]. ve ~ 6 pOJ. podm. jest výslovně stanoveno, že, nezaplatí-li 
Se splatna pren1le, po případě premiová splátka Ve lhůtě sečkávací . 
zrušuj,;, ~';' ntčení pojišťovny ode dne; kdy byla premie splatnou, a teprv~ 
pOpn]al~n:. zaplacem, ať dobrovolnem "nebo soudně vymoženém, vstu
pUJe pO]lsteni zase v platnost - avšak jen pro úrazy, které nast"nou 
později. Nárok žalobní neni tudíž odůvodněn ani vzdáním se práva ze 
smlouvy ani nevyrozuměním žalobce o tom, že žalovaná uplatňuje ve 
smlouvě stanovené následky nezaplacení premie, 

N e j v y Š š í s o u d "nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Po právní strár.ce posouzena byla sporná věc v rozsudcích nižších 
stolic zcela správně. Uplatňuje-li dovolání, že vládním nařízením čís. 
652/1919 účinnost ustanovení § 29 zákona čis. 501/,1917 nemohla již 
býl! odsunuta; protože zatím nabylo účinnosti, stačí podotknouti že 
účinnost toho ustanovení tímto vládním nařízením vydaným podle' zá
kona ze dne 24. července 1917, čís. 307 ř, zák. a čl. 2 zákona ze dne 
28, října 1918, čís, 11 sb. z. ano skutečně byla odsunuta a že soudům 
podle § 2 ústavní íistiny nepřísluší hmotně přezkoumávati nařízení, 
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vydaná na základě zmocňovacího zákona (viz též rozhodnutí sb, n. s, 
čís. 6065). Pokud buduje do vola tel na konkludentním jednání, nemůže 
o něm býti řeč již proto, že podle § 5všeob. podm. pojišťovacích i do
datečná prohlášení, tedy výslovná prohlášení, mající za účel změniti 
nebo doplniti pojišťovací smlouvu, vyžadují písemného vyřízení a ne
mají právního účinku, nebyla-li potvrzena pojišťovnou na pojistce nebo 
na jejím dodatku. Dovolací soud tedy neshledal, že by dovolacími vý
vody byly vyvráceny správné, věci i zákonu vyhovující důvody napa
denéhorozsudku, jež schvaluje a sdílí a k nimž dovolatele odkazuje. 

čís. 8280. 

Odpurčí nárok. 
Ke skutečnému poškození věřitele ve smyslu § 2 čís. 3 odp. řádu se 

nevyžaduje, by věřitelUv odpurce odporovatelným jednáním získal, stačí, 
že bylo jednání věřiteli na škodu a že se lze nllditi, že úspěšným pro
vedením odpurčího nároku bude umožněno úplné nebo částečné uspo
kojení věřitele, a že nelze od vedení exekuce proti dlužníku očekávati 
úspěcb. Jde o poškození věřite'u, skýtá-li odpor proti právnímu jednáni 
věřiteli možnost zásahu na jmění dlužníkovo s nadějí na uspokojeni. 

(Rozh. ze dne 7. září 1928, Rv I 2038/27.) 

Zdeněk S. a Marie S-ová byli spoluvlastníky nemovitostí. V roce 
1923 převedl Zdeněk S. notářským spisem na svou manželku Marii 
S-ovou svou p'olovinu nemovitos.tí (továrny) za 750.000 Kč, V době 
převodu dlužil Zdeněk S. eráru na daních 441.407 Kč a 120.364 Kč. 
Žalobu eráru proti Zdenku a Marii S-ovým, by trhová smlouva mezi 
manžely Zdeňkem a Marií S-ovými ze dne 13. července 1923 o prodeji 
polovice nemovitostí byla prohlášena proti eráru. Československé re
publiky za bez1Íčinnou, a by žalovan,. Marie S-ová byla uznána p.ovin
úou trpěti, by vykonatelné pohledávky na daních 120.364 Kč 34 h a 
441.407 Kč 30 h byly na nemovitosti vloženy, pro c e sní s o u d 
p r v é s tol i c e zamítl, o d vol a ci s o; u d uznal podle žaloby, zji
stiv, že žalované Marii S-ově byl znám úmysl Zdenka S-a zkrátiti své 
věřitele. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Duvody: 

Žalovaní namítají, že právním jednáním, o něž ,jde, nebyli věřitelé 
a zejména žalobce vůbec poškozeni, takže není spln·ěn první předpoklad 
odporovatelnosti právniho jednání, když drtŮ1á žalovaná nezaplatila prv
žalovanému na kupní cenu 750,000 Kč za prodanou jí polovici továrny 
ani haléře, převzavši dluhy ve stejné výši na prodané polovici továrny 
váznoucí. Avšak s tímto názorem nelze souhlasiti. Ustanovení. § 2 čís, 3 
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?dp. Lidu" z něhož bylo právnimu jednáni žalovaných odporováno, vy
zadUje ovsem skutečné poškozeni věřitelů. Aby však tento předpoklad 
nastal, nevyžaduje se, by věřitelův odpůrce odporovatelným jednáním 
zi~kal, stači, ž~ jec\nán,í~ylo v~řiteli na škodu a že se lze r,adíti, že úspěš
nym provedenlm odpurclho naroku bude umožněno úplné neb částečr,é 
uspokojení věřitele a že nelze od vedení exekuce proti dlužníku OČe
kávati ~spěch .. Podmínku pošk?zeni věřitelú dlužno proto považovati 
za splnenu, skyta-Ir odpor proh právnímu jednání věřiteli možnost zá
sahu na jmění dlužníkovo s nadějí na uspokojení (Bartsch-Pollakll. 
strana 333 a 334). Doznává-Ii prvžalovaný, že tovární živnost provo
zoval vý'l!r~dně, on a že, byl také jediným majitelem firmy Zdeněk S, 
a Je-Ir zpsteno, ze se prvz,alovaný zbavil odporovatelným jednáním svého 
posledmho majetku, tovarny, v níž se vyrábělo a vydělávalo, usoudil 
?dvolací soud právem z těchto okolností, že právním jednáním) o něž 
Jde, byl zkrácen věřitel dlužníkův, an jím věřítel pozbyl možnos:i dosíci 
uspokojení nebo zajištění svých pohledávek. 

Čls. 8281. 

Rafineriím lihu byl přiznán nárok na mzdu teprve po prodeji rafi
novanéhO' lihu (nař. čís. sb. 79/1921 a 282/1922) nebo pO' jeho úřeclnlm 
odbavení (nař. čís. sb. 140/1923). Po 1. září 1923 měla býti rafinačlJÍ 
mzda ujednána mezi Společností pro zp'eněžení lihu a rdineriemi nebo 
jich ústřední organisací a pO' vyskladnění lihu zap1acen3 Sp01ečnQstí. 

(Rozh. ze dne 7. září 1928, Rv I 457Ie8.) 

Žaloba, jíž se domáhala žalující továrna na lihovmy na českoslo
venském eráru doplatku za zrafinování lihu, byla zamítnuta s o u d Y 
vše c h tří s t o líc, N e i v y š š í m s o ude m z těchto 

důvodů: 

Neni mezi stranami sporu o t0111, že líh) za jehož zrafinování poža
duje žalující firma zažalovaný nedoplatek, byl dne 1. září 1923, jsa 
uložen ještě ve skladíšti žalobkyně pod úřední daňovou závěrou; předán 
Společnosh pro zpeněžení lihu, společnosti s 1'. o. v Praze (zkrácené 
Společnost) a touto Společností zpeněžen na její vlastní účet aniž erár 
(~ezíminis,terské komité), pověřené hospodařením s lihem 've výrob
ntm obdobl 1922/1923, obdržel specielně za zra!inDvání jakoukoli úplatu 
nebo měl ze zra!inování jiný hmotný prospěch. Není sporu ani o tom, 
že Společnost vyplalila ze svého žalující firmi: na účet rafinační mzdy 
91·958962 Kč za každých 10.000 litrových procent alkoholu. Žalobkyně 
nespokojuje se s touto odměnou, tvrdí, že jí náleží odměna 101 Kč, 
určená v § 2 vládního nařízení ze dne 12. července 1923, čís. 140 sb .. 
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z. a n., jež prý Jest také jediné phměřenou podle § 1152 obč. zák., při
jala proto sum II v~placeno~ jí S~oletn?stí jen jako splátku a požaduj.: 
zbytek na eráru. Duvodem zalobntho naroku Jest ]1 smlouva o dtlo, k mz 
prý došlo mezi stranami tím, že meziministerské .kon;ité objednalo rafi
naci a objednávkou se podle §§ 1152 a 1170 obc. zak. zavazalo zapla
titi ihned po provedení díla přiměřenou mzdu. Přj tom přiznává žalující 
strana, že výslovně rafinace objednána nebyla a že mimo příděl suro
vého lihu nedostala od meziministerského komi ,é vůbec žádné příkazy, 
ale tvrdí, že v přídělu surového lihu byi obsažen již příkaz k rafinaci, 
zavazující k zaplacení mzdy. Základní omyl žalující strany spočívá 
v předpokladu, že mezimínisterské komité jednalo, přidělujíc jí surový 
líh, jménem státu jako podmětu majetkových práva závazků a s účín
kem zavazujícím stát podle pravidel soukromého práva. Meziministerské 
komité bylo podle vyhlášky minístra financí ze dne 4. listopadu 1922, 
čis. 312 sb. z. a n. pověřeno hospodařením s lihem pro výrobní období 
1922/1923 a mělo v léto funkci podle § 2 vládního nařízeni ze dne 
19. října 1922, čís. 300 sb. z. a·n. stejná oprávnění i povinnosti, jakě 
přináležely československé lihové komisi podle vládního nařízení ze 
7. května 1920, čís. 355 sb. z. a n. Bylo podle §§ 6 a 18 tohoto nařízení 
jednak pomocným státním orgánem, po'věřeným určitou činností správní 
obsahu státně hospodářského a veřejnoprávního, jednak práVnickou 
osobou, obchodující s lihem podle pravídel soukromého práva, pokud 
zůstala státním Qbhospodařováním lihu nedotčena. Podle § 19 (2) 
písm. d) téhož nařízení bylo přikazování líhu rafineriím jedncu ze správ
ních, veřejnoprávních agend lihové komise a mezí ministerského komité. 
Bylo úkonem správním, vydaným u výkonu státní mcci, nikoli právním 
jednáním, zavazujícím pudle soukromého práva, tedy ani objednávkou 
díla ve smyslu §§ 1151 a 1152 obč. zák. Důsledně byla také odměna 
rafinerií za čistění přiděleného surového lihu upravena samostatně a 
odchylně oď pravidel soukromého práva zvláštními vládními nařízeními 1 
jež, byvše vydána podle zákonného zmocnění ze dne 15. dubna 1920, 
čís. 337 sb. z. a n., mají vesměs moc zákona. JSou to nařízení ze' dne 
24. února 1921. čis. 79 sb. z. a n. pro výrobní období 1920/1921, naří
zení ze dne 6. září 1922, čís. 282 sb. z. a n. pro výrobní období 1921/1922 
a nařízení ze dne 12. července 1923, čís. 140 sb. z. a n. pro výrobní 
období 1922/1923. Na rozdíl přejímacích cen za surový líh, jež se podle 
těchto nařízení řídily obdobím, v němž byl líh vyroben, a na rozdíl 
od § 1170 obč. zák., podle něhož mzda jest splatnou ihned po vyko
naném díle, byl rafineriím přiznán nárok na mzdu teprve po prodeji 
rafinovaného lihu (prv"ími dvěma nařízeními) neb po jeho úředním 
odbavení (nařízeni čís. 140;:23). Veškerá námaha dovolatelky, vyložiti 
smysl posledního z těchto nařízení, jímž rafinac'ní odměna byla určena 
na 101 Kč tak, že tato odměna platí pro všechen líh, jenž byl v období 
1922/1923 zrafínován, rozbíjí Se o jasný dQslov nařízení a nepochybný 
smysl slov »úřední odbavení«, jímž se rozumí propuštění z daňové zá
věry. Cena 1 Ol Kč pl"'tila také pro líh, jenž byl vyroben již v dřívějších 
letech, ale odbaven byl teprve v období 1922/,1923, neplatila však pro 

I, 
I 
I 
\ 



- Čís. 8281 -
1130' 

líh, který byl v tomto období sice zrafinován, ale cine 1. září 1923 byl 
ještě pod daňovou závěrou. Pro tento líh nebyla rafinační odměna ještě 
státem určena. Výtce nesp,avedlivosti, spočivajicí ve stanovení rafinační 
mzdy nikoli podle doby skutečného čištění, nýbrž podle doby vypra
ve"í lihu z rafinerie, čelí samo nařízení čís. 140/,1923 v druhém odstavci 
§ 2 ustanovením, že v přiznané rafinační odměně jest obsažena již také 
náhrada za uskladnění všeho surového i rafinovaného líhu a za jeho 
výpravu do obvyklé podací stanice. Poukaz dovolacího spisu k tomu, 
že se podle třetího odstavce téhož předpisu súčtování rafinační odměny 
má státi po skončení běžného výrobního období, nemá pro spor vý
znamu, neboť ze souvislosti všech tří odstavců plyne, že předmětem 
tohoto súčtování může a má býti jen líh v běžném období úředně od
bavený. Po skončení výrobního období 1922/1923 dne 1. září 1923 byl 
tudiž stav takový, že tu byly zásoby rafinovaného . lihu, na nichž vázla 
rafinačni mzda (§ 471 obč. zák.), tato mzda měla však býti teprve do
datečně určena, a státi se splatnou teprve po vyskladnění lihu v novém 
období. Kdyby bylo zůstalo při obhospodařování lihu státem (státním 
orgánem), byla by podle vzoru let předcházejících a podle § 2 (3) vlád
ního nařízení z 1. srpna 1923, Č'ís. 173 sb. z. a n., kterým byla učiněna 
opatření pro pi"echodné hospodaření lihem, tuto mzdu stanovila vláda 
a byla by bývala povinna ji sama po, vyskladnění lihu zaplatit. ~Poně
vadž od 1. záři 1923 bylo hospodaření s lihem přeneseno na Společ
nost, a tato všechen rafinovaný líh převzala, měla podle téhož § 2 (3) 
nařízení čís. 173/23 rafinační mzda býti ujednána smlouvou mezi Spo
.lečností a rafineriemi nebo jich ústřední organisací a po vyskladnění 
lihu zaplacena Společností. Kdyby nedošlo k dohodě mezi Společnosti 
a rafineriemi, měl rozhodnouti rozhodčí soud obchodní a živnostenské 
komory v Praze. Důsledně bylo ujednánO' v § 2 smlouvy ministerstva 
financí se Společností o převzetí zásob lihu dnem 1. září ·1923 a o dal
ším hospodaření s lihem, že rafinační mzdu za líh čistený; nacházející 
se v převzatých zásobách, zaplatí Společnost rafineriím ze svého, v § 9, 
že odměna rafinerií za čistění surového lihu bude s nimi smluvena, 
a v § 15, že rafinační mzda bude placena z tržby Společnosti v pořadí 
režie. Bezpodstatnou jest proto výtka, že se stát při předání Iihovbho 
hospodaření Společnosti uepostaral o zaplacení rafinační mzdy váznoucí 
na předaných zásobách, a liché jsou závěry na ní spočívající. Má-li ža
lující firma vůbec nárok na doplatek na rafinační mzdu, kterou od Spo
lečnosti již obdržela, může jej uplatňovati jenom protí Společ,nosti. Stát 
není jí ničím povinen. Žaloba musila býti již z tohoto důvodu zamítnuta .. 
Také jest prokázána bezpodstatnost uplatněných dovolacích důvodů ne
správného právniho posouzení i neúplnosti řízenÍ. Při správném právním 
posouzení nebylo třeba důkazů, jichž neprovedení žalobkyně vytýká. 
Jmenovitě nebylo třeba zjišťo,vati obsah protokolu z 31. ledna 1923 
o předběžném jednání mezi Jednotou ~eskoslovenských rafinerií lihu 
a zakladateli Společnosti, neboť jednání to nemohlo míti vliv na právní 
závazky státu. Pro spor nemá výzoam «ni výnos ministerstva financí 
z 13. července 1923, čís. 135968/16222/22-IV o rafinační mzdě za ob-
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dobi 1921/1922. Závazky státu, mající za předmět rafi:Jač~í ,?zd~, byl~ 
pevně a se zákonnou platností určeny ,svrch,u vYPočlt~.nym: vladmm; 
nařízeními. Platilo-li ministerstvo fll1anCI v nekten;m pnpade VI,ce ne~ 
podle nařízení platiti bylo p~vi~no: byl~ t? place~Im .dobrovolnym, jez 
nemá pro nárok nyní uplatneny predurcuj!clho vyznamu. 

čís. 8282. 

Povolena-li po odevzdání p~~ůstal?sti mobilá~i, e:,e~~c~ proti .po
zůsta1osti, nelze bez dědicova pnvolem zabavovati vecl, jez JSou v Jeho 
moci, třebaže pocházejí z pozůstalosti, 

(Rozil. ze dne 7. září 1928, R II 271/28.) 

V exekuční věci vymáhající firmy proti pozůs!alosti po Františk,u 
F-ovi, zastoupené přihlásivší se dědiěkou Mam F-~vou, nevyhov~1 
s o udp r v é s t o I ice stížnosti Marie F-ové do vykonu zabavem. 
D Ů vod y: Okresní soud povolil usnesemm ze dne 30. dubna 1928 za
jišťovaci exekuci proti straně povinné »pozůst~losti, Fra!'tiška F-a«, kte
rážto exekuce byla dne 11. května 1928 vykonana hm" ze byly zabaveny 
věcí pod pol. 1--3 zájemního protokolu. M~:Ie F-ova: vdova po Fran~ 
tišku F-ovi, které byla pozůstalost po FranÍ1sku F-OVI podle, odev~d,:cI 
listiny ze dne 20. dubna 1928 odevzJ4na, když se byla k dedlctV!. pr!
hlásila s dobrodiním inventáře, pokládá se za stíženou postupem pn vy
konu exekuce proto, že výkonný orgán vykonal zabavení přes to: že 
Nlarie F-ová prohlásila, že není dlužnicí, ž~ vymáha,~on p~hledavku 
platiti nemůže, že pozůstalost Františka F-a jest s~o~cena, ,VIce nep,o
zůstává a že obchod a veškeré movitosÍ1 v něm a v JeJIll1 byte JSou jepm 
vlastnictvím a že nepřipustí zabavení věcí nejen v jejím usch~lVání, ale 
i .v jejím vlastnictví se nacházejících. Výkonný orgán však pres to za~ 
bavení vykonal, aniž alespoň poznačil, že věci byly zabaveny v obchode 
Marie F-ové a že jsou v jejím uschování a že zájem nepřIpustIla. :roto 
navrhla Marie F-ová, dovolávajíc se ustanovení §§ 253, 262 ex.r." by 
výkon zabavení podle protokolu ze dne II. květua, I 928 ?yl zrusen; 
Marie F-ová dovolává se ustanovení § 253, 262 ex. r. nepravem a Jej! 
žádost prýští z mylného právního názoru, že jest třetí osob~u. Marie 
F-ová jest dědičkou, která se přihlásila k dědictví s dobrodll1l!TI 111,:en
táře která nežádala svolání věřitelů a které byla pozLlstalost odevzdana. 
Jesť tu případ universálního nástllpnictví (§ 9 ex. ř.) .. Marie ,F-ová ručí 
po odevzdání pozůstalosti i svým jměl1lm (§ 802 obč. zak.) ovsem s om~
zenim, pokud pozustalosí stačí. Leč tato okolnost, zda a pokud pozu
stalost staČl) nemůže býti zjišťována exekučním soudem, tlm men~ pak 
výkonným orgánem, který zabavil věci ~arie F-ové ~řes. t?, že JSouc 
mylného právniho názoru, prohlašovala, ze JSou to veCI je]I a l1lkohv 
pózůstalosti a že je drží a chová ona, nikoliv pozůstalost a prohlášení 
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Marie F-o_vé ~1eclbal. )ed,n~l sp,rávně a případné jeho poznámky poStrá
daly ~y vecneho opra,Vnelll.. Mim-lI Mane F-ová, že pozůstalostní jmění 
ne;tacI, Jest. se J: br~mt1 jinak. Ust~novení §§ 35, 36 ex. ř. dávají jí 
k lomu dostI 111oznOSt1. Rek li r s n I s o II d změnil napadené usnesení 
a zrušil zabavenÍ. D ů vod y: Návrh stěžovatelky na zrušení výkonu 
zájn:u jest pokládati za stížnost proti výkonu exekuce ve smyslu § 68 
ex .. r. Soud prvé stolice usnesením jí nevyhověl, jest proto přípustným 
rek~rs do toho:o, ~a:nÍtavé,ho usnesenÍ. ~ekurs jés! důvodným. Soud 
prve stoltce vycnazl, Jak ma za to rekursnI soud, z nesprávného názoru. 
J,;st arcÍ pr!,vclac že, ana se stěžovatelka přihlásila k pozůstalosti dluž
nl~a Frantrska F-a podmínečně a pozůstalost jí byla odevzdána, může 
byh exekuce povolena a vykonána na její jmění jako dědÍčky bez obme
zem § 802 ~bč. zák., poněvadž je věcí takovéhoto dědice, by sporem 
uplatml namltku, že pozůstalostní jmění jest již vyčerpáno nebo že iiž 
n<;stačí: Ale vždy je předpok~~?~m, že vymoáhajícÍ věřitel navrhl, by ;1a 
zaklade exekučmho titulu, znejiclho' proh zustaviteli jako dlužníku, byla 
povolena nebo vykonana exekuce proti dědici a že způsobem uvedeným 
v § 9,e~. ~._byl přechod závazku prokázán. V tomto případě však vy
mahaJlcl vent.~l~a ,navrhla na

o 
základě posud nevykonatelného rozsudku 

:xekucI vk zajistem I;fOl1 pozustalosti Františka F-a, zastoupené přihlá
s~n?u dedlčkou Mam F-ovou zabavením movitých věcí, jež jsou v uscho
va111, povlnne strany. Podle toho nežádala vymáhající věřitelka povolení 
a vykon exekuce ve smyslu § 9 ex. ř. a podle toho musil se též říditi 

výkon pov~lené exekuce. Podle § 253 ex. ř. jest p'řípustné zabavení jen 
tech movltych věcí, kteréž jsou v držení dlužnikóvě. Bylo-li již pozů
stalost~í jmění FrantíškaF-a, jak zjištěno, odevzdáno stěžova~elce, čímž 
pOvdle § 797 obč. zák. nastal převod tohoto jmění v právní držbu dě
dicky, mohl exekuční zájem věcí pozůstalosti, jež přešly odevzdáním 
clo držby dědičky, předsevzat býti podle § 262 ex. ř. jen v tom pří
padě, .že ,dědička, kteráž je. tu osobou různou od vymáhajícího věřitele 
a pov1llne strany, byla k Jich vydání ochotna. Již ve stížnosti, kterou 
podle § 68 ex, ř. podala, tvrdila Marie F-ová že pozůstalost Františka 
F-a již nepozůstává a že obchod a veškeré ~lÍstnosti v něm a v jejím 
byt~. jsou, j,:.iím vlastnictvím a v jejím uschování a že zabavení jejich 
nepn,pust; Ze tomu tak, skuteč~ě by~o', dosvě~čil i výkon~? orgán, jenž 
potvldll, :e Ma;le F-ova pro~la~llac ze SI neda 111C zabavltr, odvolávajíc 
s~ na IvO, ze cely obchod Jest JeJi. Pres to však zabavení provedl, popsav 
predmety pod pol. 1-3 zájemního protokolu. 

Ne j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovolaCÍmu rekursu. 

Důvody: 

Výv,Jdy ,dovolací~o rekur~u n~jsou způsobilé, by seslabily nebo do
k?nce v vyvr~!lly sp;avnost duvodu uvedených pro názor soudu rekurs
nlho, ,ze Z~J.lsťov,acl exekuce ve smyslu návrhu vymáhající věřitelky po
volen,a pro,~ poz~stalosl1 po Františku F-ovi nemůže proti dědičce Marii 
F-ove, ktere pozustalost ta mezi tím již byla odevzdána, býti vykonána, 
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j('Žl0 Marie F-Qvá není podmětem, proti němuž exekuční titul zní a proti 
kterému povolená exekuce má býti vykonána, jen za předpokladů § 262 
eX. ř. Na tom nic nemění okolnost, že snad vymáhající věřitelka nevě
děla v době podáni exekučniho návrhu o tom, že pozůstalost po Fran
tišku F-ovi v té době již byla odevzdána universální dědič'ce Marii F-ové, 
neboť bylo věcí vymáhající věřitelky, by se bezprostředně před podá
nim exekučního návrhu přesvědčila o stavu řízení pozlrstalostního po 
Františku F-ovi a podle toho exekuční návrh uzpůsobila. Neučinivši tak, 
mU si následky tohoto opomenutí sama nésti, třebaže stěžovatelka Marie 
F-ová jako dědička ručí po odevzdání pozůstalosti Františka F-a za 
dluhy pozůstalostní svým jměním, ovšem jen pokud pozůstalost stačí, 
ježto se přihlásila s dobrodiním inventáře. Podle obsahu exekučního 
návrhu byla vymáhající věřitelce povolena exekuce výslovně proti po
zustalosti po Františku F-ovi a nemohla proto' proti Marii F-ové býti 
vykonána, neboť v době výkonu exekuce zde již pozllstalostního jmění 
nebylo, nýbrž bylo zde již jen jmění dědičky Marie F-ové, proti které 
exekuce nebyla povolena. Nebyla proto v době výkonu exekuce proti 
pozůstalosti po Františku F-ovi Marie F-ová osobou, proti které exe
kuční titul zněl a nemohly tudíž věci v její držbě jsoucí bez jejího sou
hlasu pro pohledávku vymáhající věřitelky býti zabaveny. 

čís. 8283, 

Dlužník jest oprávněn složiti podle § 1425 obč. zák. dlužný penlz 
na soudě z důvodů, které se vyskytly v osobě yěřitelově, tak zejména 
činí-li si na peníz ten nárok více osob. Tak jest tomu, činí-li si nárok 
na kupní cenU ne:en prodatet, nýbrž i třetí osoby z důvodu ručení kupi
telova podle § 1409 obč. zák. Zda jsou splněny podmínky ručení kupi
telova podle § 1409 obč. zák., nelze řešiti ve sporu prodatele proti ku-
piteli o zaplaceni (nedoplatku) kupní ceny. . 

(Rozh. ze dne 8. září 1928. Rv I 1828/,21.) 

. žalobce domáhal se na žalovaných zaplacení 90.000 Kč jakožto ne
doplatku kupní ceny za prodaný mlýn. Pro c e sní s o udp l' V é 
s t o I i c e uznal žalované povinnými zaplatiti žalobci hotově 12.364 Kč 
84 h a zbytek 17.635 Kč 16 h složiti na soudě. O d vol a c í s o u d 
nevyhověl odvolání ani té ani oné strany. 

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

Důvody: 

, Žalobce opřel žalobní nárok o to, že žalovaní manželé koupili od 
~,eho trhovou smlouvou ze dne 1. června 1926 mlýn s pozemky, se za
nzením mlýnským a pekařským a vodní silou za 175.000 Kč, na něž 
hotově zaplatili 5.000 Kč, převzali k zaplacení hypotekární pohledávky 
spořitelny města J. 60.000 Kč a 20.000 Kč a měli dne 1. června 1926 
zaplatiti nedoplatek kupni ceny 90.000 Kč, Poněvadž tak neučinili, na-
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vrhl, by byli odsouzeni k zaplacení lle(~oplatku, kupni ceny 90.000 Kč. 
Žalovaní navrhli zamítnutí žaloby z duvodu, ze pry neJsou nym po
vínni platiti, poněvadž se na nich domáhají věřitelé žalob.covi P?dle 
§ 1409 obč. zák. zaplacení 17.635 Kč' 16 h, firma F. 5.483 Kc 63 h pko 
trhové ceny za kamna pekárenská do mlýna dodaná, k nimž si vyhra
dila právo vlastnické, a inž. K. a O. j-ovi odměny 12.151 Kč 58 h za 
práce a opravy ve mlýně. Rozsudkem prvního soudu byli žalovaní od
souzeni, by z trhové ceny za mlýn zaplatili hotově žalobci 72.364 Kč 
85 h a by zbytek 17.635 Kč 16 h složili do soudního deposita jak pro 
žalobce, tak i pro věřitele firmu F. a ínž. Karla a Oskara J. podle § 1425 
obč. zák. z důvodu, že si na tuto pohledávku činí nárok více věřitelů 
a není jisto, komu z nich přísluší. Proti tomuto rozsudku odvolaly se 
obě strany, žalobce proto, že mu nebyl přiřknut k zaplacení celý nedo
platek trhové ceny 90.000 Kč, nýbrž jen 72.364 Kč 85 h, a žalovaní 
proto, že nebyla žaloba zamítnuta pro tentokráte. Odvolací soud po
tvrdil rozsudek soudu prvního. V dovolání je. jen žalobce. Rozhodné 
důležitosti pro posouzení právní stránky připadu (,§ 503 čís. 4 c. ř. s.) 
jen jen otázka, zda jsou tu podmínky soudního složení podle § 1425 
obč. zák., zda žalovaní jsou k tomuto. složení povinni a zda mohou 
k němu býti odsouzení. Dlužník jest oprávněn podle § 1425 obi:. zák. 
složiti dlužný peníz k soudu z důležitých důvodů, které se vyskytly 
v osobě věřitelově, zejména, činí-Ii si na peníz ten nárok více osob 
(srv. rozh. čís. 1388 ve sbírce Nowakově, rozh. 3175, 3369, 4747 sb. 
n. s.). Případ ten zde jest, neboť, jak nesporno, činí si na trhovou. cenu 
nárok nejen žalobce, nýbrž i firma F. a ·inž. Karel a Oskar j-OVI, tItO 
z důvodu § 1409 obč. zák., jelikož žalovaní převzali žalobcův mlýn, 
tedy jeho podnik, jenž prý tvoří jeho jediné jmění a znali prý při jeho 
převzetí žalobcovy dluhy proti firmě F. a protí inž. Karlu a Oskaru 
j-ovým, jichž zaplacení z trhové ceny za mlýn se tito domáhají. Zda 
jsou tu skutečně veškery podmínky ručení žalovaných za řečené dluhy 
žalobcovy, nelze řešiti v tomto' sporu, to bude po přípa?ě předmětem 
sporu mezi žalovanými s jedné a věřitely firmou F. a mž. Karlem a 
Oskarem j-ovými s druhé strany, jemuž nelze předbíhati. Pro rozřešení 
tohoto sporu jest jen směrodatným, že si řečeni věřitelé činí na' část 
kupní ceny, nyní zažalované, nárok, a že tudíž jest pro žalované nebez
pečí, že kdyby celý nedoplatek trhové ceny za mlýn 90.000 Kč zaplatili 
žalobci, mohli by býti po případě k žalobě oněch věřitelů odsouzeni, by 
i jim zaplatili jich pohledávky, ač je k zaplacení nepřevzali, čímž by 
se vlastně kupní cena za mlýn zvýšila o 17.635 Kč 16 h, nebolI, že by 
tento peníz zaplatili vlastně dvakráte. Poněvadž žalovaní ~evědí, .)ak 
případný spor s těmito věřitely dopadne a chtějí se ubránItI dVOJlmu 
placení, jsoU oprávněni podle § 1425 obč. zák. složiti peníz ten k soudu. 
Žalovaní ovšem peníz ten.k soudu dosud nesložili, jak podle § 1425 
obč. zák. již učiniti bylI oprávněni, a není ani jisto, zda peníz ten se
ženOu a zda budou s to, by jej k soudu složili,nicméně uznali nižší 
soudy souhlasně na povinnost žalovaných peníz ten k soudu složiti, 
patrně v dúsledku rozh.· nejv. sOlldu čís. 3175, 3369 a 4747 sb. n. s., 
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k nimž se tuto poukazuje. Oprávnění soudu odsouditi žalované k soud
nímu složeni vůbec není dovolatelem napadeno a netřeba otázku tuto 
proto podrobněji rozebírati. Žalovaní, nepodavše dovolání, povinnosti 
té se podrobili. Dovolatel doličuje svými vývody dovolacími toliko, že 
zde neni podmínek ručení žalovaných za dluhy žalobcovy proti věři
telům, firmě f. a inž. j-ovým, podle § 1409 obč. zák., zejména, an prý 
mlýn, jejž žalovaní koupili a převzali, nebyl jediným jměním žalob
covým, mělť prý žalobce ještě jiný majetek ve výši asi 5.000 Kč, žalo
vaní při převzetí mlýna neměli prý vědomosti o uvedených dluzích ža
lobcových a nemusili o nich věděti, předluženo prý jest pouze knihovní 
těleso- a toto není prý kusem majetkovým ani podnikem ve smyslu § 1409 
obč. zák.; kdyby byli žalovaní zaplatili celou trhovou cenu, nebyli prý 
více nikomu právi z dalších dluhů žalobcových k mlýnu se vztahujících, 
poněvadž zaplacením hypotekárních věřitelů vyrovnají skutečnou cenu 
mlýna. Tyto vývody mohou snad míti důležitost a rozhodnou váhu 
ve sporu věřitelů firmy F. a inž. Karla a Oskara J-ových proti nynějším 
ialovaným o zaplacení zmíněných pohledávek 5.483 Kč 63 h a 12.151 Kč 
55 h, jsou však nérozhodné pro tento spor, v němž jde pouze o to, 
jsou-li zde podmínky složení podle § 1425 obč. zák. Rovněž tak je pro 
tento spor zcela lhostejno, zda bude moci žalobce pokud se týče jeho 
opatrovník, následkem toho, že trhová cena 90.000 Kč nebude mu zcela 
zaplacena, nýbrž část její k soudu složena, uspokojiti všecky hypote
kární věřitele, zejména, zda bude moci uspokojiti aspoň z části posled
ního hypotekárního věřitele O-a, jak mu to opatrovník žalobcův slíbil, 
neboť nebylo ani tvrzeno, tím méně prokázáno, že žalovaní se O-ovi 
zaručili, že bude jeho hypotekární pohledávka z části žalobcem tvrzená 
uspokojena a proto se nedotýká způsob, jakým mínil opatrovník ža
lobcův s útržkem za mlýn nalo·žiti, nikterak práv a povinností žalova
ných, to ani tehdy ne, když způsob ten opatrovnický soud schválil. 
Nižší soudy neposoudily tedy případ mylně po právní stránce (§ 503 
čís. 4 c. ř. s.), když na tyto okolnosti nekladly váhy. Poněvadž uvedené 
okolnosti, na které dovolatel klade takovou váhu, jsou pro rozsouzení 
tohoto sporu nerozhodné, nebylo potřeba ani zjišťovati, jak si dovolatel 
přeje, ze spiSL! opatrovnických ani z knihy pozemkové, zda lze nyní 
provésti usnesení opatrovnického soudu učiněná ohledně způsobu pro
vedení prodeje mlýna, nebylo třeba zjišťovati, zda si věřitelé firma F. 
neb inž. Karel a Oskar j-ovi vyhradili k dodaným věcem právo vlast
nické, či zda věci ty se staly součástí mlýna, nebylo potřebí dále zjišťo
vati pravost pohledávek těchto věřitelů lístkem dodacím neb jich ža
lobami a rozsudky. 

čls. 8284. 

Ujednána-li za sprostředkování zápůjčky O'dměna prO' případ, že 
skutečně dojde k zápůjčce, jest nárok na dO'hodné pO'dmíněn skutečným 
vyplacením zápůjčky. 

(Rozh. ze dne 8. září 1928, Rv I 1841/27.) 
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, Zalab,ce, d~l1l~á.~al se _na žalované bance zaplacení provise za spro
stredkovam zapujcky. Zaloba byla zamítnuta s o u d Y vše c h tři 
s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m z těchto 

důvodů, 

Nižší soudy zjistily, že Rudolf W. slíbil žalobci odměnu prosadí-li 
v mě;;.;ské radě ~.K., by kO!"Unální zápůjčka, kterou město K. zamýšlelo 
nza~n;l" byla pn]a:a od zal;lVan,é banky a firmy, před pokládajíc, že 
k zapu]cce skut~cne dOjd~, z,e vs~k k ní, ačkoliv se žalobci podařilo 
p:osa~lh dotyčue usnesenI, mestskeho zastupi:elstva v K., nedošlo, po
ne~adz mInIsterstvo fInanCl k ní nedalo svolenÍ. Žalobce z toho dovo
zUJe, že k uzavření zápůjčky došlo, nikoli však k jejímu provedenÍ. Než 
nepráv,;m,. neboť pře,hyží, že podle § 983 obč. zák. jest zápiijčka smlou
vou. :'~aln: a uskutecnu]ese teprve dáním zápůjčky, jejím vyplacením 
vypujc'-,telI a lllkohv JIZ smlouvou, že zápůjčka bude dána, pokud se 
tyce, pfljata.,. ~odmínce odkládací (nikoli rozvazovací), »dojde-li sku
tečne k Z~p~jcce«, li:,m?hlo prot? býti }ozu,měno ve smyslu zákonných 
~stanov,:m JInak, nez, ze se ma odmena zalobci vyplatiti teprve až 
z~lova~1a banka a hrma F .. městu K. zápůjčku skutečně vyplatí, n~boť 
pred lIm nebylo lze mluvilI o hotové smlouvě o zápůjčku. Vzhledem 
k tomu JSou, bez v~zn~mu v;škeré ~ývo~y. dovolatelovy, neboť vycházejí 
z n;sprá~neh~ pravmho. nazoru, ze zapujčka byla uzavřena již usne
S':lll!" mestskeho zastupItelstva v K., jímž přijata byla nabídkazmí
nenych dvou, fl~~,nčních úst.a,vů, že zápůjčku poskytnou. Nebylo zde tedy 
smlouvy o zapujcku a nemuze o skutečném poskytnutí zápůjčky v lomto 
Dbdobí býti řeči. 

čís. 8285. 

Postoupený ~Iužník může i po oznámeni o postupu uplatniti proti 
postupnlku zapoctením pohledávku, jež mu vznikla proti postupiteii do 
postupu. 

(Rozh. ze dne 8. září 1928, Rv I 1859/27.) 

Žalobce jako postupník Karla H-a domáhal se na žalovaném zapla
ce;,í poh!~dá~ky. Žal?vaný namít~ mimo jiné započtením pohledávky, 
jez ':'U pnslusely proti Karlu H-ovl. O ba niž š í s o u d y uznaly po, 
dle zaloby. 

Ne j vy Š š í s o u d zrušil rozsudek odvolacího soudu a vrátil mu 
věc, by dále jednal a znovu rozhodl. 

o ů vod y: 

Žalovaný vytý~a.1 v o?volání, že se první soud nezabýval vůbec po
drobn~ kompensacnu111 naroky. Tyto vzájemné pohledávky uplatnil ža-
10vany v první stolicI. Rozsudky nižších soudů neobsahují vůbec roz-
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hodnutí o existenci nebo neexistenci těchto vzájemných pohledávek, ač 
byl žalovaný odsouzen k zaplaceni žalobní pohledávky (§ 411 c. ř. s. a 
k tomu judikát ze dne 23. března 1928 pres. 760~27, uveřejněn}' ve 
sbírce nejvyššího soudu pod čís. 7905). Odvolací soud se neobíral vzá
jemnými nároky, vycházeje z právního názoru, že, an žalovaný neučinil 
kompensačního projevu až do doby, kdy mu byl postup oznámen, není 
již oprávněn tak učiniti, prolože postupem nastoupila jiná osoba jako 
věřitel a není zde již vzájemnosti pohledávek. Tento názor jest mylný 
a odporuje přímo předpisu § 1442 obč. zák., který praví, že si může 
dlužník odpočísti nejen pohledávku, kterou má za posledním majitelem 
postoupené pohledávky (I. j. postupníkem), nýbrž i onu, kterou měl 
v době postupu za prvním majitelem postoupené pohledávky (1. r po
stupitelem). Zákon tedy dovoluje, aby postoupený dlužník započítal po
stupníku pohledávku, kterou měl v době postupu za postupitelem. Před
pis § 1442 obč. zák. jest právě výjimkou z požadavku vzájemnosti po
hledávek (§ 1438 a 1441 obč. zák.) a má za účel chráníti dlužníka před 
poškozenim jeho práv, jež by ho 111'Úhlo stihnouti samovolným jednáním 
věřitele, který může svou pohledávku postoupiti nehledě na dlužníka 
(§§ 1392, 1395, 1396 obč. zák.). Správně praví dovoláni, že by mohl 
insolventní věřitel (postupitel) postoupiti svou pohledávku za dlužníkem 
a tím ho zbaviti možnosti započísti si svou vzájemnou pohledávku. Byl-lí 
snad odvolací soud zmýlen právni větou rozhodnuti čís. 7486 sb. n. s. 
(»postoupený dlužník nemllže, jakmile mu byl postup oznámen, pro
vésti započtení proti postupiteli s účinnost! pro postupníka ohledně vzá
jemné pohledávky, jež mu proti postupiteli vznikla do oznámení o po
stupu«), přehlédl, že tam šlo o případ, kde postoupený dlUžník uplat
ňoval ještě po oznámeném postupu proti postupitelj svou vzájemnou 
pohledávku, kdežto zde ji uplatňl/je proti postupníku, jak to má § 1442 
obč. zák. na mysli. I když jest tedy správným další právní.názor odvo
lacího soudu, že započtení nenastává již střetnutím se započítatelných 
pohledávek, nýbrž teprve kompensačním projevem té neb oné· strany 
(,rozhodnutí čís. 1082 a 2170 sb. n. s.), není správní'm jeho názor, že 
se tento projev dlužníka nemůže již státi po oznámení postupu. Takový 
projev může se státi také ještě za sporu v první stolici, jak se to oby
čejně děje (srv. §§ 188, 391 a 411 c. ř. s.). Kdyby byl názor odvolacího 
soudu správným, nebylo by si lze domysliti, jak by mohl dlužník před
vídati, že věřitel postoupí pohledávku proti němu a kdy bude o postupu 
vyrozuměn, a do které doby by tudíž měl učinití kompensační prohlá
šení, by nepřišel pozdě. Protože odvolací soud v důsledku svého ne
správného právního názoru nevyřídil odvolací důvod ve příčině kompen
sačních pohledávek obsahově, jest v tomto směru řízení odvolacího soudu 
neúplným (§ 503 čís. 2 c. ř. s,). 

čís. 8286. 

Pensijní pojištění (cís. naříi.énl ze dne 25. června 1914, čís. 138 ř. 
zák.). 

Civilnl rozhodnuti X. 72 
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Z .. d?b.ro~in~ zákon~ o pe~sijním pojištění není vyloučen obchodní 
cestujlcl, jenz Sice nemel pevneho platu měsíčně nejméně 600 Kč avšak 
dost~l na provisích požitky peníz tento převyšující. ' 

lJ~~~u, }e by.1 zam.ěstnal1:c v určité době ve služebním poměru 
k urclte. hr~e, .~en~ na zav:ad1:" ze pracoval v téže době i pro jiné !inny. 

~prav~~ uradum ne.?1 z~o~e~ uloženo, by řešily otázku pojistné 
povlt1nosh Jako otazlm pn;durcujlcl pro soukromoprávní spor o náhradu 
skody z opomenutí přihlásky k pensijnímu pojištění. 

Z~ěstnanci, jenž s~ .~~pír~l, ?y byl pro případ ínvalidity pojištěn 
anebo jinak opomenul hajlt. sve za,my ohledně pensijního pojiš:ělii ne
I~~ 1:':ožiti, ~y .?e~1 část škody vzešlé opomenutím včasné přihlášky k 'pen_ 
sljnnnu pOllstem. 

(Rozh. ze dne 8. záři 1928, Rv I 1877/27.) , 

~alobce byl obchodnim cestujícím u firem V., H. a S. V roce 1924 
byl.~alobce raněn. mrtvicí, a stal se nezpůsobilým k po·volání. Žalobou, 
o onIZ tu Jde, dom,:hal se zalobce na firmách V., H. a S. placeni ročního 
9uchodu ,7.200 ,Kc ruk?u společn~u a nerozdílnou z důvodu náhrady 
skody, )ezto ho zalova~e fmny nepnhláslly k pensijnímu pojištění. P r 0-

ce sn! s O udp ,r ves t o II c e uznal žalobní nárok počínajíc dnem 
10. kvelna 1925 Quvodem po právu proti žalovaným firmám rukou spo
lečnou a nerozdílnou pro .. nepřihlášení žalobce k pensijnímu pojištěni, 
fIrmou V. pro dobu od 1. f1Jna 1914 do 31. prosince 1915, firmou H. pro 
dobu od 1. ledna 1919 do 29. února 1920 a firmou S. pro dobu oj 1. 
ledna 1924 do 2. května 1925 - mimo jiné z těchto d ů vod Í1: Na zá
kladě dopisu zemské úřadovny všeobecného pensijního ústavu v Praze 
ze dne 17. června 1926 má soud za prokázáno, že před 1. březnem 1920 
nebyl Martin P. u úřadovny vůbec přihlášen, nýbrž teprve od 1. března 
1920 byl přihlášen do 31. pro-since 1923 firmou H. a že jínou firmou 
tedy ani ne ,firm.ou ? k p,ojiště~í vůbec přihlášen nebyl, dále, že se ža~ 
lobce prostred111ctvllll sve l11anzelky obrátil dopisem ze dne 6. května 
1925 na z,;mskou úř,~dovnu pe;1sij.níh,0 pojišt~~í v Praze se žádostí, by 
mu byl, urcen a vyp,acen 1l1vahdm duchod. Uradovna však dopísem ze 
dne 8. cervna 1925 sdělila žalobci, že mu nárok na invalidní důchod ne
přísluší, z důvodu, že jeho pojistná doba nedosahuje minimálních 60 
př1spěvkových měsíců, které podle § 5 (2) a § 8 a) zák. ze dne 5. února 
1920 sb. z. a n .. čís; 89 pojištěnec musí nejméně míti, by byl založen ná
:~k ,na 1l1:ahd11l 9uchod alespoň ve ,snížené výměře, a že pensijní poji
stovna pnznala zalobcl jako dobu cekací jen dobu od 1. března 1920 
do 31. prosin.~e 1923, kd~ ža!o?se byl přihláš.en firmou H. jako pojistně 
povmny, tudlz celkem 40 meslcu, dale na zakladě dopisu nemocenské 
pokladny soukromých úředníků a zřízenců v Praze ze dne 22 června 
192.~, .že do ,dne 9. května 1925 poskytovala žalobci nemocen~ké. Jest 
tudlz jasno, ze, kdyby žalované firmy byly žalobce podle § 73 cít. zák. 
pro doby ve výroku rozsudečném uvedené řádně přihlásily k pensíjnimu 
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pojištěni, žalobce by byl s připočtením oněch 48 měsiců, po které sku
tečně přihlášen byl, převýšil 60 měsíční dobu čekací a měl by tudíž nyní 
následkem invalidity zákonný nárok na invalidní důchod, kdežto tím, že 
žalovanými firmami v dobách shora uvedených k pensijnímu pojištění 
přihlášen nebyl, byl zmařen i účinek přihlášeni v době od 1. března 1920 
do 2. května 1923, kele skutečně přihlášen byl. Jest proto jasno, že opo
menutím této zákonné povinnosti zaměstnavateIú byl žalobce poškozen 
tím, že přišel o invalidní důchod, který by mu nyní následkem invalidity 
byl přís:ušel proti všeobecnému pensijnímu ústavu v Praze, kdyby ho za
městnavatelé by,i řádně k pensijnimu pojištění přihlásili. Opomenuií to 
jest pokládati za zavinění žalovaných zaměstnavatelů ve smyslu § 1295 
obč. zák. a jest škoda žalobce v příčinné souvislosti s jejich opomenutím, 
ana jest právě následkem tohoto opomenutí, pročež jsou žalované firmy 
povinny podle § 1301 obč. zák. žalobci škodu tu nahraditi, a to podle 
§ 1302 obč. zák., jelikož podíly jednotlivých žalovaných na poškození 
nelze blíže určiti, rukou společnou a nerozdílnou a jest proto žalobní ná
rok ohledně dob uvedených v rozsudečném výroku po právu. O d v o
I a c í s o u d k odvolání žalovaných firem napadený rozsudek potvrdil. 
D ů v o cl y: Zmatečnos! rozsudku a řízení jemu předcházejicího podle 
§ 477 čís. 6 c. ř. s. spatřuje odvolání žalované firmy H. v tom, že soud 
prvé stolice rozhodl prý o nároku, který může býti zjištěn a rozhodnut 
pouze v řízení správním. Vytýkané zmatečnosti tu není. Žalobce domáhá 
se žalobou náhrady škody, placením ročního důchodu 7200 Kč, jež mu 
zaviněním žalovaných firem byla způsobena. K rozhodováni o takovémto 
nároku jsou podle § 1 j. n. povolány soudy, nikoliv úřady správní. Že 
soudu třeba rozhodnouti, zda žalované firmy byly povinny žalobce 
k pensijnímu pojištění přihlásiti, nemůže odůvodniti nepřípustnost po
řadu práva, neboť soud k rozhodnutí této předurčující'otázky ve sporu 
jest sám oprávněn. Rozhodným pro přípustnost pořadu práva jest jediné, 
že jde o rozhodnutí o nároku soukromoprávnim. 

K o d vol á ni' f i r m y V.; Odvolatel vytýká, že se soud prvé sto
lice odvolává na usbnovení § 1 písm. g) cís. nař. ze dne 25. Června 
] 9'J4, čís. 138 ř. zák., že činnost žalobcovu u žalované firmy jest pova
žovati za »vyšší obchodni zevní službu«, že však při tom prý přehlíží 
další ustanovení § 1 a) cit. nař., pojednávající o příznačných známkách 
této vyšší obchodní zevní služby, kdež se výslovně praví, že za ně po
važovali nutno »vyhledávání objednávek, tedy činnost obchodních ce
stujících a jednatelů, kteří jsou ustanoveni s pevným služným nebo za:
ručeným nejmenším platem". Toho však, jak soud prvé stolíce má za 
prokázáno, žalobce u žalované neměl před ujednáním v říjnu 1914 a ne
podléhal prý proto peusíjnímu pojištění. Výtka není odůvodněna. Usta
novení § 1 a) cit. nař., jak ze slova »zejména« vychází, jen příkladmo 
uvádí osoby, které vykonávají vyšší obchodní zevní službu. Z toho však 
nenásleduje, že by obchodní cestující na provisí nebyli podrobeni po
jistné povinnosti, pakliže jejich požítky činily 600 Kč. Žalovaná firma 
právní názor soudu prvé stolice, že i obchodní cestující na provisi jsou 
poiištěním povinni, jinak blíže než poukazem na § 1 a) cit. nař. nera-

". 
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padá. Služební poměľ mezi žalobcem a žalovancu i od počátku _ řFna 
1914 trval dále, neboť žalobce pro žalovanou obchody sprostředko~al 
(uzavíral), měl nárok na provisi a, z jakého důvodu žalovaná žalobci 
vyp!ácela vyšší pr.o~i~i než uje~~anou .15%, jest pro povinnost pojišťo
vacI, dosahovaly-ll zalObcovy prlJmy zakonné výše, pokud se týče byly-Ii 
v roce 1915 vyšší než u firmy H., nerozhodným. Odvolání vytýká dále 
ž~ žalovaná nemohla věděti, že zaměstnání hlobce u ní jest jeho hlav~ 
mm zaměstnáním, to mohl věděti jen žalobce a bylo prý proto jeho po
vinností, by to oznámíl buď přímo pensijnímu ustav u nebo té firmě od 
níž měl nejv~šší s.luže?~í. příjem. O?volání P?uka~uje na to, že teprve 
ve s?or~.m~sllo byh.~j:st;~o, u kt~re!Irmy mel žalobce nejvyšší příjem. 
Nepnhlasemm k pOjlstenl lest pry V1l1en sám žalobce. Výtka ta není 
rovněž odl1vodněna. Podle § 73 nař. ze dne 25. června 1914, čís. 138 
ř. zák. přihlášení zaměstnance k pensijnímu pojištění náleží zásadně 
-zaměstnavateli. Věděla-li žalovaná, jak v odvolání uvádí, že žalobce 
pracuje i pro jiné firmy, bylo jeji povinností, nebyl-li jí znám žalobcův 
příje.muy~ých fire~l, buď .žalobce př.ihlásiti k pensijnímu pOjiš;ění a na 
z.a1l1estnan~ jeho u pnyc? Í1!:.m .??ukazati nebo ~otazem u žalobce zjis
htl, u ktere firmy ma ne]vyssl pnjem. Že se tak zalovaná zachovala' ani 
netvrdila a nemůže se proto nyní dovolávati toho, že jí nebylo známo, 
u ~te~é firmy měl žalobce nejvyšší příjem. Odvolání neprávem napadá 
pra~m názor soudu prvé stolice, že zažalovaný nárOk na náhradu škody 
ne~~ promlčen. Tříletou promlčecí lhůtu podle § 1489 obč. zák. nelze 
p.o~Itah od I:ok~ 1914 (1915), kdy přihláška byla opomenuta, jak odvo. 
lam tvrdl, nyb~z .od odoby, kdy žalo~ci škoda byla známa, tedy od doby, 
kdy mu Invahant duchod byl odepren, což bylo v květnu 1925. Odvo
lání vytýká posléze, že neprávem bylo uznáno na wlidární závazek všech 
žalovaných. Není prý správným, že se podíly jednotlivých žalovaných 
na opomenutí a na škodě nedají určiti. Výši důchodu lze stanoviti a 
stejně lze. vypočísti, .oč byl žalobce zkrácen tím, že nebyl každou jed
notl!vo~ za:ova~?u .fn"mou přihlášen. Odvolání činí tak neprávem. Jest 
spravnym, z~ ~y~1 s.ko~~ bude lze zjis!iti, avšak podíl každé jednotlivé 
ft.rmy na ZaVlnenl, jImz skoda byla zpusobena, nelze zjistiti neboť za
::1I1ě~í to nelze áě!iti,~ni podl.e .p!íspě~k~vých oměsíců ani poctle výše po
Jlst?e~o .. škoda za!e~1 o ve ztrate InvaItdlllho duchodu vůbec. Ž,lobce byl 
P?jIste.~ je~ 46 t;Jeslcu a, k.dyb} ,bťla kaž?á ze žalovaných firem vyho
vela pnhlasovacl pOVinnostI, pnslUsel by zalobci nárok na invalidní dů
chod. Každá ze žalovaných firem opomenutím svým způsobila žalobci 
celou škodu a ručí proto každá z nich za veškerou škodu. " 
.. K o d v.o 1 ~.n í f i r m y. H.: Prá::.n~mu názoru odvolatelky, že po

vmn?st k pr~hla~~.ní k ~er:sljn:mu pOjIstení z veřejného práva plynoucí, 
Jest jen proh PO]lsťovne, ze vsak zaměstnanec 1I1ůže svým právem clis
P?novati po~lle .~vé vůle a .?depřel-Ii přihlášku nebo neuplatňuje-li své 
naroky na prrhlasku, nese tez dusledky, nelze přisvědčiti. Žalovaná firma 
br.la P??I~ § 73 nař. ze d?e 25. června 1914-, čís. 138 ř. zák. povinna 
pnhlaslÍ1 zalobce k pensljmmu pojištění, ať tomu chtěl nebo nechtěl ne
boť jakékoliv úmluvy zákonu o pensijním pojištění se příčící ne.l11ajipo-
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clle § 79 zákona ze cine 16. prosince 1906, čís. 1 ř. zák. z roku 1907 
právní účinek. Odvolatelka uvádí dále, že podle toho, co soud prvé sío
lice zjišťuje, jest toho názoru, že postavení žalobcovo u ní nebylo ta
kové, že by byl podléhal pojištěnÍ. Odvolání tento právni názor blíže 
neprovádí, sama žalobce v době od 1. března 1920 do konce roku 1923 
k pensijnímu pojištění přihlásila, a stači proto odv01ání ve směru tom 
poukázati na důvody rozsudku prvé stolice. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání žádné ze žalovaných firem. 

Důvody: 

K o d vol á n í f i r m y V., která uplatňuje jen dovolací důvod 

čís. 4 § 503 c. ř. s. Dovolatelka snaží se z předpisu § 1 písm. a) cís. nař. 
ze dne 25. června 1914, čís. 138 ř. zák. dovodili, že žalobce nebyl pod
roben povinnému pojištění, protože nebyl jako obchodní cestující u ní 
ustanoven s pevným služným, pokud se týče se zaručeným nejmenším 
platem - správně požitkem, - avšak příslušným jejím vývodům nelze 
přisvědčiti, neboť výklad zákona, k němuž dospěla dovolatelka, nelze 
uvésti v soulad se zásadním ustanovením o pojistné povinnosti obsaže
ným v § 1 uved. cis. na\"., by zaměstnanec od jednoho a téhož zaměst
navatele dostával požitky ve výši, podle které by činily ročně nejméně 
600 Kč. Stačí tedy ve směru právě naznačeném důkaz o tom, že žalobce 
dostal od dovolatelky ze svého služebního poměru v době od 1. října 
1914 do 31. prosince 1915 požitky, které jsouce počítány za celý rok, 
převyšovaly 600 Kč. Výklad dovolatelčin přiči se také intenci zákona, 
neboť nelze seznati, proč by měl býii z dobrodiní zákona vyloučen ob
chodní cestujici, který sice neměl smluvně zajištcný tedy pevný plat nej
méně 600 Kč, avšak dostal l1a provisích požitky do tiSÍCŮ jdoucí, když 
na druhé straně jest dobrodiní toho účasten obchodní cestující s pevným 
služným nebo se zaručeným nejmenším požitkem 600 Kč. Pokud dovo
latelka vytýká, že mezi ní a žalobcem nebylo služebního poměru, uchy
luje se od skutkových zjištění nižších soudů, podle kterých v době
v tomto sporu rozhodné, od 1. října 1914 do konce roku 1915, trvaí slu
žební poměr prvým soudem zjištěný dále. Poukazuje-Ii tudíž dovolatelka 
na rozhodnutí nejvyššího správního soudu čís. 3977, činí tak nevhodně. 
V tomto připadě šlo o samostatného podnikatele, ve sporu nynějším jde 
o zaměstnance dovolatelčina. Úsudku nižších soudů, že žalobce byl k do
volatelce v poměru služebním, není na závadu, že žalobce v téže době 
pracoval i.pro jiné firmy, nebol' zákon o pensijním pojištění i s takovými 
případy počítá, rozeznávaje mezi zaměstnáním hlavním a vedlejším, a 
tu již prvý soud správně dovodil, že v době od 1. října 1914 clo konce 
roku 1915 bylo zaměstnání žalobcovo u dovolatelky zaměstnáním hlav
ním. Dospěl-Ii k tomuto úsudku, pokud jde o rok 1915, na základě vý
počtu, jakou úplatu žalobce od dovolatelky za tento celý rok obdržel, 
odpovídá to přesně doslovu § 1 bod 2 cís. nař. čís. 138/14 ř. z. Ostatně 
povinnost dovolatelčina k náhradě škody byla by odůvodněna již tím, 
že opomenula přihlásiti žalobce k pensijnímu pojištění v roce 1914, a 
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v tomto sm~ru dovolatelka ani netvrdi, že od řijna až do prosince 1914 
d<;stalo se zalobCI od fIrmy H. větších požitků služebnich ne' od . 
Nanutka dovolatelčína, že nevěděla a věděti nemohla z'e P"~ ,nI. 
I b o 'd b' , f1Jem za
,o cUv u Dl.~ .o e pro spor rozhodné byl přijmem hlavnim a že proto 

:zal?bce podle~a ~ ni povInnosti pojistné, byla vyvrácena soudem odvo
lac111:, :,a Jehoz .vyvody se poukazuje, Výrok o solidárnim závazku k ná
hr~de s,kody m~ .oporu ~ §§ 1~01 a 1302 obč, zák. Ve smyslu § 1302 
m," s", s,koda dellt,I, kdyz lze ZJistIlI, do jaké miry byla škoda jednotli
;,ym s~udcem zp,usobena. To v souzené rozepři zjistiti nelze, nebot' 
skoda zalobcI zp~sobená byla důsledkem opomenuti všech tfi žalon .. 
~YCh. Pro dělen.I sko.dy v pOI~ěru ,doby, po jakou byl žalobce u jednotli-

y,ch jmenovanych hrem zamestnan nebo v poměru jeho započítateln 'ch 
pf1Jmu u Jedn?tltvych fIrem, pokud se týče jím odpovidajících pre~ií 
neposkytuJe zakon opory. ' 

K do; o I á:' í ! i r 111 y, H., uplatňujici dovolací důvody čís. 1 a 4 
§ 503 c. r. s. Vytku zmatecnostI podle § 477 čís 6 c ř s vy r't'l " 
soud jl' I . I -, , ' '" v a I JIZ oe vo aCI, .e jelOZ vyvodum se dokládá' Není u'koleln u'r' d' , , h - "t' . . . a u sprav-
nIC reSt 1 In abstracto otázky veřejného práva za -tím účelem ab se 
p~k strany mohly dovolávati výroku správniho úřadu ve sporu' o n~ro
clch souk;omoprávnich, Odchylka od této zásady musila by b' ti sta
~?ve~a zako11e111, Nem však zákonného předpisu klery' by Y , 
uradU! ukl' d lb' "I' ", ' spraV11un ~ ,,~ a a, a y reSI y otazku pO]Istne povinnosti jako otázku před-
u:CUJ::I pro soukromoprávní spor o náhradu škody vzešlé OpOIU t' 
Pnhl"sky , , "" , , enu lm 

a l{ pensl]nunu pO]IstenI \ Ott, I. str. 28, rozh, čís. 6517 sb 
~', s), Podle § 77 a) cís. nař" čís, 138/,14 ř. zák. jsou ovšem soud: 
. azany .r;rav.oplatnY~1 rozhodnutll11 vydaným správními úřady v mezích 
JeJl:h 'p!Islu~nosl!. Ze však správní úřady v poměru dovolatelk k ža
lobCi JIz pravoplatne rozhodly, že žalobce k pojištění povine/ neb I 
do~olatelka ~e ,sporu ,netvrdila, Výtka z111atečnoSii jest bezpodstatnl;. 
s nI p~da I ~an:ltka predé,asI~osti .žalo~y. V řízení odvolacím dovolatelk~ 
nevytykala, ze zalobce 111a pn neJmensÍm nésti polovici škody a nemohl 
s~ tedy /d;olací soud zabý;ati touto výtkou. Ostatně je ~e zákon; 
zreJmo,. ze un~y,sle~n zak?noctarcovým bylo chrániti zaměstnance třebas 
I prolI jeho VOlI pred kaz dým poškozovácnírn a příČilo by se I'nten'c' , 
kona kd' b ., t, I I za
bl' ,,1/ zames n~nc~. za to, ze se vzpíral, by pro případ invalid.ity 

y pOJlsten, anebo ze Jl11ak opomenul své z"J'my ohledne' e "'h 
P "T 'h"" u p nSljm o 

OJIS em a]lh, byl trestán tím, že by mu b),lo uloženo nésti ča'st :k d' 
opOmenut' ' , '"II''' s o ) .. , lm. vcasne pn 1 aSKy k pensiínjímu pojištění jemu 'I ' ? SpravnostI tohoto úsudku svědČÍ jednak ustanovení § 73 c' vzes ~. 
CIS, l3~/'~4 ř, zák:: pokud ukládá přihlášku k pojištění zásadně ~~~~:L 
~~~akteh, Je~nak predpis~ §§,79 a ,83 téhož cís. nař., jež postihují svými 
llcm y z3.l11estnavatele, mkoh zamestnance. 

čís. 8287. 

Závazek dlužníka platiti pojistné premie z pojistek danýCh d ' 
stavy, není dotčen zahájením vyrovnání o jeho jměni. Zaplati1-1~ :~ 
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stavní věřitel splatné premie místo dlužníka, jest oprávněn domáhati 
se na něm náhrady. 

(Rozh. ze clne 8. září 1928, Rv 12161/27.) 

Žalovaná strana zastoupená veřejným společnikem Pavlem P-em 
vstoupila se žalobkyní do obchodního spojeni a, kdl;ž poskytla dopisem 
žah.vjící ze dne 24. dubna 1926 žádané záruky, bylo jí žalující stranou 
dáno zboží na úvěr. Mezi zárukami byla také ruční zástava tří pla,ných 
a běžných životních pojistek uzavřených na život veřejného společníka 
Pavla P-a s pojišťovací společností R. Žalovaná strana zavázala se ža
lující straně, že platiti bude všechny příště splatné premie z pojistek 
do té doby, dokud tyto pojistky budou u žalobkyně, a že ji pokaždé 
zašle premiové stvrzenky. Poněvadž ani žalovaná strana ani Pavel P. 
nezaplatili premii splatnou dne 17. srpna 1926, jejíž splatnost pojíšťo
vací společnost na požádání Pavla P-a prodloužila do 16. února 1927, 
zaplatila ji žalující strana dne 15. března 1927, by zamezila znehodno
ce'1í celé pojistky. Když pak žalovaná strana dopisem ze dne 19. března 
1927 prohlásila, že premie z pojistky znějící na 100.000 Kč platití ne
bude a že také nenahradi žalobkyni zaplacenou již premii, která byla 
splatna dne 17. srpna 1926 (16, února 1927), zaplatiia žalobkyně na 
upomínku ze dne 31. března 1927 pojišťovaCÍ společnosti dne 1. května 
1927 i premii splatnou dne 17. února 1927, O jmění žalované strany 
jakož i jejich veřejných společníků Pavla P-a a Berty P-ové bylo usne
sením obchodního soud II v Praze ze dne 10. října 1926 zahájeno vy
rovnací řízení, které bylo pak usnesením téhož soudu ze dne 15. března 
1927, když vyrovnání (35%ní kvota) bylo právoplatně potvrzeno, pro
hlášeno za skončené, žalobou, o niž tu jde, domáhala se žalobkyně na 
žalované zaplacení pojistného, jež byla za ni zaplatila, Pro c e sní 
s O udp l' V é s t o I i c e žalobu zamítl, o cl vol a c í s o u d uznal podle 
žaloby mimo jiné z těchto d ů vod ů: žalovaná strana namítá, že ne
měla premie, o které v tomto sporu jde, platiti,. pončvadž jednak ne
bylo po ruce hotových prostředků, jednak nemohla žalobkyni poskyto
váti proti ostatním věřitelům zvláštni výhody (§ 47 vyr. ř.) tím, že by 
po zahájení vyrovnávacího řízení na pojistky žalujicí straně do zástavy 

. dané další platy činila. Soud odvolací nesdílí tento názor žalované, že 
by šlo v souzeném připadě o jednání nedovolené a neplatné podle § 47 
vyr. ř. Vždyť úmluva o zástavě pojistek stala se, jak strana žalovaná 
sama uvádí, dne 30. dubna 1926 a žalovaná ani netvrdí ani neprokazuje, 
že při tomto ujednání bylo již pamatováno na zamýšlená vyrovnáni 
a proto poskytnuta žalující straně v zástavě životních pojis'ek a v úmluvě 
o bližších podmínkách této zástavy zvláštní nedovolená výhoda, žalob
kyně by jistě nebyla dala žalované straně v dubnu 1926 zboží na úvěr 
a nebyla by uzavřela s ní úmluvu o pojistkách jejího veřejného společ
níka Pavla P-a, kdyby byla měla tušení, že žalovaná za půl roku v říjnu 
1926 půjde ,do vyrovnání. Právní stranku žalobního nároku nelze j:csu
zovati ani podle §§ 1042, 1358, 1422 nebo 1423 obč, íák. ani podle 
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§ 10~7 obč .. zák. Žalobkyně, plativši zažalované premie, nevmísíla se, 
Jak zalovana se domnívá, do věci cizí proti výslovné vůli vlastníka 
(§ 1040 obč. zák.), nýbrž plr:.ila jen za žalovanou firmu závazek, k,erý 
tato sml~vne na ~ebe v~ala. ~alobkyně, nejednala bez příkazu a nejed
nal~ take jen. k vyslovnemu uzItku jen zalované firmy, která by po pří
paue byla prava l~avlu P-ovi z neplnění smluvních povinno-stí, poněvadž 
n~pla~enlJll premll by se byly úplně znehod~otily pOjistky. Žalobkyně, 
p,aÍl~S1 prenue, jednala take jednak ve pros pech Pavla P-a, by nepřišel 
o p;avo z p~jlste~, jednak k .svemu vlastnímu prospěchu, poněvadž pla
c,el!lm pre.mu za ~~Iovano,~flfmu ~ach:ánila znehodnocení pojístky zně
j1CI I:a 1 00:000 ~c a zvysIla take jejl hodnotu pro případ zpětné její 
koupe pOjlsťovacl spolecnostI. K tomu však žalobkyně podle smlouvy 
: dubna, 1926 byla plně opráv?én~. Jde tu o smlouvu, k~erá se strany 
zalovane nebyla splnena, Zahajem vyrovnávacího řízení nemá _ od
chylně od zahájení úpadkového řízení (§ 21 konk. ř.l - na nesplnění 
smlo~vy vlivu (čís. sb. 5428). Plnění na straně žalované záleželo v tom 
platitI z €Ojistky z,~~j!cí na 100000 Kč, dokud tato bUde v rukou žalujícf 
strany, vsechny pnste splatne premle, Poněvadž žalovaná firma tak ne
učínila, zaplatila žalobkyně premie ty za ni. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Důvod poclle § 503 čís. 4 c, ř, s. spatřuje žalovaná v nesprávnél~ 
prý posouzení otázky pasivního oprávnění. Ale nemá pravdu. Žalovaná 
přiznává sice, že uzavřela se žalobkyní smlouvu ze~ dne 24. dubna 1926 
kter~u se. zavázal,a zasl~ti ž,alobkyni jako záruku za povolený úvěr ži~ 
votm pOJIstky sveho verejneho společníka Pavla P-a, namítá však, že 
smlouvou tou nepřevzala povinnost platití premie za Pavla P-a. Leč 
pří svědčiti jest plně odvolacímu soudu, jenž dospěl v základě smlouvy 
ze dne 24. dubna 1926 a z ostatní korespondence k názoru, že Se žalo
vanázavázala žalující straně, že bude platiti příště všechny premie 
z popstek do doby, dokud tyto pojistky budou u žalobkyně. Smlouvy, 
zejmena mezI obchodníky, jest podle § 914 obč. zák. a č1. 278 obch. zák. 
vykládati podle vůle stran o tak, jak to žádá obyčej poctivého obchod
I1Iho styku. Jest proto slovum ve smlouvě ze dne 24. dubna 1926 uve
deným »Sie iibersenden uns solart díe verschiedenen Versicherungs
pol,lIzen Ihres Henn Paul P. und verp!líchten Sie sich uns jeweils die 
QUlttungen Ihrer Pramienzahlungen zuzusenden« rozuměti jen tak že 
:.e žalov~ná st~ana, také zavváz,ala platiti příště splatné premie z 'po
jistek sveho verejneho spolecmka PavlaP-a, neboť poukazují k tomu 
~elména s~ova .Qui:turigen lhrer Pramíenzahlungen«. Tím jest také roz
:es'e?,a, otazka n~mltaneho. ll,edo-statku pasívní legitímace ve prospěch 
zaluj ICI strany a jest zodpovezena také i výtka vznesená žalovanou ne
správně pod 9ovolacími důvody § .503 čís. 2 a 3 c. ř. s. Žalovaná se 
k vyvrácení oprávněnosti žalobního nároku marně dovolává ustanovení 
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§ 47 vyr. ř. Že nelze úmluvu stran o pos~ytnulí zástav~ p~jis:ek po
važovati za neplatnou s hlediska § 47 vyr. 1'., dovodil ~pravlle jlZ od~o-; 
lací soud. Šlo o smlouvu uzavřenou za účelem udrze111 provozovanl 
obchodu a získání úvěru pro obchod, v níž byl zahrnut závazek platiti 
splatné premie, jenž byl podmínkou, měl-li býti ~věr poskytn~t. PlmÍl 
tento závazek z dovolené smlouvy bylo pOVIl1110StI, kterou dluzno pod
řaditi pod jednání náležející k obyčejnému provozování. obchodů. K j~d
nání takovému byla však žalovaná strana i po zahajem, vyro~na:1ho 
řízení o .iejím jmění (10. říj~a 1926) p~lile § 8 (2) vyr. r. opravonena. 
Povinnost její platiti splatne premle prevzata onou smlouvou zustala 
nedotčena vyrovnacim řízením (srv, rozh. čís. 5428, sb. n, s.). Placeni 
premií žalovanou nebylo by se stalo podle § 47 vyl'. r. neplatn,Ym. l.:l,em~ 
vlivu na spor okolnost, že žal~bkyně přihlásIla k ~yrOV!laclI'2~ nzen; 
pohledávku 96.469 Kč, ano nem tvrzeno anI..r:oka~an?, ze v castce te 
byla í zažalovaná pohledávka, a je naopak zjlstel1o, ze zalobkylll vzmkla 
proti ~ žalované zažalovaná pohledávka teprve dn~ 15. bre,z;1a, 1927 
(2. května 1927), tedy po zahájení ~yr~vnacíh,o řízem, a yrohla~en: jeho 
skončel\ým. V dalším jest ovšem pnsvedčltl zalovane, ze nem ,~yslo~-: 
ného zákonného ustanovení, o ně.ž by žalující s trana mohla opnÍ! SVU) 
nárok. Avšak přes to nelze nároku žalobnímu upříti oprávnění. Odvo
lací soud zdůrazňuje právem, že žalovaná, neplativši splatné prem1e, 
porušila proti žalobkyni smluvní povinnost, již na sebe ,řádně, převz:,la. 
Zaplatila-li žalující strana místo ní splatné premie, zabr~mla Ílm: c~zo Je 
nesporným, že se zástava nestala be~cennou., Z toho ~el patrny uZlce~ 
především i pojištěnec. Může proto zalobkyne podle zasad ~§ 7, 103b, 
1037 a 1041 obč. zák, požadovati i na ža·lované náhradu častek vyna
ložených jí na placení premií za žalovanou. 

čís. 8288. 

Pojišťovací smlouva. . , '. ~ , , , 
.»Ujetlm se držby« míní se v § 65 pOJ. zak. uJeb fakbcke drzby podle 

§312 obč. zák. v " " v 

Slova »do měsíce po tom, co o nem zvedeJ« nezn~~~~lJI: ze ~~b~
vatel nemovitosti zvěděl o celém obsahu a rozsahu pOjls.em, stact, ze 
zvěděl o pojištění. 

(Rozh, ze dne 8. září 1928, Rv I 250;28.) 

žalobu pojišťovny proti nabyvateli ,velkostatku o zaplacení POj,išťo-; 
vací premie pro c e sní s o II d P rve s tol} c ~ zamItl, o d v, o : a,c I 
s o u d uznal podle žaloby. D ů vod y: SpornYI? je: . .zda v~poved~l za: 
lovaný jako nabyvatel, kupitel s~atkll K. zal~):c1 ~oJ1sťovacl spolecn.ost~ 
v čas pojišťovací poměr podle § 65 (2) pOJ1sť. r. ze dne 23. prosmce 
1917, čís. 501 ř. zák. Tuto otázku jest zodpověděti záporně, Podle 
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§ 65 (2) poj. ř. byl žalovaný oprávněl1 k okamžité výpovědi bez lhůty 
ale jen do měsíce, co se ujal držby nemovitosti. Pakliže vŠak nevěd~i 
o pojištění koupeného statku, mohl vypovědě,i do měsíce, co zvěděl 
o pojištění, jinak jeho právo k výpovědi zaniklo. Prvni soud zjistil le 
Alois M., jednatel žalujíci společnosli, zpravil žalovaného bud' 12. le'dna 
1926 nebo krátce potom, že jím koupený statek K. Je pojištěn u žaluiíci 
společnosti. čas ten zjišťuje soud odvolací přesněji podle svědečtvi 
zetě žalovaného v ten rozum, že hyl žalovaný vyrozuměn o poiištění 
statku K. u žalující společnosti před 16. lednem 1926. Nesporn~ 'cst 
že žalovaný pojištění žalobkyni vypověděl dopisem ze dne 22. ú~or~ 
1926 a že žalobkyně dopis tento dostala 23. února 1926. J de jen o t'J 
zda dodržel tím měsíční výpovědní lhůtu § 6-' (2) poj. ř. Žalobkyn~ 
to popírá a žalovaný namítá, že o celém obsahu a rozsahu pojIštění, 
mkoli jen o pojišťovně, zvěděl teprve I. února 1926, poněvadž toho dno 
ho došly pojístky, takže lhůtu výpovědni dodržel. Ml11ění to však 8dvo
lací soud nesdílí, jsa toho názoru, že s:ova § 65 (2) poj. ř. »do měsíce, 
co o něm zvěděl«, neznamenají, že zvěděl o celém obsahu a rozsahu 
pojištění, nýbrž jen to, co zřetelně vyjadřuji, že zvědělo pojiště;,i, [,cboť 
k tomu, by 1110hl zjistiti veškeré žádoucí podrobnosti, mu zákon právě 
poskytuje dostatečnou lhůtu měsíční. Tuto lhůtu, běžící tu nejpozději 
od 16. ledna 1926, žalovaný, dav výpověd' teprve 22. února 1926, zme.
škal a zbývá jednati o tom, zda dodržel měsíční lhůtu běžící ode dne 
co se ujal držby nemovitosti. Kdy se tak skutečné' stalo, prvni soud 
přesně nezjistil. Ze skutkových zjištění dospěl o·dvolacf soud k závěIU, 
že se žalovaný ujal držby po rozumu § 65 (2) poj. ř., faktické držby 
podle § 312 obč. zák. celého statku K. již 16. a 17. ledna 1926. Správně 
to vystíhl i prodávajíci, zdůrazniv, že se »formální« a podrobné ode
vzdání zámku (ne statku, jak uvádí první soud), stalo až při jeho vy
stěhování 18. února 1926. Když tedy žalovaný jako kupující, dovoliv 
prodávajícímu, by po 15. lednu 1926 zámku užíval, a sám pak v zámku 
bydlel, projevil tím vůli i se zámkem jako s vlastním nakládati a vykonal 
tak i čin, který mu zjednal faktickou moc nad zámkem a ujal se proto 
podle § 312 obč. zák. držby celého statku i se zámkem s výslovným 
svolením prodávajícího vlastníka, skutečně již 16. a 17. ledna 1926. Pak 
al~ zmeškal žalovaný i měsíční lhůtu, která běžela ode dne, co se ujal 
drzby statku, Jeho právo k výpovědi pojištění zaniklo a žalobní nárok 
jest odúvodněn podle § 65 (2) poj. ř. Svůj názor, že se převzetí stalo·až 
17. nebo 18. února 1926 »další vůlí stran«, první soud nijak neodůvod
ml a žalovaný to vůbec ani netvrdil. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovoláni. 

Dúvody: 

Po právní stránce posouzena. byla Sporná věc zcela správně. Podle 
§ 65 (2) zákona ze dne 23. prosince 1917, čís. 501 ř. zák. o pojišťoV<ťcí 
smlouvě jest při škodovém pojištění, byla-li zcizena pojištěná nemovi
tost, nabyvatel, na ktereho podle § 64 (1) cit. zák. přešlá práva i zá-
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vazky z pojišťovací smlouvy, oprávněn vypověděti pojišťovací pomer 
bez výpovědní lhůty, mŮže to však učiniti jenom do měsíce od nabyti 
držby nemovitostí. Jenom nevěděl-Ii o pojištění, zaniká jeho výpovědni 
právo teprve uplynutím měsíce od nabytí této vědomosti. Ustanovení 
loto jest právem ve prospěchu zcizitelově, pokud se týče nabyvatelově 
relativně velícím (§ 72 cit. zák.) a v účinnosti jest již od 1. ledna 1918. 
Je tedy první právní otázkou této rozepře, kdy žalovaný nabyl držby po-
jištěných nemovitostí. Po této stránce zjistil odvolací soud řadu tako
vých okolností, z části soudem prvé stolice sice jen vyšetřených, ale ne
zjištěných, k čemuž však byl podle § 488 c. ř. s. oprávněn, že jest schvá~ 
liti jeho právní závěr, že žalovaný nabyl držby pojištěných nemovitostI 
podle § 312 obč. zák. již dne 16. a 17. ledna 1926. Pokouší-Ii se dovo
latel zvrátiti správnost tohoto právního závěru tvrzením, že prodatel měl 
až do 18. února 1926 spoludržbu statku a zámku K., nedbá zjištění, že 
pro dateli bylo další používáni zámku až do 18. února 1926 žalovaným 
jen dovoleno a to bezplatně, nemohl tedy prodatel držby, ~teré, už se 
vzdal, jak bylo zjištěno, dne 16. a 17. ledna 1926 ve prospech zalova-, 
ného, nabýti tímto spoluužíváním. Ostatně stačí dovolalele poukázatí 
k správným, věci i zákonu vyhovujícím důvodům napadeného rozsudku. 
To platí i ve příčině druhé právní otázky této rozepře týkající se dov~: 
latelovy vědomosti o pojištění. Spojuje-Ii zákon v § 66 (2) Cli. zak. JIZ 
s nabytou vědomosti tamže uvedené účinky jako výjimku z předchozího 
pravidla, nelze řečené ustanovení vykládati tak, že jednoměsíční lhůta 
má býti počítána od kvalifikované vědomosti toho způsobu, že má na
byvatel nemovitosti zvěděti celý obsah a rozsah pojištění, jakož i všechny 
jeho podrobností. To by ve skutečností bylo nezákonitým prodlužová
ním lhůty, tím neodůvodněnějším, poněvadž nabyti podrobné informace 
je již zpravidla možné odevZdání,m pojístky zcizi,te!em n~byv~teli:. k ně
muž podle nravidel věrnosti a VIry v obchodovanI mUSI dOJlt! pn ode
vzdání sam~iné nemovitosti a všech na nemovitosti se vztahujících listin 
a dokladů. 

čís, 8289. 

Nejde o zaviněné prodlení prodatele ve smyslu čl. 355 obeh. zák. při 
postupných (sukcesivních) dodávkách, neprovedl-Ii další část dodávky 
proto, že kupítel nezaplatil dosud předchozí částečnou dodávku. ,pro
datel může zbývajíc! dodávku zadržeti do doby, až kupitel zapravl do
spělou kupní cenu z dřívější dodávky. I kupitel může při postupných 
dodávkách, je-Ii prodatel v prodlení s dodávkou, posečkati po tak dlouhO 
se zapravením kupní ceny (aniž by tím ustoupíl od smlouvy), až pr~
tel splní zadrželé dodávky, předpokládajíc ovšem, že není sám v zavt
něném prodlení s placenlm kupní ceny. 

(Rozh. ze dne 8. září 1928, Rv II 663/127.) 

I 
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Podle objednacího lístku ze dne í I. října 1926 měl žalobce dodati 
žalovanému 10 kuchyňských kredenci do tří týdnů a 4 modřínové lož
mce do osmi týdnů. Platiti bylo podle úmluvy po dojití nábytku. Dne 
29. hS,topadu 1926 došly žalovaného kredence s účtem na 2.172 Kč. 
Proh zal obě o zaplacení tohoto účtu namítl žalovaný započtením vzá
Jemnou ,~ohl~dáv~u na náhradu škody 2.700 Kč, ježto mu nebyly dodány 
4 modnnove loznlce. Pro c e s n I S O udp r v é s t o I i c e uznal 
žalobní nárok po právu, uznal však po právu i pohledávku namítanou 
započtenim a zamitl důsledkem toho žalobu. O d vol a c í s o u d uznal 
žalovaného povinným zaplatiti žalobci" zažalovaný peníz; »vzájemnou 
pohledá~ku žalov~né?o pro ten čas zamítl.« O ú v o cl y: K otázce, zda 
zalovany Jest opravnen uplatniti práva podle čl. 355 obch. zák. dlužno 
odpověděti záporně. Podle judikatury býv. nejv. dvoru soudního (srv. 
Zentralblatt 1914 čís. 295, Gerichtshalle 1917 čís. 46, rozh. ze dne 15. 
dubna. 1914, Rv II 238/14 a 27. března 1917, R II 81/,17) mŮže při po
stup~ych dodávkách prodatel zbývajicí dodávku zadržeti, až kupitel za
pra~1 d?spěloU pohledávku za to, co již bylo dodáno. Nelze prodateíi 
u~ladaÍ1, by I nadále dodával, odpírá-Ii kupitel protiprávně zaplaceni 
p~edchozích dodávek. Kupitel může proti prodateli, je-li v prodleni s do
davkou, jen tehdy uplatňovati nároky z prodlení, když sám splnil své 
povmnosti (srv. Adler-Clemens čís. 527 a 1892). V souzeném případě 
jest kupltel v prodleni s placením zažalované kupní ceny. Nemůže se 
pro:o domáhati na prodateli náhrady škody pro nesplnění zbývající do
dacI povmnosÍ!. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolánÍ. 

Důvody: 

:0 právni stránce (§ 503 čís. 4 c. ř. s.) posoudil odvolací soud věc 
spr~vn:. Jde o smlou,:u o postupném dodání zboží, jak odvolací soud 

.sp:avne uznal. Podle cl. 355 obch. zák. jest podmínkou výkonu trojího 
prava, v, t?mto ~Iánku naznačeného, prodatelovo prodlení při předání 
(odevzdam) zbozl. Jest tedy zpravidla lhostejno, zda kupitel trhovou 
cen~ :aplatil ~ili nic. Prodlení pro datele musí však jím býti zaviněno. 
Zavmem, tu vsak není,_ n:dodal-li prodactel zboží, že kupitel sám dříve 
s plac~mm byl v zavmenem prodlení, tak zejména při smlouvách o' suk
ceslvmm (postupnén,) dodávání zboží (viz Staub-Pisko Komentář k čl. 
3~5 § 8 ak č!. 354 § 14). Naproti tomu mMe však i kupítel při postup
nych dodavkach, je-Ir pro datel v prodlení s dodávkou, pOBečkati po tak 
dlouho se zaplacením kupních cen (aniž by od smlouvy ustoupil), do
kud prodatel nesplnil zadržené dodávky (Staub-Pisko čl. 355 § 11 Str. 
353., Adler-Clemens 1591), předpokládajíc ovšem. že sám není v za
viněném prodlení s placením trho'vé ceny. Žalobce 'zavázal se smlouvoli 
ze dne ll. října 1926 dodati žalované filmě do tří neděl, do 1. Hstopadu 
1926, '10 kuchyňských kredencí a do osmi neděl, do 6. prosince 1926 
čtyry modřínové ložnice. Jest ovšem pravda, že nedostál VČas ani te anl 
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oné dodávce. Kredence dodal, jak nespo1'11o, teprve dne 29. listopadu 
1926 a ložnice nedodal vůbec. An žalobce dodal kredence dne 29. listo
padu 1926, byla by mu 1110hla žalovaná firma zadržeti vyplacení trhové 
ceny, kdyby v ten den byl býval již v prodlení s další dodávkou, s do
dávkou ložnic; tomu však tak nebylo. Naopak trhová cena za kredence 
2172 Kč byla splatnou ihned při dodání kredencí dne 29. listopadu 1926 
a byla proto žalovaná firma povinna mu tento peníz zaplatiti ihned dne 
29. listopadu 1926, i když šlo jen o částečné splnění celkové uzávěrky, 
neboť uzávěrka nebyla nedílným celkem a proto byla splatnou cena trhová 
u této částečné dodávky dne 29. listopadu 1926 a nebyla žalovaCíá opráv
něna s jejím zaplacením otáleti až do dodání ložnic. Ana kupitelka byla 
se -zaplacením této čáskčné trhové ceny svou vinou v prodlení, mo,hl 
prodatel vykonati právo volby podle čl. 354 obch. zák. ohledně nedoda
ných dosud ložnic, mohl zejména od smlouvy odstoupiti po předchozím 
poskytnutí dodatečné lhůty k plnění. Prodatel mohl však i zbývající do
dávku (ložnic) zadržeti do doby, až kupitelka zapraví splatnou trho'vou 
cenu z dřívější dodávky (viz Staub-Pisko čl. 354 § 14 str. 341). Žalohce 
poskytl žalované firmě k plnění dostatečnou dodatečnou lhůtu (do '6. 
prosince 1926) v upomínce ze dne ll. prosince 1926 a čekal ještě dále 
až do 10. ledna 1927, kdy teprv podal žalobu. Nebyl tedy žalobce po
vinen dodati žalované fIrmě další zboži, dokud mu nezapravila splatnou 
trhovou cenu z dřívější dodávky, nebyl do té doby v zaviněném prodlení 
a nemohla proto žalovaná po onu dobu vykonati platně právo volby po
dle čl. 355 obch. zák., neboť byla sama v prodlení se splněním smlouvy, 
jak případně odůvodnil odvolací soud, k jehož správným zákonu i stavu 
věci vyhovujícím důvodům se poukazuje. K vývodům dovolání se podo
týká, že pro výkon řečeného práva jest nerozhodným, zda kupitelka jest 
majetnou či -nemajetnou, poněvadž zákon v té příčině nerozeznává. Ani 

. na tom nesejde, jak již shora bylo dolíčeno, zda žalobce ve sporu nebo 
před žalobou uplatnil neplacení trhové ceny žalovanou jako důvod za
držení další dodávky zboží se své stmny, či zda svým postupem chlěl 
toliko docíliti zvýšení trhové ceny. 

čís. 8290. 

Právo třetí osoby proti dlužníku, by se vzdal koncese, převedl ji na 
třetl osobu a UČÍrti\ o tom příslušné prohlášení živnostenskému úřoou, 
nepřekáží tomu, by jiné osoby nenabyly na koncesi soudcovského práva 
zástavního. Byla-Ii pro vykonatelný nál'Ok třetí osoby již povclena exe
kuce dříve, než jiné osoby nabyly na koncesi soudcovského zástavního 
práva, jest zástavnímu právu (a příkazu dlužníku, by se zdržel jakého
koliv. nakiádáni se zabavenou koncesí a zákazu, by se nevzdal této kon
cese) rozuměti jen s výhradou práv nabytých třetí osobou dřívější exe
kucí podle § 354 ex. t. Zástavní právo trvá jen potud, pukud třetí osoba 
nevede exekuci dále a ji neskoncuje, a .stalo by se nepodmíněným te-
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prve tehdy, kdyby exekuce třetí osoby byla zrušena nebo kdyby ke 
vzdání se a k převodu koncese vůbec nedošlo. 

(Rozh. ze dne 8. září 1928, Rv II 101/28.) 

K ž~lobě Frantíška L-a byl uznán Leopold P. povínným, by »se vzdal 
oprávnenÍ k provozu autodrožkářského podníku, přenesl oprávnění to 
na žalobce a písemně prohlásil, že oprávnění převádí na žalobce a bv 
toto prohlášení podal okresní politické správě jako živnostenském~ 
úřadu 1. stolice«. K vydobyti tohoto nároku byla Františku L-ovi proti 
L,:opoldu P-ovi povolena usnesenim ze dne 26. dubna 1927 exekuce, 
lec ~osud nebylo pln.ění vymoženo. Dne 30. června 1927 byla povolena 
Bednchu F-OVl protI Leopoldu P-oví k vydobytí peněžité pohledávky 
exekuce zabavením aUlOdrožkářského podniku provo,zovaného dlužní
kem a koncese k živnostenskému provozování dopravy osob a zákazem 
dlužníku, by se nevzdal této koncese. Žalobou, o niž tu jde domáhal se 
František L. na Bedřichu F-o-vi, by exekuce povolená Be'dřichu F-oví 
pr~ti Leopoldu P-ovi zabavením koncese přislušející Leopoldu P-ovi 
k zlvnostenskému provozování dopravy osob byla prohlášena za nepří
pustnou. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl o d _ 
vol a c í s o u d uznal podle žaloby. ' 

N e j vy Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého SOUdIl. 

Důvody: 

o Do~olání je důvo~né, podle čís. 4 § 503 c. ř. s. uplatněný dovolací 
duvod Jest opodst"tnen. Žalobce nikdy netvrdil, že koncese, na níž na
byl žalovaný usnesením soudu prvé stolice ze dne 30. června 1927, po.
kud se týče, ze dne 8. července 1927 E 1054/27-1 a 2 soudcovského 
práva zástavniho, náležela jemu, nýbrž stavěl proti uvedené exekuci ža
lovaného již v žalobě právo vyplývající pro něho z usnesení soudu prvé 
stolIce .ze cine 26. dubna 1926 E 722/27-1, jímž bylo Leopoldu P-ovi, 
maJItelI koncese a žalobcovu dlužníku uloženo, by se vzdal oprávnění 
ku provozování autodrožkářského podníku, by prohlásil písemně, že toto 
oprávněni převádí na žalobce (Františka L-a), a podal toto prohlášení 
okresní správě politícké jako živnostenskému úřadu prvé stolice, a tvrdil, 
že to takto jím nabyté právo k předmětu exekucÍ žalovaného dotčenému 
nedopouští výkonu exekuce, domáhal se žalobním žádáním, aby exekuce 
E 1054/27 prohlášena byla za nepřípustnou a byla zrušena. Z toho jest 
zjevno, že šlo již od prvého počátku o žalobu podle § 39 čís. 5 ex. ř., ni
koliv o odpor podle § 37 ex. ř., a tím se stává bezdůvodnou dovolatelova 
výtka, že odvolací soud, ačkoliv ke změně žaloby podle § 235 c. ř. s. 
nedošlo, a v odvo-lacím řízení ani s odpůrcovým svolením dojíti ne
mohlo, považuje tuto žalobu za žalobu podle § 39 ~ís. 5 ex. ř., nikoli 
podle § 37 ex. ř. Co se týče důvodnosti této žaloby dlUžno podotknouti 
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toto: Žalobcovo právo, záležející v osobním nároku proti Leopoldu P-Jvi, 
by se tento vzdal konCese a příslušné prohlášení o tom živnostenskému 
úřadu učinil, nemohlo by býti na překážku, by třetí osoby na koncesi té 
platně nenabyly soudcovského práva zástavního. Věc ovšem nabývá 
jiné povahy tím, že tento vykonatelný nárok žalobcův jest vymáhán již 
exekucí podle § 354 ex. ř., že exekuce ta byla na návrh žalobcův již za
vedena, a že II provedení exekuce té vydán povinnému (P-ovi) soudní 
příkaz, by v ustanovené lhůtě pod donucovacími prostředky vzdal se 
koncese prohlášením pro živnostenský úřad určeným. Tím nabyl žalobce 
práva, by zahájená exekuce byla až do dosažení výsledků anebo do vy
čerpání zákonných donucovacích prostředků zúplna provedena, a právní 
řád, který chráni nabytá práva osob třetích a zakazuje jakýkolív zásah, 
kterým by mohla býti porušena, velí nutně, že, odporuje-Ii tomu ža
lobce, nemtrže býti v jiném exekLlčnÍm řízení vydán, pokud se týče, 
v platnosti zachován příkaz, který by odporoval exekučnímu příkazu, 
jenž byl vydán v exekuci žalobcově a který by tento příkaz vůbec zma
řil. Z toho ještě nepiyne nepřípustnost exekuce vedené žalovaným. Po
kud žalobce a napadený rozsudek má na mysli střetnutí se zmíněného 
práva žalobcova se zástavním právem žalovaného, ve kterém musí toto 
právo jako pozdějŠÍ podle zásady prior tempore potiOl' jure ustoupiti 
staršímu právu žalobcovu, dlužno odvětiti, že. jde o střetnutí se jen zdán
livé. Jako každé právo zástavní, vztahuje se i sporné soudcovské zá
stavni právo žalovaného jen na onen rozsah zatíženého práva, jenž vzhle
dem k dříve nastalému věcnému omezení zatíženého práva ještě zbývá, 
proto lze zástavnímu právu žalovaného a tedy i příkazu dlužníku podle 
§ 301 ex. ř., by se zdržel jakéhokoliv nakládání se zabavenou koncesí, 
jakož i zákazu, by se nevzdal této koncese, rozuměti jen s výhradou práv 
nabytých žalobcem dřívější exekucí podle § 354 ex. ř., takže žalobcovo 
právo oním opatřenim exekučního soudu vůbec není dotčeno. Zástavní 
právo žalovaného trvá jen potud, pokud žalobce exekuci jemu povo
lenou nevede clále a neskoncuje ji, a stalo by Se nepodmíněným teprve 
tehdy, kdyby žalobcova exekuce byla zrušena nebo kdyby ke vzdání se 
a převedení koncese vůbec nedošlo. V tomto připadě nebylu by lze upříti 
žalovanému právo vymáhati zaplacení své pohledávky zpeněžením kon
cese a to v pořadí daném povolením sporné exekuce. Toto právo je na
bytým právem žalovaného a nesmí mu býti zmařeno navrženým zrušením 
exekuce. Z toho je zřejmo, že žaíobce nemá vůbec ani důvodu ani práva 
si proti této exekuci stěžovati a žalobní nárok na její zrušení jest ne
oprávněný. 

čís. 8291, 

. Jde o spor »z poměru svazového« spadajíc! podle stanov svazu do 
. příslušnosti rozhodčího soudu, domáhá-li se člen svazu na svazu pod

pory nezaměstnaných. 

(Rozh. ze dne I 3.iáří 1928, R I 514/28.) 
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Proti žalobě, jíž domáhala se žalobkyně, konservatoristka, na okres
ním soudě v L. na žalovaném hudebním svazu; jehož byla členkou, pod
pory v nezaměstnanosti, vznesl žalovaný svaz námitku věcné nepřísluš
nosti soudu a nepřípustnosti pořadu práva a provedl ji v tom směru, že 
podle § 16 stanov jest příslušným rozhodčí soud pokud Se týče podle 
§ 19 výkonný výbor a že pořad jde na sjezd spolku, že více než polovina 
zažalovaného peníze jest příspěvkem státu, a poukázal k zákonu ze dne 
19. července 1921, čís. 267 sb. z. a n., § 2 a vL nař. ze dne 23 _ prosince 
1924, Č-ís. 3 sb. z. a n. na rok 1925. Podle § 4 čís. 5 rozhodují stanovy 
příslušné organisace. S o u cl P fV é s tol i c e odmítl žalobu pro věc
nou nepříslušnost. D ů vod y: J de o rozhodnutí o nároku z členství ve 
svazu, k němuž ovšem i stát přispívá. Na tom však nesejde, ježto nárok 
byl vznesen proti žalovanému svazu. Zda a pokud stát přispívá, jest věcí 
žalovaného a státu. Podle bodu 9. podpůrného řádu rozhoduje o přiznání 
podpory v nezaměstnanosti přednosta svazu. Podle § 19 stanov má člen 
právo stěžovati si k spolkovému sjezdu. Již z toho vyplývá smluvní a 
statutární zařízení orgánu jako rozhodčího, takže se člen podrobuje po
dle stanov jeho výroku. K tomu však přistupuje ještě § 16 stanov, že 
k urovnání sporů ze svazového pomčru jest zvoliti rozhodčí soud. Zvláštní 
písemné vyhotovení rozhodčí smlouvy se podle § 599 c. ř. s. nevyžaduje, 
ježto předpisů o rozhodčím řízení jest obdobně použiti podle c. ř. s . .i na 
spolkové stanovy a jen použití předpisů §§ 586, 592 a 595 nemůže b},ti 
platně vyloučeno. Není proto řádný soud věcně příslušným, pročež bylo 
žalobu odmítnouti. Rek u r sní s o li d zamítl námitku vécně nepil
slušnosti. 

N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

Důvody: 

Podle § 5 čís. 9 stanov žalovaného svazu má člen právo na podporu 
nezaměstnaných. Domáhá-li se člen tohoto práva, založeného jeho člen
stvím, a odepře-li mu orgán spolkové správy povolaný k tomuto rozhor1-
nutí, zde výkonný výbor pokud se týče svazový sjezd (§ 19 odst. 4 sta
nov) toto právo, vzniká tím »spor z poměru svazového<<. Takové spory 
spadají podle § 16 stanov do příslušnosti rozhodčího soudu tam Urče
ného, jehož příslušnost jest pokládati za výlučnou, když podle odstavce 
4 tohoto paragrafu pro-ti usnesení tohoto rozhodčího soudu nelze se od
volati ani k správnímu úřadu. ani pořadem práva. Zákonu a věci hoví 
tedy usnesení prvého soudn, odmítající žalobu pro věcnou nepříslušnost 
dovolaného soudu, a bylo proto dovolacímu. rekursu vyhověno a obno
veno toto správné usnesení prvého soudu, aniž bylo třeba, řešiti další 
<ltázku, zda jde o pohledávku práva veřejného či soukromého. 

čís. 8292. 

Exekuční soud nemůže rozhodnouti {) odporu vzneseném proti při
kázání úroků z činžovní daně, ježto prý byly zaplaceny, nýbrž jest 00-
porovatele poukázati na pořad správní. 

(Rozh. ze dne 13. září 1928, R I 584/28.) 
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Rozvrhuje nejvyšší podání za exekučně prodanou nemovitost přiká
zal s o udp r v é s tol i c e eráru v přednostním pořadí úroky z čin
žovní daně, zamítnuv odpor vymáhajícího věřitele proti tomuto přiká
zánÍ. Rek u r s n i s o u d nepřikázal eráru úroky z činžovní daně. 

N e j v y Š š í s o u d přikázal eráru 7 % úro~y z čin!ovní dan~ a po
ukázal odpor vymáhající věřitelky proti přikázám na porad sprav~l ~tlll', 
by odporovatelka do jednoho měsíce od doručení. tohot~ usnesem uCI~lla 
kroky k zahájeni sorávního řízení, Jinak by k navrhu ceskoslovenskeho 
státu rozvrh byl p~oveden bez ohledu na podaný jí odpor. 

Důvody: 

Dovolací rekurs jest opodstatněn jen ohledně přikázání požadovaných 
úroků z činžovní d;xně. Rekursní soud nepřikázal úroky proto, že ph: 
hláška jest neúplná a nejasná, ježto nebylo v ní. uvede!:o, .kdy ]ednotlIve 
daňové částky byly splatné a o,d které dob1. :e uroky cI~a]l. Pvodle v§ 21.0 _ 
ex. ř. jest v přihlášce uvésti narok co do ]lS,myv a ur~ku ,a predlo~!h lI
stiny, sloužící za doklad nároku, jinak bude k nemu p:I~lednuto,p~1 roz
vrhu jenom potud, pokud z veřejné knihy a.z ~xek~c11lch. splsu)d~vna 
íevo, že jest podle práva platný a k uspoko]em ZPUSOblly. vKv>pr!hla~ce 
k dražbě i k rozvrhu byl připojen výkaz o nedoplatku dane cmzOVnI a 
podle něho žádána činžovní daň za rok 19269.174 Kč 75 h a za rok 
1927 do Hl. dubna 1927 5 . .056 Ke 46 h a 7% úrok z prodlení do 19. 
dubna 1927 1.469 Kč 77 h. Odpor byl vymáhající věřitelkou podán Jen 
z důvodu, že daň byla zaplacena, aniž byla popí~ál;a pohledávka z jiné~o 
důvodu. Z výkazu nedoplatků nebylo 1';0 exekuci1l soud"poc?ybno,sh, ze 
daň s úrokem jest podle práva platna a k uspokoJenI Zpusoblla, an.o 
zřejmě šlo o nedoplatek daně a úroků z ní: ~terý p~žívá v~ákv~nného zv~
stavního práva na vydražené nemovitosh, ]ezto nem starsl tn let, pOCI
taje zpět od příklepu (§ 216 čís. 2 druh)' odst. ex., ř.). Výše úrok~ neby~a 
napadena, proto bylo odpor vznesený jenom z duvodu zaplac~11l pouka
zati na pořad správní, ale nebylo důvodu, by bylo pochybovano o :om, 
že vykonatelný nárok na úroky z činžovní daně není platnt ~ebo, zpuv~o
bílý k uspokojení z nejvyššího podáni. Pr~to by!o ohled~e urokuvz ,el~
žovní daně vyhověno dovolacímu rekursu hm zpus,obem, ~e .byl pnka~alJ 
na nejvyšší podání a odpor z důvodu zaplacem poukazan na ~or~d 
správní. Neodůvodněn jest návrh dovolacího rekursu, by odpor proh pn
kázání daně činžovní i s úrokem byl zamítnut. Tvrzenou skutkovou okol
nost zaplacení daně i s úrokem, jež zůstala sporna, ~emohl ex~kučn~ 
soud zjišťovati a proto také nemohl odpor z tohoto duvodu zamltnouh 
(§ 231 ex. ř.). Zjištění okolnosti při rozvrhu sporné nutno ponech~~l 
bud'to sporu nebo při pohledávce, jejíž zjištění lze docílIti Jenom v H

zení správním; pořadjl správnímu. Poroto nemohl býti v~x:kuč.ním S?U
dem zamítnut odpor vznesený z duvodu zaplacenI cmzovnl dane a 
správně byl poukázán na pořad správní. 

Civilnf rozhodnuU X. 73 
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Přihlásil-Ii v rozvrhovém řizení za exekučně prodanou nemovitost 
~ypotekární pohledávky rakouské spořitelny československý súčtovací 
ustav, doloživ přihlášku formálně bezvadnými listinami o výpočtu po
hledávek v Kč, jest je přikázati v Kč československému súčtovactmu 
ústavu. Námitky ohledně oprávnění československého súčtovacího ústavu 
pohl.edávky účtovati a výplatu požadovati, jakož i námitky proti měně a 
proh trvání pohledávek v účtované výši jest odkázati na zvláštní řízení 
podle úmluvy čís. 60/1926 před orgány uvedené v této úmluvě. 

(Rozh. ze dne 13. září 1928, R I 596/;28.) 

Rozvrhuje nejvyšši podání za exekučně vydražené nemovítosti při
kázal s o udp r v é s t o I i c e československému súčtovacímu ústavu 
v Praze v Kč pohledávky spořitelny v Sch. v Rakousku. Rek u r s n i 
s o u d zrušil napadené usnesení a přikázal prvému soudu, by, vyčkaje 
pravomoci a slyše strany o' případném urovnání nesrovnalosti mezi nimi 
ve smyslu čl. 30 čís. 3 úmluvy mezi Československou republikou a repu
bitkou I<akouskou ve sbírce zák. 1926 pod čís. 60 uveřejněné a při ne
zdaru tohoto pokusu si vyžádal vyjádřeni příslušného zúčtovacího místa 
rakouského o tom, zda s placením pohledávek spořítelny v Sch. z nej
vyššího podání v korunách československých souhlasí, a v případě zá· 
porném zařídil čeho dále třeba, by rozpor mezi stranami byl vyřízen 
n~eZl státní.m rozhodčím soudem v čl. 36 této úmluvy uvedeným a po té 
uCI.ml I1?ve rozhodnutI: D ~ vod y: Súčtovací ústav československý 
?plfa navrh na placem v Kc o ustanovení čl. 16 mezí národní úmluvy 
CIS. 60/1926, kdežto stěžovatelka domáhá se přikázání způsobem v čl. 11 
písm .. b) cit. úmluvy uvedeným. Avšak podle čl. 36 písm. a) úmluvy roz
hoduJe o takových rozporech mezi stranami, pokud se nevyřídí rozhod
I;utím vydaným po dohodě obou súč'tovacich míst ve smyslu čl. 28 (3) 
umluvy s výlukou řádných soudů mezistátní rozhodčí soud. Muselo býtí 
proto, napadené usnesení zrušeno, by tato otázka byla uvedeným přede
psanym způsobem vyřízena, jelikož soud o ní není oprávněn rozhodo
vati. Teprve po vyřízení této otázky bude první soudce moci bezpečně 
posuzovati, zda odpor firmy O., že byly hypotekární pohledávky spoři
telny v Sch. složením 50.000 Kč hypotekárním dlužníkem na' vkladní 
ko?to této spořitelny zaplaceny, jest zcela či částečně odkázati na pořad 
prava. 

Ne j vy Š š í s () u d vyhověl dovolacímu rekursu firmy P., zrušil 
napadené usnesení a vrátil věc rekursnímu soudu, by nehledě k důvodu, 
pro který zruší! usnesení prvého soudu, znovu rozhodlo rekursu firmy P. 

Důvody: 

Dovolacímu rekursu 'irmy P., v němž a: pokud jest si v něm stěžováno 
na to, že rekursní soud zrušil usnesení prvního soudu ohledně přikázání 
kmhovních pohledávek spořitelny v Sch. a uloží! prvnímu soudu, by za-
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" .. ",' 'pokud se t)'če vyčkal rozhodnutí uvedené v napadeném usne-
11aJJi menl, .. 'dl' 'h - k I k" , I' upříti oprávnění. Jak z IIstm pre ozenyc ces os ovens YI·, 
S~~I, ne ~me ústavem vyplývá, byly pohledávky spořitelny přihlášeny 
suctovacl "k . t'l ·T "hl , . a súčtovací ústav přihlas y nevra 1. o z-namena, ze po e-
k SOUpiSU k dl 'h .. , . dl 'ko· . , , b ly uznány za pohledáv y po e a]lcl SOUpiSU po e za na ze 
davklo ~ervna 1922, čís. 207 sh. z. a n. a nař. ze 7. srpna 1922,. čís. 265 
dne . c. (§ 7nař.). Podle týchž listin byly vypočteny pohledavky spo
sb. z· a nSch 'eskoslovensky' m súčtovacím ústavem v souhlasu s rakou-
, telny v . c 
n. ,účtovacím úřadem (čl. 28 (I) úmluvy ze dne 18. června 1924: 
S~YI~O sb. z. a n.) částkami v Kč k rozvrhu přihlášenými. RozhodovánI 
ČIS. ovnání pohledávek mezi rakouským věřitelem a československym 
°dlv~~íkem J'est J'ak co se týče trvání pohledávky, v čemž zahrnut~ Jest 

uz k 'č - h u I" '. hodování o výši pohledávky, ta co se ty e meny, vy razeno m u: 
I 10Z , .,. I "t . 'o (čl I oddll zvláštnímu vyúčtovaCl111u nzem a zv as mm organul11 ., , 
~o,u Vl., Vll. úmluvy). V tomto řiz~ní r?zh,~dují úřad~ v úmluvě uve?ene 
o neshodách mezi stranami a vynzuJI ynpadne StJZI;OStl (§ 5 nar. ze 
dne 7. srpna 1922, čís. 265 sb. z. a n., cl. 28, 29, 36 uml~v!). V uvede
ném řízení a dotyčnými úřady jest, jak plyn; z ~~tan~ve~,1 C'l. 3,0 ~dst. 6 
, luvy o úpadku což ;est generální exekUCI, vyndltJ I pnpadue na. mltky 
um 'J " d' '" k - , hu roti pohledávkám, o jaké jde v tomto pnpa _e;, pn exe UCI1lm rozv; . 
~ohledávky, jež byly v řízení podle úmluvy CIS. 60/26 stauo.ve;ly". JSOu 
povolána vymáhati a na ně platy přijímati súčtovací mí~ta, najme cesko
slovenský súčtovací ústav (oddíl V. Vl. úmluvy, § 2, zakona ze ?ne 21. 
srpna 1925, čís. 220 sb. z. a n.). Z uvedeného,plyne, ze.bylo, kdyz v r?z-

hovém řízeni přihlásil hypotekární pohledavky spontelny v Sch. ce~ 
~~oslovenský súctovací ústav, doloživ přihlášk~. f?rmálně bez~adný!]1I 
listinami o výpočtu pohledávek v Kč, Jednak yn,kaz~tI pohledavky ~~~ 
skoslovenskému súčtovacímu ústavu, Jednak pnkazatJ Je v Kč!, ve vysl 
co se týče jistiny, jak byla účtována, ježto závady v tom sme;u po~le 
pozemkové knihy nebylo. Námitky dovolací rekure~tky o,~ledne opra~
nění československého súčtovacího ústavu pohledavky ~c~ovatI a, vy
platu požadovati, jakož i námitky proti měl,le ~,protJ t;van} P9,hle~avek 
v účtované výši, ježto o nich ro'ZhodovatJ p~slusl ve zv~aštmm nzem. s:a
noveném úmluvou čís. 60/,26 a výluaně (cl. 36 (1) umluvy) organUl,~ 
v úmluvě uvedeným, bylo odkázati na do:yč~é říze~í a před uvede?~ 
činitele. Rekursní soud jest na omylu, ukladaJe prvnlI1;u SOU?U Jednam 
o urovnání neshod neboť to přísluší súčtovacímu mlstu (cl. 28 (2) 
úmluvy), a také n~ni povolán soud" by si vy_ž~doval vyjádře.ní rako~s
kého súčtovacího úřadu, pokud se tyče SI vyzadal wzhodn~tI mezlst~t. 
ního rozhodčího soudu. Z námítek firmy P. zbyla pro rekurSl1l soud k ve::
nému vyřízení jen námitka, že požadovány a v rozvrhovém usnesení pn
kázány byly úroky starší než tříleté a !e přik~zá?y .v pořadí pohle~áv~l 
též úroky_z úroků (§ 216 ex. ř.). O techto namltkac~ v rozv!hovem n
zeuí náleží rocihodovatí soudu (§§ 213, 214, 216 ex. r.). ZrusIl tedy re
kursní soud rozvrhové usnesení za účelem zahájení řízení a případného 
vyčkání rozhodnutí uvedeného v n<>padeném usnesení neprávem a bylo 
se o dovolacím rekursu usnésti, jak se stalo. 

73· 
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Okolnost, že někdo byl přítomen, když zůstavítel pořizoval ještě 
o sobě nestačí, by byl považován za svědka ústní poslední vůl~ a by 
jako ~ako1. byl slyšen, nýbrž za svědky ústního posledního pořízení jest 
povazovab Jen osoby, které byly k poslednímu pořizováni přivzaty jako 
jeho s~ědci. Je-li tato vlastnost přítomných osob pochybnou, jest na ne
spomem soudci, by postupoval podle § 2 čís. 5 nesp. říz. Rozhodnutím 
o tom, zda ta lcterá osoba má býti slyšena jako svědek ústního posled
ního pořízení, nepředbíhá se nijak případnému sporu o platnost posled
ního pořízeni. 

(Rozh. ze dne 13. září 1928, R I 654/28.) 

Žádost Zdeňka K-a, by okresní soud v S. opětně byl dožádán aby 
Annu H-ovou vyslechl jako svědkyni o ústním posledním pOřízeni Bo
hUI~i1y K-ové v případě, že by odpírala vydati svědectví, ji k tomu do·· 
nutil, byla s o ude m p r v é s t o I i c e zamítnuta proto, že Anna H"ová 
při svém výslechu dne 5. dubna 1928 u okresního soudu v S. udala, že 
nebyla přizvána jako' svědkyně, když zůstavitelka pořizovala, že byla 
při.tomna je~ n~hodile a, že zůstavitelka ji nepožádala, by byla svědkyní 
JeJI posledm vule. Prvm soud podotkl, že podle výsledku konaného še
tř,ení je také. ~?chybno, ,zd~ Anna H-,?vá vůbec s vědomím zůstavitelky 
pn projevu Jej! posledm vule byla pntomna. Za tohoto stavu věCi prý 
nutno pokladah Annu H-ovou za svédkyni nanejvýše nahodilou neb 
aspoň vzchází vážná pochybnost o tom, že byla obřadnou svědkyní 
úkonu. , Rek u r sní s o u d návrhu Zdeňka K-a vyhověl, a vod ů
vod n é n í svého usnesení oproti opačnému seznání Anny H-ové do
vodil, že jest ji považovati podle § 65 nesp. říz. za svědkyni tvrzené po
slední ~lile:,. a !ento, náz01~ opodstatnil ym, že zůst~vitelka, pronášejíc 
posledl11 VUI! pred n! Jakozto osobou pntomnou, zpusobilou býti svěd
kem poslední vůle, činila ji tak svým důvěrníkem, svěřila jí svou poslední 
vůli a že Anna H-ová jsouc tomuto úkonu dobrovolně a bez odporu zů
stavitelky přítomna, dala tím na jevo, že tento úkol dhvěrníka pořizo
vatelky přijímá. Anna H-ová prý svou přítomností dala na jevo, že chce 
býti svědkyní poslední vůle, a pořizovatelka prý za takovou ji poklá
dala již proto, že odstranění její si nevyžádala, neboť zákon nežádá hv 
svědkové byli zůstavitelem sami povoláni neb aby byli povoláni' vý~ 
slovně jako svědkové poslední vůle, a z výpovědi svědka Dr. Josefa L-a 
je prý zřejmo, že jí bylo známo, že jde o ústní pořízení, poněvadž svě
dek ten nejen dosvědčil přítomnost Anny H-ové, nýbrž i vyloučil, že po
řizovatelku přemlouvala, by jmenovala dědicem svého nevlastního syna 
Zdeňka, z čehož prý patrno, že Anně H-ové bylo oznámeno, že jde o po
slední pořízení. Rekursní soud měl dále za to., že ostatně již skutečnost, 
že Anna H-ová uvedenému úkonu byla přítomna, sama o snbě stačí 
k tomu, by byla podle § 65 nesp. říz. považována za svědkyni a by jako 
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t kova byla slyšena) poněvadž tento § vyslovně nařizuje vý';lech všech 
a ědků o obsahu posledního pořízení, nevylučuje ani svědky v §§ 591 
s~ 596 obč. zák. uvedené z této. povinnosti, neboť nespornému soudci 
~~ísluší jen zkoumati, zda zachována byla předepsaná vnější forma, zda 
poslední pořízení na venek vyhovuje předpisu § 585 obč'. zák. a spornou 
otázku, zda Anna H-ová byla svědkyní podle § 585 obč. zák., lze prý ře
šiti jen poi'adem práva. 

N e j v y Š š í s o u á zrušil usnesení obou nižších soudů a uložil 
soudu prvé stolice, by, doplně řízení, znovu rozhodl. 

O Ů vod y: 

Rekursnímu soudu nelze přisvědčiti, pokud pokládá pouhou skuteč
nost, že Anna H-ová byla přítomna, když zůstavitelka pořizo'vala, již 
o sobě za postačitelný důvod, by Anna H-ová byla podle § 55 nesp. říz. 
považována za svědkyni poslední vůle a by jako taková byla slyšena. 
Z doslovu § 65 nesp. řiz. (»Doví-li se soud, že zůstavitel projevil po
slední vůli ústně, a je-li o tom řádně vyhotovený, všemi svědky vlastní 
rukou podepsaný zápisek, bud' tento stejně prohlášen jako písemné po
slední pořízení. Kromě tohoto případu obešle soud všechny svědky 
z úřední povinnosti, vyslechne každého z nich o sobě, nevzav ho zatím 
do přísahy (§ 123) ... «) ve spojení s doslovem § 56 nesp. pat. (»Žádá-li 
však některá strana podle § 586 obč. zák. za přísežný výslech svědků 
při vzatých k ústnímu poslednímu pořízení ... «) nutno dojíti k závěru, 
že tyto předpisy nařizují jen výslech takových osob jako svědkli ústního 
posledního pořízení, o nichž dlužno míti za to, že jakosvědci posledního 
pořízení k tomu byly přivzaty v tom smyslu, jak to oďpovídá správnému 
výkladu zákona, tedy zejména, když tato jejich vlastnost jest nepochyb
nou nebo nespornou, nikoli však osob plezvědných při ústním prohlášení 
poslední vúle toliko nahodile přítomných neb osob takových, které podle 
vůle zůstavitelovy svědky posledního pořízení býti neměly. Je-li dotyčná 

. vlastnost té které osoby pochybnoú a zejména, byla-li výslovně popřena, 
jest na nesporném soudci, by po rozumu § 2 čís. 5 nesp. říz. vyšeUi! 
všecky okolnosti a poměry pro soudcovské opatření rozhodné a by po
dle toho zjistil, zda tu jsou předpoklady, za nichž § 65 (66) nesp. říz. 
nařizuje výslech určitých osob jako svědků ústního posledního pořízenI. 
Z toho zároveň plyne, že lIení třeba a neni ani přípustno zjišt~ní to od
kazovati k řízení spornému, neboť nesporný patent obsahuje zvláštní 
předpisy o tom, kterak se zjišťuje ústní poslední pořízení, takže nelze 
otázku, o niž tu jde, pokládati za takovou, která podle § 2 čís. 7 nesp. 
řiz. jest vyhražena pořadu práva sporného, třebaže účastník popřel tvr
zení o ústním poslednim pořízení, pokud se týče vlastnost té které osoby 
jako jeho svědka. To platí ovšem jen potud, pokud jde o zjištění před
pokladů § 65 (66) nesp., r1z., které pro obor pozůstalostního řízení je
dině přichází v úvahu, neboť zkoumání vnitřní platnosti ústního poří
zeni mimo spornému soudci nepřísluší, nýbrž jest vyhraženo soudci roz-



1158 
~ Čís. 8205 ~ 

houujícímu spor, takže se rozhodnutím O tom zda ta která osoba má 
~rti sly.šena p~dle uvedent?h př~dpisů nesp. fíz. jako svědek poslední 
\ ule, 1;IJ.ak ne~reds!lhuJe pnpadnemu sporu o platnost nebo neplatnost 
p'0sleo111ho ponze111 v celku nebo v jednotlivých částech (§ 67 nesp. 
nz.). Z toho,. co dosud uvedeno, vycházi na jevo, že jak zamítavé ro~
~O(ln~tl pl~~il1ho so~du, .tak i ,usnesení soudu rekursniho návrhu vyho
\ UJICI, sp,ocI~aJI na nze111 vadn<;m a neúplné,,;, ja~ dovolací stížnosti prá
vem vytykap, neboť soud pr;,e stohce oplra sve rozhodnutí v podstatě 
]~n. o seznám Anny H-ove, Jez samo o sobě nemůže býti jediné rozhodu
JICl 111: ~ anI soud rekursní nepřičinil se o to, aby byly přesně vyšetřeny 
a. zpsteny okOlnostI, za 111chz Anna H-ová byla tehdy přítomna když 
z~stavltelka ús~ně pořizovala, by pak bylo lze s hledisek tuto na~nače
nych spol~hhve P?,Sou~iti: zda tu jsou předpoklady žádaného výslechu 
podle § 6" nesp, nz. Nezoylo proto, než k oprávněným dovolacím stíŽ .. 
l:ostem u~l1esen~ obou ni~ší:;h s~udů zrušiti a uložiti prvnímu soudu, by 
\ uveeÍE;ne;n s;neru doplml nzem a pak znovu rozhodlo žádosti Zdeňka 
K~~, pn cemz mu. bude přihlížeti též k okolnostem předneseným ve 
strznostech, pokud JSou pro posouzen! věci podstatné. 

Čís. 8295, 

. Předpis § ,14 ex. ř. platí i tehdy, byly-Ii exekuční prostředky navťho
vany postupne. Pokud nejde o zbytečné hromadění exekučních návrhů 
?av~hl-li vymáhající věřitel exekuci na nemovitost vzhledem k ne~ 
llstemu a pochybnému výsledku exekuce na movitosti. 

(Rozh. ze dne 13. září 1928, R I 661/28.) 

S o udp r v é s t o I i c e povolil k vydobytí 136 Kč exekuci vnu
ceným zřízením zástavního práva na dlužníkově nemovitosti. R e _ 
k u r s,n i, s o u d e;cekuční návrh za,mítl.. D ů vod y: Z ustanovení § 14 
a ~7 ex, r. pl~ne: ze exekuce nesml byh vykonána ve větším rozsahu, 
nez. Jest zapotrebl, by bJI uskuteč'něn nárok, jenž jest označen v povo
l~n,1 exe~~ce, .Jak eXekUC11l1111 sprsy E 61/28 jest zjištěno, byla vymáha,. 
JICl111U v~nteh pro pohledávku 136 Kč s přísl. povolena usnesením ze 
ctne 20. unora 1928 exekuce zabavením a prodejem svršků nalézajících 
se v úschově strany pO,vinné, Při výkonu této exekuce byly dne 23, únOra 
1928 u strany povl11ne zabaveny jedna řezačka a jedna koza ohledně 
kterýchžt? př~d:,:ětů uvedl vý~onný o'l'gán v zájemním protoko'le, že lze 
za 111 dOSICl vytezku aSI 250 Kc a 100 Kč, celkem tedy asi 350 Kč tudíž 
zn~čně vlcc než činí c;,lá ~ymáhaná pohledávka i se vším pří;lušen
stvlm. Pres tyto skutecnoSÍl podala strana vymáhající dne 5. března 
1928 další n~vrh na povolení exekuce vnuceným zřízením práva zástav
nlho ~11lhov11lm )~ho v,kladem pro tutéž pohledávku, ač strana povinná 
pak pred exek~,č11l,drazb?u na de~ 21. března 1928 nařízenou celou po
hledavku I s pnslusenstvlm zaplahla. Byla proto žádost za exekuci imo-

_. čís,' 8295 -
1159 

bij;:irnÍ llélprosto zbytečnou. S~~an~ vym~hající se .nen~ůže odvolávati na 
že zabavené svršky byly pnslusenstvlm nemovltosÍ1, nebo snad podle 

to, b ' d d " d' § '251 čís. 3 ex. ř., z exek~ce vylouč~nJ' n,: ot ° ate.c~e p;ove enym 
~!\lsleche[11 v)rkonneho organu lest zjlsteno, ze zabaven,a rezacka nebyla 
\'Úbec hospodářským příslu,enstvím, ježto strana povinná tehdy již ani 
~,,[ností ani dobytka neměla, pokud pak jde o zabavenou kozu, prohlá
~ila povinná sama, že ji hodlá prodati, tak že jí k výživě její a členŮ ro
~Iiny s ní ve společné domácnosti žijících nebylo nevyhnutelně zapo
třebí. . 

N e j v y Š š i s o u cl obnovil usneseni prvého soudu, 

Důvody: 

podle § 14 ex, ř, může býti, navrhuje-li se použiti několika exekuč
ních prostředků, povolení exekuce obmezeno na některý exekuční pro
středek, jde-li zřejmě na jevo z exekučního návrhu, že jeden nebo ně
kolik navrhovaných prostředků exekučních stačí k uspokojení vymáha
jícího věřitele. Předpis tento platí i pro případy, jsou-li exekuční pro
středky navrhovány postupně. Nejvyšší soud neselili názor soudu rekurs
ního, že v tomto případě šlo o úmyslné neb aspoň vědomé zbytečné hro
madění exekučních návrhů, Vymáhajícímu věřiteli byla pro Jeho vyko
natelnou pohledávku z platebního rozkazu ze dne 18, ledna 1928 povo
lena 20, února 1928 mobilární exekuce a byla při výkonu této exekuce 
dne 23, února 1928 z nedostatku jiných zabavitelných věci zabavena 
jedna starší řezačka a jedna koza, kteréžto předměty zhodnotil, v:[
konný orgán na 250 a 100 Kč. Dne 5. března 1928 podal vymahaJ1cl v,~
řitel pro tutéž pohledávku .návrh na povolení exekuce vnucený111 zn
zením práva zástavního, na polovici nemovitostí patřících povinné straně, 
Vymáhající věřitel v návrhu tom potřebu tohoto dalšího exekučního pro
středku sice zvlášť neodůvodnil, soud první stolice však žádanou exe
kuci povolil. Podle stavu věci, jak se jevil při podání tohoto návrhu ~ 
a jen ten jest pro posouzení směrodatný ~ nelze tvrditi, že tato druhá 
exekuce byla navržena zbytečně a nad předvídatelnou potřebu exekuč
ního zajištění, uváží-li se, že při výkonu mobilární exekuce byly zaba
veny předměty, o nichž vymáhající věřitel mohl důvodně počítati se 
zrušenim exekuce podle §§ 39' čís, 2, 251 a 252 ex, ř. vzhledem ke zku
šenosti, že právě těsně před dr"žbou hledí se exekuce podobnými práv
ními prostředky mařiti. Když se tedy vymáhající věřitel, an ani výkon 
mobilární exekuce povinnou stranu k zaplacení dluhu nepřiměl, vzhle
dem na tento nejistý a pochybný výsledek exekuce mobi1ární rozhodl 
použíti i tohoto druhého exekuč'ního prostředku, nelze mu právem vy
týkati, že exekuce zbytečně hromadil, neboť dlužno' náležitě dbáti po
chopitelné snahy vymáhajicího věřitele dosíci zaplacení pohledávky. 
Že dlužnice vymáhal10u pohledávku s příslušenstvím před dražbou na 
21. března 1928 nařízeno'u napotom zaplatila, nemohl vymáhající věřitel 
předvídati a nelze proti němu jako důvod uváděti ani to, co rekurs ní 
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soud cloctatečnj'm výslechem výkonného orgánu zjistil, totiž že zabavená 
řezačka nebyla hospodářským příslušenstvím a že ohledně zabavené 
kozy dlužnice sama v zájem svolila, to tím méně, ježto tvrzení, že po
vinná strana neměla tehdy již nemovitosti, nesrovnává se s tím, že 
reální exekuce byla povolena a její souhlas k zabavení věcí nezabavl
telných při rozhodnutí o zrušení exekuce není směrodatným. 

čís. 8296. 

Nejde o zmatečnost, byl-Ii soud"í odhad deskových nemovitosti pro
veden okresním soudem, jenž byl k tomu právoplatně delegován. 

Jest věci soudu, by sám určí! odhadní hodnotu. Nestačí pouhé vy
rozumění stran o tom, jak odhadli nemovitost znalci. 

(Rozh. ze dne 13. září 1928, R I 674/28.) 

s o II d p r v é s t o I i c e (okresni soud v K.) určil odhadní hodnotu 
nemovitosti k vůli vyměření dávky z přirůstku hodnoty. Rek U r s II í 
s O u d napadené usnesení potvrdil. 

N e j vy Š š í s o u d zrušil usnesení obou nižších soudů a vrátil 
věc soudu prvé stolice, by dále jednal a znovu rozhodl. 

Důvody: 

Podle § 117 j. n. jest k provedení všech reálních úkonů, jmenovitě 
i soudního odhadu, jde-Ii o nemovitosti zapsané v zemských deskách, 
příslušným sborový soud prvé stoJice, v jeho'ž, obvodu jest nemovitost. 
Příslušnost tato jest arci podle § 44 j. n. výlučná. Než v tomto případě 
byl okresní soud v K. pov'Olán ku provedení odhadu i deskových nemo
vitostí, neboť byl k němu delegován místo příslušného sborového soudu 
podle § 31 j. n. pravoplatným usnesením vrchního zemského soudu 
v Praze ze dne 15. října 1926; což dovolací stížnost přehlíží. Není tu 
prdto, vytýkané zmatečnosti. 

Za to oprávněna jest výtka zřejmé protizákonnosti. Podle § 272 nesp. 
říz. platí i pro odhady v nesporném řízení zásady nyní platných pro
cesních zákonů. Ty byly podrobně proveden)' v reálním odhadním 
řádu ze dne 25. července 1897, čís. 175 ř. zák. Podle §§ 30 a 31 tohoto 
řádu určuje soud odhadní hodn'Otu, užívaje zásad § 272 c. ř. s., přihli .. 
žeje tedy pečlivě ke všem výsledkům řízení, a doplniv předložený. mu 
odhadní operát šetřeními, která pokládá z vlastního popudu neb k ná
mitkám účastníků za potřebná. To se v tomto případě nestalo. Již prvním 
zrušeným usnesením ze dne 18. prosince 1926 neurčil soud první stolice 
odhadní cenu, nýbrž vyrozuměl jen strany o tom, jak byly nemovitosti 
znalci odhadnuty. Ani v druhém usnesení ze dne 17. března 1928 ne
postupoval soud podle uvedenéh'O předpisu, nýbrž zase jen vyrozuměl 
strany, že znalci setrvali na svých původních nálezích a posudcích a že 
nemovito,stí byly jimi stejně odhaďnuty. Již z tohoto důvodu jsou jak 
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'Ie' z zmíněné usnesení prvé stolice, tak i usnesen í druhé stolice je po-
pos . I ci • d ". 

UJ'ící zřeJ'mě protizákonná, neboť nem tu roz 10 nutI sou II o urce111 
tvrz , . h' ' . t 
odhadní ceny podle § 272 c .. ř. s. ~ ,pou e vyrozumem stran o om: 
jak znalci nemovltosÍl odhadlI, nemuze soudili lOzhoclnuÍl o odhadnI 

ceně nahradItI. 

čís. 8297. 

Zemře-li za řízeni kupec jednotlivec, žalovaný pod svou Hnuou, za 
"hož dosud nevystoupil ve sporu zástupce, 'Opatřený procesní plnou 

:ocí nastávají účinky přerušení řízení podle § 155 c. ř. s. Obsílka fu-
10vW:é linuy pozbyla úmrtím jejího majitele účinku a nelze na jejím 
základě vynésti rozsudek pro zmeškání. 

(Rozh. ze dne 13. září 1928, Rv I 1480/27.) 

Žalobě proti firmě V-ská továrna na kávové náhražky Oskar H. 
pro c e sní s o II d P r v é s t o I i c e vyhověl rozsudkem pro zme
škání žalované. O d vol a c i s o u d napadený rozsudek potvrdIl. 

N e j v y Š š í s o II ci zrušil rozsudky obou nižších soudů a nařídil 
prvému soudu, by jednal dále o žalobě. . 

D ů vody: 

Oprávněna jest výtka, že odvolací soud nesprávně posoudil vliv 
úmrtí majitele žalované firmy na řízení a v důsledku toho vynesl roz
sudek pro zmeškánÍ. Žaloba byla podána na firmu V -ská továrna na ká
vové náhražky Oskar H. dne 31. ledna 1927 a navr2eno doručení buď 
k rukám Oskara H-a nebo Heleny H-ové,jež byla prokuristkou firmy. 
Dne 3. února 1927 zemřel majitel firmy Oskar H. a žaloba byla doru
čena podle dorucovacího lístku dne 5. února 1927. Sporné, ale neroz
hodné jest, zda se tak stalo do rukou prokuristky Heleny H-ové, či zda 
převzal žalobu a obsílku k prvému roku její švakr H., náhodou pří
tomný. Úmrtím majitele žalované firmy za řízení, tedy po vyřízení ža
loby, které se stalo 1. února 1927, nastalo přerušeni sporu ve smyslu 
§ 155 c. ř. s. Vyloučen byl by tento důsledek jenom, kdyby zesnulý 
Oskar H. již dříve byl ve spom zastoupen advokátem nebo jinou, jím 
procesní plnou mocí nadanou osobou. Odvolací soud má neprávem za 
to, že touto osobou byla prokuristka Helena H-ová proto, že Oskar H. 
nebyl žalován osobně, nýbrž firma a proto prý úmrtí majitele firmy 
nemá vlivu na řízení proti firmě. I když zemře za řízení kupec jednotli
vec, jenž byl žalován pod svou firmou, nastávají účinky přerušení řízení 
podle § 155 c. ř .S., ježto firma jest jen obchodním označením zesnulého, 
nikoli rozdilnou právní osobn'Ostí od něho,. Smrtí zaniká osobnost, její 
práva a závazky přecházejí na dědice. Právě k ochraně práv a zájmů 
těchto dědict1 nařízu]e zákon přerušeni sporu s jedinou výminkou pro 
případ, že zemřelý byl již ve sporu zastoupen advokátem, nebo aspon 
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osobou nadaIlou procesní plnou mocÍ. Zákon předpokládá, že takov\" 
zástupce již za zesnulého ve sporu vystoupil a že měl plnou moc rro~ 
cesní. Helena H-ová, třebaže byla prokuristkou, nevystoupila ještě ve 
sporu a její plná moc nebyla proces tll plnou mocí. Proto bylo lízoni 
úmrtím Oskara H-a přerušeno. Důslec.ikcm přerušeni podle § 163 c ř. s. 
je, že se nesmějí vydávatí obsílky k jeanáním ve sporu, vydané obsílky 
ztrácení účínnost a přestává běh lhůt k výkonu procesních jedn.lnÍ. 
Ustává činnost soudu za přerušení, jednou stranou ohledně zahájené 
rozepře vykonané procesní úkony jsou proti druhé straně bez právního 
účinku. Obsílka žalované firmy k prvému roku pozbyla tedy úmrtím 
jejího majitele účinku, procesní úkon žalobkyně při prvém roku, její 
návrh na vydání rozsudku pro zmeškání, nemá proti žalované firmě 

účinku. V důsledku toho i úkony souďu provedené na základě bezúčin~ 
ných procesních úkonů strany nemohly zplodit účinky a rozsudek pro 
zmeškání neúčinkuje proti žalované firmĚ. Proto nemů7e rozsudek "y
daný pro zmeškání za doby, co trvalo p,erušeni řízení, obstáti a nutno 
proto dovolání vyhověti a rozsudek zrušiti (§ 474 třetí odstavce c. ř. s.). 

čís. 8298. 

Manžel nemá ze zákona pmU manželce nárok na výživu a nelze mu 
proto přisouditi důchod pro usmrcení manželky automobilem. 

(Rozh. ze dne 13. září 1928, Rv I 2024/~7.) 

Manželka žalobcova byla usmrcena automobilem. V žalobě o ná
hradu škody proti řídiči a proti majiteli automobilu domáhal Se žalobce 
kromě jiného i měsíčního dÍlchodu 180 Kč. Pro c es n í s o udp r v é 
s t o li c e přiznal žalobci důchod 100 Kč měsíčně. O d v O' I a c í s o. u d 
nevyhověl odvolání žalovaných. D ů v o cl y: Odvolací soud nesdílí ná~ 
zor prvního soudu, že manželka vzhledem k ustanoveni § 92 obč. zák. 
jest povinna ze zákona pečovati o výživu manžela. Z ustano'vení. že 
manželka jest povinna pomáhati manželovi, seč jest, v domácnosti a ve 
výdělku, nemůže býti vyvozována povinnost manželky k vyživování 
manžela. Podle názoru odvolacího soudu mají však nejen pozÍlstaJi, 
o jichž výživu usmrcený podle zákona měl pečovati, nýbrž vůbec všichni, 
kdož usmrcením utrpěli újmu na důch'Ůdu, který dosud měli nebo který 
v budoucnosti podle obvyklého chodu věcí s pravděpodobností bylo lze 
očekávatí (§ 1293 obč. zák.), nárok na náhradu. Tento názor lze i při 
obmezujícínl doslovu §§ 1327, 1329 obč. zák. ospravedlniti tím, že podle 
§ 1311 obč. zák. jest nahraditi každou škodu, která by nebyla povstala 
bez viny jiného nebo vůbec bez počínání, za něž jiný zodpovídá. Ze 
skutkových zjištění rozsudku prvního soudu vyplývá, že žalobce usmrce~ 
ním své manželky trpí újmu na svém důchodu. První soud právem tudíž 
uznal žalobcÍlv nárok na náhradu této škody. 

Ne j v y Š š í s o u d vyhověl dovolání žalovaných potud, že zamitl 
žalobu o placení měsíčního důchodu. -
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Dúvocly: 

Po právní stránce jest soucl odv~l~ací v náz0,ru, že sic,e
v

• žal0.b:,i prap 
. ulé manželce ze zákona nepnslusel narok na. VyZ1VU, Jezto na-
j ehO zesn d'" 'k t'" . k t přec11)isU § 92 obč. zák. nelze vyvo Itl, ze vsa mu pa n me~ 
10 en z' K' v" v t . dO . . d' IlOd soudem prvé stolice na 100 c !DeSlcne s anoveny z u~ 
"čnI uc b- 'k T t ' d I 'h ' I 'hrady škody ve smyslu § 1311 o c. za. en o nazor o vO aCI o 
voc u na 'v' k • VY , dO h d 

d Jokud J' de 'O odůvodnenost zalobcova naro u na meslCm uc o 
SOli u, I v ". P dl v d' § 1 t z důvodu náhrady sk09Y nem, spra;:nym: o e p~e plSU au 0I11?,~ 
b'l ,ého zákona jsOU zalovam v pnpade usmrcei1l osoby pOVInni da,! 

l'h°'adU podle § 1327 obč. zák. Příslušel by proto žalobci důchod jím 
na I . • Ik b I VI 'k 'adovany' J'en tehdy kdyby jeho zesnula manze a ya me a za on~ 
poz ' I' dl ,. dO d'l 
1I0U povinnost ho vyživovati. Soud odvo, ~.C1 ~ve . a spr~vne ? uvo n:, 
:' žalobce neměl ze zákona nárok na vyzlvne oprat! sve manzelce a ze 
zeu proto měsični důchod z důvodu § 1327 obč. zák. nepřísluší. Když 
;~mu tak nebyl soud odvolací oprávněn měsíční důchod 100 Kč žalobci 
přisouditi z důvodu § 1311 obč. zák." ježto výminečn~ ust~no.vení § 1 
automobilového zákona, které stanovl povInnost k n~hrade skody o ~a 
usmrcení osoby, ukládá ji jen za podmínek ~ 1327 obc. :ak. a n~muze 
b5'ti rozšiřováno na případy v jiném zákonnem ustanovel1l uvedene. 

čís. 8299. 

Kratší lhůty § 575, prvý odstav~c, c, _ř. s. neplat!~ d'Ům~ál1o-1i v~e 
vrácení bytu, ježto jest užíván bezduvodne, ano 8konCllo pravo k dOZ1-

voto/mUl jeho užíváni jako služebnost bytu. , v. ' 
Nejde .o právo nájemní, nýbrž .o právo vě,:~é, P?dobne, dOZlvotn~U 

výměnku, bylo-Ii právo oprávněného k »d.ozlvotmffii1 pravu bydlem« 
vtěleno v pozemkové knize. 

(Rozh. ze dne 13. září 1928, Rv I 963/28.) 

V domě žalobkyně přislušel MarIi U~ové doživotní výměnek k bytu 
a ke krámu za nezvýšitelnou úplatu. Po smrti Marie U~ové užívala krámu 
žalovaná dědička Marie U~ová, již žalovala žalobkyně o vyklizení. Ža
lobě bylo vyhověno s o u d Y vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í m 
s o ude m z těchto 

důvodů: 

Předevšim ]Csi uvážiti, zda dovolállí a dovolací odpověď byly po~ 
dány včas, zcla se ilejedná o spor o vyklízení bytu z důvodu nájmu 
ve smyslu § 575 c. ř. s. Žalovaná sice namítá, že má byt z důvodu 
nájmu jako dědička Marie U~ové, která byla nájemnicí a v jejímž p'Ů
měru nájemnímona·pokračuje podle § 1116 a) obč. zák. Ale povahu 
sporu neurčuje námitka, nýbrž dll vod žalobní. Tímto jest, že žalovaná 
užívá bytu bezdůvodně proto, že skončilo právo Marie U-ové k doži-

I 
I 
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votnÍmu užívání jako služebnost bytu. Nejde tedy o vrácení věci najaté 
nýbrž o vrácení věci užívané prST bezdůvodně od počátku se stran; 
žalované. Proto ve sporném případě neplatí ustanovení § 575 c. ř. s. 
o kratších lhůtách pro dovolání a pro dovolací odpověď. 

S hlediska dovolacího důvodu nesprávného právního posouzení věcí 
namítá dovolatelka, že Marie U-ová, jejíž jest dědičkou, užívala spor
ných místností jako žalobkynina nájemkyně a že toto právo podle § 6 
zák. o OChL nájemclt na ni přešlo. Tento názor odporuje zřejmě doslovu 
a smyslu soudního smíru ze dne 4. prosince 1919, jímž se žalobkyně 
výslovně zavázala, že k zajištění práva Marie U-ově, jež je označeno 
lako »doživotní právo bydlení«, dává v zástavu své nemovitosti ve smíru 
blíže označené a jímž svolila ku vtělení tohoto »dožívotního právaby
dleni« v dotyčných vložkách knihovních. Z použití výrazu »doživotní 
právo bydlení« a ze vtělení tohoto práva v pozemkové knize, jakož 
I z .další okolnosti, že podle výpovědí žalobkyně samě bylo úmyslem 
stran při uzavírání smíru zajistítí Marii U-ové jaksi d'Úživotní výměnek, 
by mohla bytu a krámu s příslušenstvím doživotně užívati, plyne, že 
s~rany nechtěly Marii U-ové zříditi jen právo nájemní, nýbrž právu 
vecne, podobné doživotnímu výměnku, jež podle § 529 obč'. zák. končí 
smrtí oprávněné 'Osoby. Žalovaná se nemúže proto odvolávati na to, že 
jako dědička pokračuje v právu Marie U-ové, neboť toto právo její 
smrtí uhaslo a na žalovanou nepřešlo. Žalovaná užívá sporných míst
ností bez právního důvodu a nižší soudy právem žalobě o vyklizení v"-
h "I J Ove y. 

Čís. 8300. 

Předpisu § 234 ex. ř. o ome;,ení přípustnosti rekursu nelze použití 
na věřitele, kteři se k rozvt'hovému roku nedostavili, a nelze z něho 
zejména dovowvati, že nedostavivší se oprávnění jsou z práva rekursu 
vyloučeni. . 

V případě § 14, druhý odstavec, knih. zák. lze kromě nejvyšší míry 
jistiny vtěliti i nejvyšší míru pro úroky a jiné příslušenství. Vtělenlm 
nejvyšší míry pro vedlejší poplatky vzniklo již zástavní právo i pro 
případné úroky, jež se stalo po"dějšlm vznikem úrokové pohledávky 
bezpodmínečným. 

(Hozh. ze dne 13. září 1928, R 11 242/28.) 

Rozvrhuje nejvyšší podání za exekučně prodanou nemovitost při
kázal s o udp r v é s t o I i c e kníhovnímu věřiteli 30.000 Kč v pořadí 
úvěrové hypoteky vtělené pro jistinu do nejvyšší míry 30.000 Kč, ne
přikázal však v jejím pořadí ani úroky ani útraty sporu a exekuce. H e
k u r sní s o u d přikázal knihovnímu věříteli v pořadí jistiny i úroky 
a útraty v podstatě proto, že byla ve prospěch postupitele knihovnfho 
věřitele vtělena v pořadí jistiny i úvěrová pohledávka pro vedlejší po
platky 6.000 Kč, kterou přikázané úroky a útraty nepřevyšovaly. 

Ne j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovolacímu rekursn. 

- čis. 8301-
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Důvody: 

Po formální stránce jest podotknouti, že ustanovením § 234 ex. r. 
nejsoU vylouče!1i. z p:,áva. rekursu ti, kdož se k ľozvťhVoy~én:u roku ne
dostavili, n)'brz jest 11m len upraven rozsah rekursu vefltelu se dosta
vivších a ohledně těchto jest stanoveno, že maji právo rekursu jen 
s omezením § 234 ex. i'. Ustanovení toto nelze proto použíti na věřitele, 
kteří se k rozvrhovému roku nedostavili, tím méně lze z něho odvozo
vati, že nedostavivší se oprávnění jsou z práva rekursu vyloučeni, jak 
mylně míní s!čžovatel. Ale do~olací. rekurs neni ani vě.cně opodstatněn. 
Jest pravda, ze podle § 14 kmh. zak., podle leho prveho odstavce, lze 
vtěliti zástavni právo jen pro pohledávku číselně určenou. Ale z toho 
neplyne, že by v případech § 14 druhý odstavec knih. zák. kromě nej
vyšší míry jistiny nemohla býti vtělena i nejvyšší míra pro úroky a jiné 
příslušenství, neboť i v tomto případě jest z pozemkové knihy patrno, 
do které míry nemovitost jest zatížena, a jiného smyslu a účelu usta
novení § 14 knih. zák. nemají. Pro souzený případ rozhoduje, že kaučni 
hypotéka vtělená pod pol. 1 pro jistinu do nejvyšší míry 30.000 Kč a 
pro vedlejší poplatky do nejvyšší míry 6.000 Kč byla na vymáh"jícího 
věřitele převedena bez omezení, tedy i pokud se týče vedlejších poplatkCt, 
jak správně zdůraznil již rekurs ní soud, a nezáleželo by ani na tom, 
kdyby úroková povinn'Úst dříve nebyla existovala, jelikož vtělením nej
vyšší míry pro vedlejší poplatky již vzniklo právo zástavní i pro pří- . 
padné úroky, jež pozdějším vznikem úrokové pohledávky se stalo bez
podmínečným. Že jest vedlejšimi poplatky rozuměti najme i úroky, o tom 
nelze vážně pochybovati, poněvadž úroky v prvé řadě platí za příslu
šenství pohledávky. Nelze proto mluviti ani o »nejasném výrazu«, o němž 
ostalně pojednává § 915 a nikoliv mylně citovaný § 914 obč. zák. 

čís. 8301. 

Stavební ruch. 
O postihovém právu státu, převzavšího záruku podle zákona o sta

vebnim ruchu, plati předpisy občanského zákona, zejména § 1358, pokud 
. není v zákonech o stavebním ruchu jinak zvlášť stanoveno. 

Každý jednotlivý ze zákonů o stavebním ruchu jest vybudován sa
mostátně a nejsou zásady pozdějších změnami ani doplňky dl'ívějších 
zákonů. Právni poměry z určité záruky, která byla povolena určitým 
správním úkonem ministerstva sociální péče neb,o příslušného úřadu, 
jest posuzo' .. ati výhradně podle toho zákona o stavebnlm. ruchu, podle 
kterého byla záruka poskytnuta, a podle prováděcího nařlzenl k tomuto 
zákonu. 

Ana míra postihového práva eráru není dosud stanovena provádeclm 
nařízením, jest postihové právo československého eráru právem s r,oz- . 
vazovací výmiukou. Peníz přikázaný československému eráru na základě 
výkonu jeho postihového práva, jest ponechati v soudnl úsch,ově, dokud 
nebude o splnění nebo nesplnění výminky rozhodnuto. D,ošla-Ii pohle-
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úávka československého státu jen částečného uspokojení, jest úroků 
docílených z peněz složených u soudu použíti k doplnění jistiny. 

(Rozh. ze dne 14. září 1928, R I 410/28.) 

Při' rozvrhu nejvyššího podání za exekučně prodanou nemovitost na
vrhl správce dlužníkovy úpadkové podstaty, by zbytek 106.646.08 Kč, 
přikázaný ministerstvu sociální péče k hotovému zaplacení, byl uložen 
na soudě až bude rozhodnuto uařÍzenÍm ve smyslu § 61 zákona ze dne 
27. ledna 1922, čís. 45 sb. z. a n. S o udp r v é s t o I i c e návrh za
mítl. D ů vo cl y: Úpadkový komisař v zastoupení dlužníka nemůže se 
odvolávati na § 61 ci!. zákona. který dosud není proveden a který jen 
slibuje dlužníku úlevu v náhraáě platů státu za něho z důvodu záruky. 
Nelze míti za to, že toto nařízeuí se bude vztahovatí na zaručené pohle
dávky, které byly jen č;istečně zapraveny dražebním řízením a tím celá 
pohledávka zanikla. Ostatně stát poskytuje dostatečnou jistotu, že po 
vydání slíbeného nařízení o otázce náhrady zajisté oprávněné osobě ji 
příslušejicí část vrátí. Rek u r S n i s o u d nařídil, by zbytek přiká
zaný ministerstvu sociál ni péče byl uložen na úrok až bude rozhodnuto 
llařízením ve smyslu § 61 zák. čís. sb. 35/)923. O ů vod y: Stižno,i 
správce úpadkové podstaty v tom směru, že zbytek nejvyššího podáni 
přikázaný ministerstvu socíální péče nebyl uložen do soudní úschovy, 
pokládá rekurs ní soud za oprávněnou a nařídil proto, by zbytek byl na 
úrok uložen z důvodu, že jde o pohledávku, na níž se vztahuje předpis 
§ 61 zák. čís. 45/,1922, pokud se týče čís. 35/1923, který vyžaduje vy
dání nařízení, do jaké míry může stát po'žadovati na dlužníku náhradu 
platů, učiněných za něho z důvodu záruky. K nařízení takovému však 
dosud nedošlo. Tím výše tohoto příspěvku dosud zjíštěna není, jde proto 
o pohledávku ve smyslu § 220 ex. ř. a uložení na úrok pro dobu, než na
řízení bude vydáno, jest odůvodněno. 

N e j vy Š š í s ou d nevyhověl dovolacimu rekursu českosloven
ského eráru, avšak s tím dodatkem k usnesení soudu rekursního, že 
úroky ze složené částky určují se k jejímu doplnění a že rozvrh částky, 
která snad jednou bude uvolněna, zůstavuje se dalšímu mzvrhovémn 
řízenÍ. 

Dtlvody: 

Jde o výkon postihového práva, které přísluší státu převzavšímu zá
mku podle zákona o stavebním ruchu. O tomto postihu platí předpisy 
občanského zákona, zejména § 1358, pokud není v zákonech o stavebním 
ruchu jinak stanoveno. Především si jest ujasniti, který zákon o staveb
ním ruchu vztahuje se na případ, o nějž jde. V pořadí ze dne 21. února 
1923 bylo podle dluhopisu ze dne 5. ledna 1923 pro Občanskou záložnu 
v B. vloženo právo zástavní pro pohledávku 320.000 Kč s přisl. a po
znamenáno, že tato pohledávka jest státem zaručena. Jak nesporno za" 
platíl stát jako rukojmí tuto zaručenou pohledávku věřítelce a byla po-

Cís. 8301 --
llb7 

lledávka ta naň pi"ev\:della podle § 1358 obč. zák. v pořadí ze dne 26. 
:nora 1928. Rekursní soud a česká finanční prokuratura míní, že se na 
~\to záruku a na výkon postihového práva vztahuje zákon ze dne 27. 
l~dna 1922, čís. 45 sb. z. a n., pokud se !.ýče zákon ze dne 25. ledna 1923, 
č's. 35 sb. z. a n. K tomu jest podotknouti: Každý jednotlivý ze zákonů 

IstavebnÍl1lruchu (čís. íOO/1921, 45/,1922, čis. 35/1923, čís. 58/1924, 
~4/1927 a 43/1928) jest vybudován samostatně a nejsou zásady poz
dějších zákonú. d~plúky ani .změnami vdřívějšíc~ záko?ů. Proto .právní 
pOIll"ry z určIte zaruky, ktera byla urcltym sprav11lm ukonem ml11lster
stva sociální péče nebo příslušného úřadu povolena, jest posuzovati vý
hradně podle toho zákona o stavebním ruchu, podle kterého byla záruka 
poskytnuta, a podle prováděcího nařízení k tomuto zákonu. Jak z roz
sudku krajského soudu ze dne 1. července 1926 patrno, byla záruka, 
o kterou v tomto sporu jde, povolena na základě výnosu ministerstva so
ciální péče ze dne 20. července 1922. Platí tedy o télo záruce předpis 
zákona čís. 45/1922 a prováděcího nařízení k němu čís. 355/1922 a po
dle § 2 tohoto nařizení í některé předpisy nařízení čis. 191/1921, nikoliv 
však předpisy zákona čis. 35/'1923 a prováděciho nařízení k němu čís. 
160/1923, zejména v § 68 tohoto nařízení čís. 170/1923 jest výslovně 
řečeno, že se toto nařízení vztahU'je na stavby a úpravy, na které byla 
nebo bude finanční podpora přislíbena neb udělena podle zákona čís. 
35/1923. Tudíž v případě, o nějž tuto jde, jest ohledně výkonu posti
hového práva jen jediný předpis § 61 zákona čís. 45 z roku 1922 tohoto 
znění: »Nařízením budiž stanoveno, jaká část nákladů musí býti uhra
zena výnosem domu, a do jaké míry může stát požadovatí na dlužníku 
náhradu platů učíněných za něho z důvodů záruky.« Prováděcí nařízení, 
v tomto § předpokládané, dosud nevyšlo. Podle § 6 oM. zák. nelze § 61 
ci!. zák. přikládati jiný smysl než ten, že všeobecný předpís § 1358 obč. 
zák. o neomezeném postíhu ručitele, který pohledávku věříteli zaplatil, 
při zárukách podle zákona čís. 45 z roku 1922 neplatí, nýbrž že teprve 
bude stanoveno, »do jaké míry« může se postih díti. A právě proto, že 
míra tato není dosud stanovena prováděcím nařízenÍITI) jest postiho:vé 
právo československého státu, vzníklé zaplacením pohledávky Občan
ské záložny v B., právem s rozvazovací výminkou. Proto' rekúrsní soud 

. právem vzhledem k § 220 ex. ř. stanoví I, že částka 106.646 Kč 08 h, 
československému státu na základě výkonu jeho práva postihového při
kázaná, má býtí ponechána v soudni úschově, dokud nebude o splněni 
nebo nesplnění výminky rozhodnuto. Ježto pohledávka československého 
státu došla jen částečného uspokojení, bude úroků docílených z peněz 
u soudu složených použíti k částečnému doplnění jístiny (srv. Neuman
n~v Kon;~ntář výklad k §§ 220 a 221 ex. ř.). Stěžovatelka míní, že § 61 
z~kon~ CIS: 45 z roku 1 ?22 má na my.slí jen náhradu platů periodických 
(moku a UlllOru), l1lkoh nahradu platu podle § 29 čís. 2 a 4 zákona čís. 
45/1922. Ale takové omezení nelze ze zákona vyČístí. Připustítí jest, že 
byl a Jest vyslovován 'názor, že se stát vzdá postíhového práva jen po
t~d, po~ud toh.o bude třeba k náhradě!. zv. mrtvého stavebního kapi
talu, a ze nepuJde toto vzdání se tak daleko. by bydleni v domech se 
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státní podporou bylo lacinější než bydlení v tak zvaných starých do
mech, to jest v domech, pro něž bylo uděleno stavební povolení do 27. 
ledna 1917, čimž docílila by se úměrná shoda mezi zákony o stavebním 
ruchu a zákony na ochranu nájemníků. Ale nicméně, když toho času ne
lze říci »do jaké míry« může již nyní stát vykonávati postih, nezbývá 
než naříditi, by celá přikázaná částka byla ponechána v soudní úschově. 
Okolnost stěžovatelkou tvrzená, že právo postihové nebude asi upra
veno již jen pouhým prováděcím nařízením, nýbrž zákonem, jest pro věc 
nerozhodna. Vzhledem k předpisům ex. řádu nelze přihlížeti ani k tomu, 
že stát poskytuje dostatečnou záruku za splnění svých závazků. Posléze 
jest uvésti, že v tomto období věci nelze činiti o jistině, která se snad 
svého času uvolní, opatření podle §§ 220 třetí odstavec a 219 druhý od
stavec ex. f., ježto při rozvrhovém roku nebylo jednáno o tom, zda a 
pokud uvolněnou částku přikázati jest na pohledávky pod položkami 
C 17 a 18 na prodané realitě váznoucí, o jichž pravosti a číselné výši ne
bylo dosud ani jednáno, po případě i na nároky v § 217 ex. ř. uvedené 
a zda teprve částku pak zbývající považovati jest za hyperochu dlužníku 
po případě jeho úpadkové podstatě patříci, či zda a pokud snad by na
stati mělo jinaké rozvržení a přikázání uv01něné částky. 

čís. 8302. 

Z toho, že zůstavitel nařfdi1 lideikomisární substituci ve prospěch 
dětí, nelze ještě souditi, že mínil tím děti ve smyslu § 42 obč. zák. To
muto ustanovení nelze bez dalšího přiznati význam obecného vykláda
clho pravidla pro projevy vil.le. 

(Rozh. ze dne 14. září 1928, Rl 658/,28.) 

V dědické smlouvě, již uzavřel zůstavitel se svou manželkou, byl 
uložen manželce tento závazek: »Jest povinna, zanechati zděděné ne
movité jmění všem svým manželským dětem rovným dilem, není opráv
něna o něm jinak pořizovati aniž je zciziti nebo zatížiti. Tuto !ideikomi
sární substituci jakož i zákaz zcizení jest knihovně poznamenati.« Dě
dickému smíru, který uzavřela pozůstalá manželka s dcerou, odepřely 
o b a niž š í s o u d y schválení, ježto na základě šetření, jež v nesporc 
ném řízení provedly přes odpor pozůstalé vdovy se zřetelem na §§ 42 
a 681 obč. zák. dospěly k názoru, že !ideikomisární substituce nařízená 
zůstavitelem v při.čině zděděného nemovitého majetku rovným dilem 
pro všechny jeho manželské děti zahrnuje v sobě substituci ve prospěch 
dětí v širším smyslu § 42 obč. zák., tudíž i ve prospěch dosud ještě ani 
nepočatých dětí, které by dcera nyní ještě svobodná mohla jednou po
roditi. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil usnesení obou nižších soudů a odkázal 
věc na soud prvé stolice s příkazem, by bez ohledu na použitý zamítací 
důvod vydal nové usnesení. . 
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Důvody: 

.. ". SOlld l1eshledává že doslov příslušného odstavce dědick. é 
Nelvy"S' ' . ' . k . .", h , , že zavdávati oprávněný důvod k domnem, tere u mZSIC 

smlo:1VY i~~~ smyslu vzešlo. Smlouva dědická jest sepsána notářem, ~edy 
soudu o, .va znalou a k tomu podle úřadu povolanou, o níž lze pred
OsOb?UaÍi

ra 
že dovede voliti správný slavný výraz. pro projevy, ~tran. 

poklad " e v tomto odstavci mluví o dětech bez ]lch pO]lnenovam, ne-
Z tohO ze s b' 'k t· 'b 'd.j" že zůstavitel mínil děti ve smyslu § 42 o c. za. . J. vu e~ 
lze so~ I I:.buzne. v sestupné čáře zejména an v dalším ustanovem 
veškere pn '. I k d't Ú d k ·edná v',slovně o potomcích v prohk adu e em, s~ e, 
sml~uvy k~rsního) že zůstavitel v tehdejším svém věku 52 roků aSI uz 
sou u ;~Iel na d;lší děti nelze uznati přiléhavým. Ustanovení § 42 obč. 
~:ro~~~e ostatně pokládati za vykládací pr~vidlo P;o pro)~vy a pro pro
hlášení stran, zejména ano je nepochyb no, ze se pOJ,em deh pod.le toh~to 
zákonného pkdpisu nadobro liší od o.byčeJe ob,ec,ne r;'luvy ~ zakon sam 
se tohoto pojmu důsledně nepřidržul~ ,a ~ precetnych svych ustano
veních jež vypočitávah netřeba, pouzlva vyrazu »deh« Jen ,pro syny ~ 
dcery.' K těmto předpisům náleží také v napa,denych u~~esel:lch cltova.ny 
řed is § 681 obč. zák., kde pod výrazem deh rozume]l se J;,.n ,syn~veoa 

~cer~ a jen při vlastnich dětech i jejich potomCI, p,~kud pn. umrh zu: 
stavitele byly zplozeny. Podle § 2 čís. 10 nesp. rIZ. nema n~sporny 
soudce sice zanedbati opatrnost potřebnou k právní bezpečnost~ stra~, 
nemá však stranám působiti obtíže úzkosthvosh a ~oc~y~ovač~tvIm. PiU 
projednaci soud nebylo tedy za tohoto stavu opravneneho duvodu, by 
ustanovoval opatrovníka pro nezplozené potomst~o. v,e smyslu § 276 
obč. zák. a nařizoval šetření o úmyslu zůstavItelove, Jez, pak. byla I pro
vedena, zejména když řešet;í tét? o:áz~y m.usilo, by zusta:1 v!h,razen~ 
poi'aduprávaježto úmysl zustavIteluv jako Jedme pro to zavazna okol 
nost mohl býtI zjištěn jedině řádným průvodním řízením (§ 2 čís, 7 n,esp; 
říz,). Z tohoto důvodu bylo usnesení obou nižších stolic jako pravne 
mylné zrušití. 

čís. 8303. 

»První pražská nemocenská pokladna obchodních a soukromých za
městnanců v Praze« vydá'!á svým členům léky prostřednictvím lékáren, 
jež určila na svůj účet, a činí tak dvojím poukazem. Poukazující ne
mocenská' pokladna dává prostřednictvím svého lékaře poukaz lékár
níkovi by plnil (vydal) léky na její účet jejímu členu, jenž poukázku 
přines~, a zároveň poukazuje příjemce poukazu, svého člena, by ,si vy
zvedl na poukázku lék v lékárně na její účet Mezi lékárníl,em a clenem 
pokladny není přímého právního poměru. Vydal-li lékámlk lék bez pře
depsaného schválení představenstva pokladny, učinil tak na svůj vrub 
a na sv,é nebezpečí. 

(Rozh. ze dne 14. září 1928, Rv I 1891/,27,) 
Civiln! rozhodnuti X. 7. 
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žalov:wý, čle!, Prvn! pražské nemocenské pokladny obchodních a 
sonkromych z~mestnancu v Praze, odebral ze žalobcovy lékárny léky 
pro. s~o~' m~nzel,ku podle předpisu odborného lékaře. Žalobu o zapla
c,elll leku oplral zalobce at,o, .že .žalovaný ;učí jako objednatel, aniž by 
~Im byly dotčeny Jeho postIzne naroky protI nemocenské pokladně. Tato 
z~lobcI P!ý. ode~řela ,zaplatiti, zejména proto, že prý již poukázala 
častku, Jez Jest predmetem sporu, žalovanému k vyplaceni žalobci ža
lova~ý prý ~ice ~eníz: přija~, ža,lobci však dosud nevyplati!. ža!o~aný 
na~l~1 krome Jmeho, ze ne1lI k zalobě pasivně oprávněn, jest prý pří
sIU~111ken~ nemocenské pokladny, jejímuž pojištění podléhala též jeho 
rodma, leky na předepsaném formuláři napsané má zaplatiti Pražska 
nemocenská pokladna, žalobce měl prý nejprve proti této soudně za
kroč!ti. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu pro tentokráte 
zaml tl. D ů, vod y: Žalovaný jest ještě dnes pojištěn u První pražské 
nemocenske pokladny obchodních a soukromých zaměstnanců v Praze. 
Ja~o Její člen ob.držel v lékárně léky. Na předpisu měla ovšem býti do
lozkao povolem nemocenské pokladny, žalobce však musel věděti že 
b~:, to~oto výs!ov!léh,o pov?lení _nemají býti léky větši ceny, v tO;l1tO 
p:lpad,e ocetove l~zne, vJ;dany. zalovaný to však věděti nemusel, po
nevvadz ve stan,ovacvh ne111 .ustanovení o tom, že má napřed býti před
lozeno povolelll, a zalovany nebyl na to upozorněn ani důvěrníkem ne
mocenské pokladny. částku 500 Kč obdržel žalovaný od nemocenské 
pokladny k jinému účelu, než aby jimi bylo placeno žalobci. V ohledu 
p:ávnim zamítl soud žalobu na základě těchto úvah: Postup s lékařskými 
predplsy byl žalobci jako lékárníku přirozeně znám. Vydáním léků uza
vřel žalobce kupní smlouvu jen s Pražskou nemocenskou pokladnou 
a podměten; té~o snrlo~vy byl jednak žalobce, jednak nemocenská po' 
k}a~na, kdezt? z~lovany byl Jen osobou, předkládající lékařský předpis, 
treÍ1m, pro nehoz SI dala nemocenská pokladna slíbiti, že bude podle 
§ 881 obč. zák. plněno žalobcem, což bylo patrno z předložení lékař, 
ského předpisu jako průkazu obdarovaného třetího. Právní důvod tohoto 
plnění ve prospěch třetího spočívá v ustanovení § 1288 obč. zák. Podle 
tohoto zákonného ustanovení vzniká smlouva pojišťovací, když někdo 
na sev béře nebezp.ečí škody, jež by mohla druhému vzniknouti bez jeho 
:~vmenl, a !,a ~rcltou cenu mu přislíbí plniti vymíněnou náhradu. Poji
stovatel nlcl pn tom za nahodnou škodu a pojištěný za slíbenou cenu. 
A111Ž by soud již nyní zjišťoval konečný poměr mezi žalovaným a nemo
censkou pokladnou, dlužno při důkazních prostředcích míti za to že 
mez~ ,žalo'~aným a nemocenskou pokladnou byla v době vydání léků 
pO]1stovacl smlouva podle § 1288 obč. zák. Z poznámky na 'lékařském 
předpisu musel žalobce věděti, že žalovaný může býti přidržen k tomu 
by sám platil .ien v určitých případ;ch. Z toho jest zřejmo, že jinak 
Jest ku ~lac.ell1 P'?v,m~ou nemocenska pokladna. Již forma receptu, ná-, 
plS »~~dl~n~ p~]1S~e111;<, a barva re:eptu dá i laikovi poznati, že tu jde 
o zvlastnl lekarsky predpls. A111 pn nemocenském pojištění podle zá
k?navze ,dne 30. března 1888, čís. 33 ř. zák. nemůže býti pojištěnec: 
pndrzovan k t0111U, by platil léčebné a léky, poněvadž tu jest smlouva 
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, podolJnt'; ,. v souzeném případě by se musel ž.alobce Ill:j-
"'ťovacl a ., I' , I b pO]1s .t.t' Pražsky' pOj'išťovací ústava protI nemu pOt aÍl zaD tl. 
e obra I I na . ..... t prv . t t sporu by mohl býti poměr mezI nyneJslml s ranamI vy-

Teprve v olll o pa'k by by'lo na žalobci by' v případě právoplatného 
'tl 1 a teprve ,. v sve CI , tomto druhém sporu, jímž by snad bylo vysloveno, ze ny-

rozhodlll:tllv anému nepřísluší nárok z pojišťovací smlouvy nebo jen ve 
"šímn za ov d v k "I Od nej , ; .. proti nynějšímu žalov"nému sou ne za rocl. v 0-

zme~sene mdlr~'znal rJodle žaloby. D ů vod y: Žalobce napadá rozsudek 
I a c I s o U , . " . V c' Tento , . I' ředevším pro nespravne pravnI posouzem ve L 

Prvé sto Ice p , d ' t v sou 
• od odvolací jest opodstatněn. Prvnl sou ce ~a zva o, ze v v -

duv ří adě má misto ustanovení § 881 obč. zak., ze byla vuzav!ena 
zeněm, ~obcem a nemocenskou pokladnou smlouva ve pro~pech za}o-
mez!hza , tudíž žalovany' k žalobci do přímého smluvmho pomeru 
vane o a ze ' '1 ,v kupní 

Ob ~evstoupiL Neboť napadený rozsudek pravI vys ovne, ze 
~~11~~va byla uzavřena jen mezi žalobcem a v nemoc~nsk~u P?kladn?u. 
po:ímaje takto věc, označuje první soudce zalovaneho J~n, jako p,re
d i le receptu kterémuž zase chce dávati povahu legltrr:nacmho papuu. 
at~uto rávni konstrukcí případu nemůže však v?dvola71 soud byh sro

S v sP <V má za to že právní posouzení pnpadu Jest zcela Jedno· 
zumen. plse, b v lny' m ktery' lék v 
duch' m vychází-li se z toho, že mezi žalo cem a za ovva . ' " . 
ob' ednal a odebral, kupní smlouva byla uzavřena, kde z,a!Obce, ma ulovhu 
pr~datele a žalovaný úlohu kupitele. Ohledně zapl~c~m kupm, cenyv z:; 
lovan' ředáním receptu, kterýž v záhlaví nese lme~o PrvnI ~razs a 
nemo~e~ská pokladna pro obchodní a soukromé zamestnance" zalobc,: 
poukázal na tuto pokladnu nemocenskou, takže, s~ ~u Jedna zaJ1st~ 
o asígnaci po rozumu § 1400 a n. obč. zákZdr,aha-lIv se ner:no~en~a 

okladna z důvodu, kterýž se vztahuje na .P?Jlstny p~mer ~e~1 n! a za~ 
loval1ým, tuto kupni cenu žalobci zaplatrtr, Jest na bJe ,dl11; z~ =alobc~ 

"'ptoWhemůžežalovati nemocenskou pokladnu o zapla~em, ny?rz ze n;USl 
. se 'obrátiti ve smyslu § 1401 druhý odstavec obč. zak. n~ zalo~aneho, 

s rtímžjediné jest ve smluvním poměru. Jest nesporno, ze v se ~alobce 
o zaplacení receptu již obrátil na nemocensk~u ~okladnu, ze vsa~ byl 
" zamítnut s odůvodněním že žalovaný nema naroku na rodmne po
l:štěnL Z toho vyplývá, Že nemocenská pok!adna žalova~ému u~r~ 
rodinné pojištění, že tedy sám pojistný pomer j~st sporny, na J,e oz 
základě žalovaný od nemocenské pokladny pozadule, zaplace~1 re
ceptu. Že výpořádání tohoto sporu jest jen vě:í žalovaneh?, Jest Jas~? 
Na tento pojistný poměr nemá žalobce dále vubec vlIvu. ~alobce muz~ 
se tudíž bez pochyby obrátiti na žalovaného .~amého, kteryž O;U : kupm 
smlouvy na dále jest zavázán. Žalobou, o mz tu Jde, pozaduJe zalobc~ 
zaplacení této kupní ceny, kteráž co do ,!ýšve l1ení dá}e spornou. Prvlli 
soudce kladl zvláštní váhu na okolnost, ze zalobce Jlz z receptu musel 
seznati, že povolení nemoéenské pokladny k vydání léků jest zapotřebí, 
kdežto u žalovaného tomu tak nebylo, jelikož jednak v stanovách o tom 
ničeho není a jelikož ani svědek M. mu nedal vysvětlenÍ. Ale zavinění 
žalobce jest v tomto sporu bez významu, j~likož se nejed~á o ná~ok 
na náhradu škody, nýbrž o zaplacení kupm ceny. Konečne mohl za-,.. 
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lob~e býti také toho lllÍněnÍ, že žalovanému bylo ústně uděleno povo
len~ k receptu nemocensko.~ pokladnou, pokud se týče jejím důvěrníkem. 
Avsak tato okolnost, JakJlz uvedeno, pro posouzení tohoto sporu vůbec 
nemá výZl1al~u. Při tomto stavu věci nelze seznati, proč by žalobce nej
prve mnsel zalova!t nemocenskou pokladnu o zaplacení zažalovaného 
peníze, kteráž mu své stanovisko v tomto ohledu již sdělila. Neboť ku
pitelkou léků není tato, nýbrž jest žalovaný, kterýž následkem toho jest 
I žalobci sám povinen zaplatiti. 

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

Oů vo dy: 

Dovoláni napadá mzsudek oávolaciho soudu z dovolacích důvodlt 
čís. 2 a 4 § 503 c. ř. s., pokud jde o tento dovolací důvod, právem. 
Podle stanov "První pražské nemocenské pokladny obchodních a sou
kro~ých za:n~stnanců_ ': Pr~ze« poskytuje pokladna členům podle § 14 
]akozto pInem z pO]lstovacl smlouvy zejména podporu v nemoci t ; 
l~ka~sk~ o~et~ení. a nemocens~é příspěv~y !'.eněžité a členům jich 'rodi~; 
lekarske osetrem. Podle § 18 stanov zaleZl podpora v nemoci v bez
p.lat~é l~kařs~é _po~,~ci a v potř~bných lécích, poále § 18 jsou pověřeni 
lekarskym osetrovamm nemocnych lékaři k tomu pokladnou povolaní 
a podle § 1 9 vydávají se potřebné léky lékárnami k tomu pokladnou 
určenými I;a. předpis oše,t!ujícího lékaře (§ 18) a na jeho pouku. 
Z Jmych lekaren lze na ucet nemocenské pokladny odebrati potřebné 
léky jen .v)~řip~dech nutných., Podle § 29 záleži péče o nemocné členy 
rodm pOjlstencu v nemocenské podpoře (§ 14) a v poskytnutí potřeb
ných léků podle ustanovení §§ 18 a 19, Z toho plyne, že nemocenská 
pokladna vydává svým členům léky prostřednictvím lékáren, jež určila 
na,s~ůj účet a že činí tak dvojím poukazem (§ 1400 obč. zák.). Pouka~ 
Z~JI.CI ~emocenská pokladna dává prostřednictvim svého lékaře poukaz 
lekar?lkovl, _by plml ~vyd,:l) léky na její účet jejimu členu, jenž 
poukazku pnnese, a zaroven poukazuje příjemce poukazu., svého člena, 
by SI vyzvedl na poukázku plnění (lék) v lékárně najeji účet. (Ehren
zwelg, Recht der Schuldverhaltnisse 1928 § 336), Tím, že lékárník 
vyda,l_ lé~y členu, pokladny, přijal a splnil poukaz daný mu pokladnou 
a ~,~ze zada!t nahrad~_ t?!lO, co na základě poukazu plnil od poub
zUFcI pokl~dny, na jeJlz ucet bylo plněno (§§ 1403 a 1014 obč. zák.). 
(~hrenz:ve~g R. S,_ Schuldverhaltnisse str. 290 čís, 3), Bezprostřed
mho prav~lho pomeru mezI poukázaným lékárníkem a mezi příjemcem 
poukazu, clenem pokladny, není, zejména zde není poměr z lrhové 
smlo~~y, jak I~yl?ě za to, má odvolaci soud, Vždyť člen pokladny ne
uzavlra pr~dloze~lm ponkazky v lékárně a přijetím léku, smlouvu kupní, 
neujednava kupm cenu, am se po ní neptá a lékárník mu ji nesděluje 
aspoň ne~usí sd,ělovat~ (viz rozh. čis, 5512 sb, n. s,). Přijímá jen léky: 
Jez mu ma pln!tl a jez mu poukaZUje pokladna. Posuzuje-li se případ 
s t?~oto pra,:mho hl~d:ska, dlužno uznati, že není zde právního zavac 
zUjlclho pomeru meZI zalobcem a žalovaným. žalobce splnil vydáním 
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, kaz dan)" mu nemocenskou pokladnou prostřednictvím jejího 
léku pou 'k .. , 

e'ho lékaře a může žádati náhradu leu na pou azuJlcl po-
Plnornocn , . - č'l I' "k k d t "e' _ b I-li poukaz úplným, totiž neprekro I - I pn az, po u se yc 
kladne" Y"k"ZU ldery' mu pokladna dala případným požadavkem před·
omeze lil pn" , h' d t t ) Zd" , hválení oředstavenstvem (§ 19 dru y o s avec s anov, .. 
~hoZlho S\o lékař' za pokladnu poukázku vydávající, nedbal takovéhoto 
zalobce , ne Vl/dávání pokud se ty' če plnění poukázek, nelze řešiti v tomto 
omeze nt ve, - " . k' " 

b ť to bude po případě předmetem sporu mezI pou azanyn, 
sporu ne o' t d - d , , "k a poukazuiící pokladnou, jinak by se sporu omu z e pre· ~ 
Ibé~harllll ceomz- nelze připJustitL Případu § 1042 obč. zák., který na myslt 
lao, -d kl'd' - bl -co má dovolatel, zde není, neboť předpis ten pre po a ':> ze y o, ne ',' 
I 'no mimo smluvní závazek, kdežto zde bylo plneno na zaklade 

Př~.:tého poukazu, tedy na základě smlouvy asignl'č.:;í (~§_14?0, 14~~ 
~ /403 obč. zák.) , Rozhodnutí čís, 5512 sb. n. s. ,resl pra~e pn~ad, L 

lék vydal lékárník, jenž byl právě vyloučen zprava vydavatr leky ,n~ 
" t nemocenské pokladny a byl z toho zrazován; tam se mohlo vyda?, 
ť~:u lékárníkem státi podle § 1042 obč, zák., kdežto zde naopa,k le
kární k, k tomu oprávněný, vydal lék podle poukazu !,emocensk; po
kladny; jemu nebylo vydání léků na účet pokladny pred~m zak_aza~o 
a proto jest posuzovati případ tento podle §§ 1400 a nas!. obc., zak. 
Nemocenská' pokladna nemůže, jak žalobce míní, již. odvolati pouk~~, 
jakmile byl poukázaným lékárníkem přijat a spl~ěn, l~k~ v, t?mto pn
padě, a nelze proto jejímu sdělení, že nezaplatr učet lekarmkuv za ~y
dané léky, přikládati účinek platného ustoupení od pO,ukazu ,d~ne~.o 
podle§§ 1400 a 1401 obč. zák., kteréž §§ předpokl~daJl o?volam pn-

. kaZil před jeho přijetim lékárníkem, l':ro~o neopra,vn~le vubec ,nemo
cEnskou pokladnou provedené odmít;,~h, naroku lekar~~kova na ~ah:adu 
nákladujím vynaloženého na základe lel!ho po~.kazu (S 1014 obc. zak,), 
lékárníka .by požadoval od člena poklaany (pnJemce poukazu) trhovol! 
c,enu vyd;ných mu léků. Otázku, }da by snaod léká,rníkovi příslu~el pr~:1 
odběrateli léků jiný nárok (na prrkL z bezduvodneho obohacem) v pn
padě, že by bylO předem zjištěno sporen; s nen;o~ensk~;t p_okla~nou 
ncb jiným bezvadným způsobem, že odebrrateh leku neprrslusel ,:ubec 
nárok na lék na př, z důvodu, že vůbec nebyl členem nemocenske po
kladny, jejíž P?ukázkou se vykáza~ ~,nebo že poukázku p~dělal, --: což 
tuto nebylo am tvrzeno, - nelze reslÍl v tomto ~eoru, Jezt~ bylo zal.o
váno jen z důvodu trhové smlO'uvy, Žalobce nemu,ze prc:. sve stanovl~Ko 
nic vyvozovati z toho, že poukaz na leky, vydany lekarem, nebyl pree! 
jich vydánim lékárníkem, předem schválen př.edstavenstvem nemo
censké pokladny, ač se jednalo o léčebné lázně (§ 19 odst. ll. stanov). 
Bylo věcí lékárníka, který musí lékařskému receptu r~~uměti, by bez 
schválení představenstva pokladny leky nevydal a aby prlJcmce poukazu 
(člena pokladny) upozornil, že před vydáním léků si musí schválení to 
opatřiti, jak již první soud zjistil. Vydal-li žalobce léky bez tohoto před
chozího schválení, pochybil, neboť vykonal poukaz, který nebyl úplným, 
dostatečným a překročil tím příkaz daný mu nemocenskou pokladnou, 
Lékárník mohl totiž, i když poukaz přijal, odepříti jehO' splnění (vydání 
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léků) ČidlU pokladny, dokud tento nesplnil Dodmínku stanov na nU 
záviselo, vydání léků, ~o~ud schvá!ení zmíně,ně si. neopatřil. Když však 
vydal leky bez splnel1l teto podmll1ky na zaklade poukazu neúplného 
učinil tak na svůj vrub a na své nebezpečí, že snad potom nedosáhn~ 
náh!'adu vynaloženého n~.kladu od poklad;,y, Přímého nároku na zapl a
c,:m trhove ceny proh pnjemCI poukazu, zalovanému, však nemá, Podll' 
pI:ednesu žalobcova, ~rá,nila, s~ poukazatelka (nemocenská pokladna) 
nalOku na zaplacem leku k jejlmU poukazu vydaných námitkou že ža
lovaný již .obdržel peníze p~třebné k zaplacení jich trhové ceny' od po
~ladny, ,avsak prVi11 soud zj1stIl, anIž tomu bylo odporováno, že peníze 
zalovanemu pokladnou vyplacené, měly krýtí jiná jeho vydání. Žalobce 
am netvrdi~ Ž': žalova?ý neměl nároku na rodinné pojištění; ostatně jest 
nesp~rnoJ ze zalovany sam hyl členem nemocenské pokladny zaměst
nancu obchod~ich a s?n~romých, takže mu již podle stanov, jichž správ
nost nem yoprena, nal~z~! :,arok na lékařské ošetřování a na léky pro 
jeho ,ma~:;lku a ~ro jI,:e ,cleny r?dll1y (§§ 14, 28 a 29 stanov). Na 
pOU!l~,v mCl~l nco(i~voynene .~~rvzem nemocenské pokladny, že žalovaný 
n.en~ ucastnym rodmneho pOjIstení, nelze vzíii zřetel, ano jest to tvrzení 
trelI osoby ve sporu nes účastněné, 

čís. 8304. 

Společnost podle § 1175 obě. zák. 
NaJ.<~povaH:I~ ~ p~?d.áva~i-Ii ~p~leční~i na společný účet zboží a pak 

se o ZISK rozdehh, pn cemz kazdy z tlIch byl pokládán za zmocněnce 
spalečnosti, sprosti! se odběratel zboží placením kterémukoliv ze 'po-
1ečnlků svého závazku, třebas nabídku učinil jin}' společník. 

(Rozll,. ze dne 14, září 1928, Rv I 1917/27,) 

Mezi žalobcem a Emilem L-em byla v létě 1926 uzavřena smlouva 
společenská, zavazujíci obě strany; provo'zovati v saisoně 1926 obchody 
s ovocem na společbý účet tak, že se veškeré ovo'ce zakoupené ať L-ern 
~ ť ža!o~celll, na sp.oIečný oú~et, zisk a ztrátu ?ále prodá, Obchody konal 
castecne EmIl L., castečne zalobce, také pemze za prodané Ovoce inka
soval jednou žalobce, jindy zase Emil L. a žalobce sám se k žalované 
společnosti vyjádřil, že jest to jedno, na čí jméno bude šek zníti, zda 
n" L-a či na žalobce, Prali žalobě, jíž se domáhal žalobce na žalované 
akciové společnosti zaplacení 10,000 Kč za dodané ovoce, namítla ža
lovaná, že kupní cenu zaplatila Emilu L-ovi" Žaloba byla zamítnuta 
s tl u d Y vše ch tří s t o' I i c, N e j v y Š š í m s o ude m z těchto 

důvodů: 

~ovolání přezírá, že zá~ažnýl1l pro rozhodnutí sporu jest jen právní 
pomer meZI zalobcem a EmIlem L-em, V tomto směru dospěly nižší 
soudy na základě skutečností jimi zjištěných, jež opakovati není zapo-
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, 'b' k správnému závěru, že šlo o výdělečnou společnost podle § 1175 
tre 1. ., k E 'I LI· , 'č t •. ák. podle níž jak zalobce, La tnI ,na spo ecny II e ovoce na" 
obc, z , dOI'I' ... o k ·d' ' h b I 

ali a prodávali a o zisk se roz. C ll, pn cemz az y z Dle y 
kupoV o' k 'd' ' h ' ,. 

kl ' lán za zmocněnce spolec'nost1. Byl tedy az y z mc I opravneu, 
po aC' 'o'. " d' Z o" tl' I)ro společnost od zákazmku penlze za ovoce jIm pro ane, a-
pn]" , . o. 'd E '1 L ' I fl -li za toho stavu věci žalovana Ílnna ovoce, o nez J e, nl1 II -OVl, 
r. aj I a nabídku učinil žalobce zaplatila společnosti a byla tím zbavena tre Jas , I ' , , , 

, 'ovinnosti z této uzávěrky, třebaže žalobce p acem nym neuznava, 
tV~ l' ovení § 1008 obč, zák, nepřichází v úvahu, když podle toho, .co 

s aln o J' ak žalobce tak Emil L. již jako společníci byh zmocnenr 
uvec en , " ' "I" dl'·' d .'" ati peníze za proaane ovoce, Tvrdl-ll dovo am na o Icem ov 0-

f:~l:::; důvodu § 503 čís, 4 c, ř. s., že a;oi j,:diná známka uzávěrky, o niž 
jde, nenasvědčuje společenskému pomeru ~alobce : EmIlen; L-en> pře
'a' z· e nižší soudy' k závěru O' společenskem pomeru dospely prave na 

ZIr , . 'kl' d I t' t základě toho, co této uzávěrce pře,jcházelo. a co pravem P.~, a ~ Y v e o 
·'č'I'ně za rozhodné a důležité, ze spolecnost se skoncha pred touto 
pn. , ' . • • lb" I poslední uzávěrkou, nebylo v prve StOhCI tvrz~no, a, z,: za o, ce za~-
vanou firmu žádal, by kupní cenu za ovoce z ..teto U1:~~er~y mk?mu jI
nému nevyplácela, než jemu samotnému, protoze ZbOZI Je J,;ho, Jl": p~O
placené, takže kupní cena zaň patří jemu, ža~obce v ]'rve St?hCI SIC': 
tvrdil ale podle zjištění nižších soudů neprokazaL Nez dovolam nem~ 
pravdu ani y tom, že, i kdyby šlo o výdělečrcou sPQlečnos~ p~dle, o,bčan
ského zákonníka, žalovaná firma mohla EmIlu L-OVI s pra~,~";' ,UčI,~~~m 
platiti jen polovinu kupní ceny, neboť přezírá, že 'poctle • zJlskl1l l1lzSIch 
sortdů každý společník byl pokládán za zmocněnce spoleenostI (§§ 1201 
a 8630bč, zák,), 

čís. 8305. 

Soudům jest vycházeti z toho, že dvorský dekret ze dne Z9. května 
1845, čís. 888 sb. z. s. má moc zákona.. • 

Platnost dvorského dekretu ze dne 29. kvetna 1845, cís. 888 sb. 
z. s. vztahuje se i na připad, kde byly za přímé dědice povolány jen 
osoby v době úmrtí zůstavitele dosud nezplozené. 

(Rozh, ze dne 14, září 1928, Rv I 94/28,) 

Zůstavitel ustanovil svým univers.álním dědicem prvorozeného syna 
své dcery Lydie, )30 případě onoho z jejích synů, jenž vykáže nejlepší 
prospěch na gymnasin a na universitě, Dcera Lydie byla obmyšlena 
užitky celého jmění zůstavitele až do odevzdání pozůstalosti universál" 
nímu dědici, jež mělo nastati po dosaženém 35, roku dědicově, V žalobě 
proti svému nenarozenému potomstvu popírala dcera Lydie platnost 
tohoto ustanovení ve prospěch nenarozeného potomka jakožtO' dědice, 
tvrdíc, že poslední vůle jest neplatná, poněvadž nejde o lídeikomisárnÍ 
substítuci, ježto dědicem jest osoba dosud ani nepočatá, " dále proto, 
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Že poslední vůle neobsahuje výslovné a určHé jmenování dědice, nebot' 
věta, jíž je prvorozený syn dcery zůstavitele Lydie jmenován univer
sálním dědicem zůstavitele, jest protismyslná, ježto její druhá polovina 
vyvrací prvou. Navrhla proto, by bylo uznáno právem, že dědická práva, 
Jež si z poslední vůle osobuje nenarozené potomstvo nezletilé Lydie, 
nejsou po právu a se neuznávají a, že jest t0'to nenarozené potomstvo po
vinno uznati výluč'né dědické právo ze zákona příslušející žalobkyni. 
Pro c es ní so· udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl. D ů vod y: 
V tomto sporu jest rozhodnoutí předem o tom, zda jest vůbec přípustná, 
by byla dědicem jmenována osoba dosud nepočatá, a dále o tom, zda 
takovéto jmenování dědice v poslední vůli ze dne 27. prosince 1913 tu 
skutečně jest, či zda toto ustanovení poslední vůle jest tak nejasné a 
neurčité, že v sobě vůbec neobsahuje jmenování dědice. Pokud jde 
o otázku prvou, vychází soud z těchto právních úvah: Podle § 538 obč. 
zák. může dědíti zpravidla každý, kdo může nabýti jmění. Jest tedy 
nutno, by ten, komu má býtí deferováno, v okamžiku delace byl již na 
živu aspoň jako plod v lůně mateřském, neboť podle § 22 obč. zák. děti 
ještě nenarozené těší se ochraně zákonné od doby, kdy byly počaty. 
Tato zásada občanského zákonníka byla však změněna dvorním dekre
tem ze dne 29. května 1854, čís. 888 sb. z. s., podle kterého mohou také 
osoby, které v době delace nejsou aní počaty, závětí platně býti povo
lány k posloupnosti, a hledí se v tomto případu k věci tak, jako by tu 
bylo povolání k posloupnosti dědické, doložené odkládací výminkou. 
Mýlí se tedy žalobce; tvrdě,- že nenarozené potomstvo mohlo by nárok 
na dědictví uplatňovati jen podle ustanovení § 608-612 obč. zák. Ne
narozené potomstvo uplatňuje je jako dědic na základě citovaného zá
kona, uvedeného dvorního dekretu, který iu má platnost. Tomuto ná-
zoru nepříčí se výnos c. k. ministerstva spravedlnosti ze dne 27. pro-
smce 1907, čís. 30.996 (Věstník c. k. min. R XXIV čís. 1), který se to
hoto případu vůbec netýká - a otázku, zda nenarozené potomstvo může 
býti ustanoveno dědicem, neřeší. Dospěl proto soud k názoru, že usta
novení dědicem nenarozeného a nepočatého ještě potomstva jest usta
novením platným a nečiní ještě závěť neplatnou. Pokud jde o druhou 
otázku, zda v poslední vůli zůstavitelově ustanovení dědicem obsahuje 
určité jmenování dědice, či zda jest protismyslné, ježto její druhá po
lovice vyvrací prvou, soud přikloňuje se v celém obsahu k vývodům 
strany žalované a nevidi v dotyčné části poslední vůle takový projev, 
který by neobsahoval to, co ustanovení §565; 564 obč. zák. žádá na 
zůstaviteli. Žalující ani netvrdí, že zůstavitel snad při projevu poslední 
vůle hyl nepříčetným, neboť uznala poslední vůli za formálně bezvadnou. 
Jde tedy pouze o to, zda projev tento jest aspoň tak určitým, by se podle 
něho dala určiti osoba, kterou zůstavitel obmýšlel a takto zjistiti vůle 
zůstavitele. Sporný odstavec poslední vůle zní takto: »Mým universálním 
dědicem bude prvorozený syn mé dcery Lydie, jest-li však jiný ze synů 
téže by měl lepší známky než prvý ve školách, na gymnasiu a na uni
versitě by skládal zkoušky s vyznamenáním, bude on mým dědicem 
unIversálním a bude 1110ci po dosaženém 35. roku mým jměním naklá-
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. . k llU bude libo.« Tato věta jest skutečně nesrozumitelnou, ale 
da!J Ja I , . '1' ' . - J'est pouze neúplnou že ill_ ěla po slove »UI1lversa mm« na-zda se, ze , . I I _. - h 
_ d ati věta »nýbrž onen druhý syn, který vykaza. epsl prospec na 

':~ l~~h aymnasiu a na universitě, nebo že na ITIlSt? slo;:. »nebude 
s o a. ; dědicem universálním« má býti »bude on mym dedlcem UI11-

on n~Yll: n« Jedna věc J'est však jista, že zůstavitel jmenoval dědicem 
versa nn . - o t ' b 'tO b d 
. dnollO ze synů své cIcery Lydie. Který z techto syn~. o ma Y I, U e 
Je musiti určiti případně svého času, až k t~m~to pnpadu. dOJ~e. Tat? 

_ se
ázka 

není ovšem otázkou tohoto sporu, nybrz sn~d SpOlU nasle~uJ1: 
o~ . I d- dické povolání v závěti přes to Jest )"sne a Jenom dolozene 
CI ho a e e - d I-'h k kte odkľádací výminkou, která bude snad předmetem _a S\ o sporu, _ u .~ 

, " -seln dOJ·íti nemusí když nenarodí se dcen zustavltelove Lydn 
remuz ov ' - h dO dO d -I d o b žádný syn aneb jenom jeden syn. Z tec to uvo u ospe s.ou 
~ur:zchodnutí, že 'dědická práva, jež z poslední vúle ze dne 27. prosl~ce 
1913 osobuje si nenarozené potomstvo ne~leŤ11e Lydle, JSou, po pravu 

t _ z-alobnÍ nárok zamítl. O d vol a c I s o u d napadeny rozsudek 
a pro o , -' t-' d o 

t d'l D u' vod ),. Nesprávné právní posouzem vecI spa ruJe o v -
po vr I.' • - I b d ľ . 
latelka předevšim v tom, že plvý soudce za_ll1ltl za o u" o vo avaJe se 

a ustanovení dvorního dekretu ze dne 29. kvetna 1845, ~~s. 888 sb. z. s., 
~ehOž platnost odvolatelka popírá. S tfmto názo;em st:~ov~telky n~lze 
~šak souhlasiti. Citovaný dvorský deKret, ktery byl ra~ne _ ve sblr~: 
soudních zákonů vyhlášen, má zákonnou pl~!nost _a sp:avn~}o tudl~ 
prvý soudce při rozhodování přípa~u tohoto tez pouzJ! (vIde tez dvorsk) 
dekret ze dne 29. prosince 1785, ČIS. 509 sb. z. s. a dvo!. dekre~ ze dne 
20. listopadu 1818, čís. 1519 sb. z. s.). Pokud ~dv?latelka spatruJe ?e
správné právni posouzení v tom, že u,stano;enl c~tované.h~ dvorskeh~ 
dekretu použil prvý soudce v tomto pnp,:~e nepravem, Joezto clŤovany 
dekret chtěl stanoviti výjimku jen v těch pnpadech, k~e .zustavlte!, us!a~ 
J1ávil za dědice osoby již existující vedle osob v, do?e_ J.eho s_mrl! Jest: 
nepočatých, neb že by dekret ten měl pa t;Jyslt ':,ylucn.e Jen d;Ť1. v d~be 
smrti zůstavitele ještě nepočaté, nelze al11 tu pn~natl. odvol~11l oprav
nění. Pro- tento výklad nemá odvolatelka opory a111 v clto~anem dekretu 

_ ani v jiném zákonném ustanovení. Právě tímto od,:kn;temo lest. sta?ovena 
výminka z ustanovení §§ 538 a 22 obč. zák. o ded.lcke_.zpuso~1l0~t1. CItO
vaný dekret stanoví výslovně a určitě, že posled11l ponze111, Jlml~ Je bez
prostředně pamatováno dědictvím neb odkazem na osoby, ktere neJsou 
ještě v době zůstavitelocvy smrti narozeny a také se podle zákona nepo
kládají za narozené, pro případ, že přijdou na svět, jsou jen potud platna, 
pokud byl by se mohl zůstavitel postarati o povolané potomky podle 
ustanovení § 612 obč. zák. svěřenským náhradnictvím, zřízeným v jejich 
prospěch v sestupné řadě. Není pochybnosti o tom, že nenarozené po_
tomstvo jediné dcery zůstavitelovy jest ve smyslu ustanovení § 612 obc. 
zák. pokládati za osoby, o něž by se zůstavitel svěřenským náhradnictvím 
v jejich prospěch v sestupné řadě zřízeným mohl postarati. Proto také 
povolal-li osoby ty posledním pořízením k dědictví přímo, jest povolání 
to ve smyslu citova~ého dvorského dekretu platné. Dekret ten nečiní ani 
zmínky o tom, že k platnosti posledního pořízení jest třeba, by osoby 
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ty ustanoveny byly za dědice vedle osob již existujicích, aniž lze z něho 
vyvozovati, že má na mysli jen děti v době smrti zůstavitele ani nepo
čaté. Ustanovení druhé věty citovaného dekretu, na něž se odvolatelka 
jako na oporu pro svůj právní názor odvolává, jest též zceia jasné, ne
boť stanoví: "Až do narození ustanoveného dědice nebo odkazovníka 
náleží prozatimní držba a užívání odkázaného jmění, pokud zůstavitel 
o tom neučinil jiného opatření těm, kdož na to mají nárok v případě, že 
pořízení nelze pmvésti následkem nezrození povolané osoby (§ 7 obč. 
zák.).« Ustanovení to nemá· na mysli nic jiného, než stanoviti právní po
měr mezi dědicem neb odkazovníkem toliko pro případ jeho zrození ob
myšleným a jeho případným nástupcem povolaným pro případ, že by 
k splnění zmíněné podmínky nedošlo. Plyne to i z poslední vč,ty citova
ného dvor. dekretu. 

N e j vy Š š í s o n d nevyhověl dovolánÍ. 

D ů v O d y: 

Dovolání uplatňuje jen dovolací důvod podle § 503 čís. 4 c. ř. s., leč 
neprávem. Pokud dovolatelka, provádějíc tento důvod, znovu popírá 
platnost dvorního dekretu ze dne 29. května 1845, čís. 888 sb. z. s., 
o nějž především se napadené ro-zhodnutí opírá, neshledává nejvyšší 
soud vhodným doličovati zákonnou platnost tohoto dvorního dekretu vý
kladem o historickém vývoji práva z dob, kdy dekret ten byl vydán. 
V souzeném případě jde o zákonnou normu z dob absolutistického státu, 
ve které zákonodárná moc příslušela výhradně jen panovníku bez dal
ších výhrad, zejména bez výhrady kontrasignace ústavním činitelem; 
z této .příčiny jest nemístná námitka dovolatelky, že citovaný dvorní de
kret jest neplatný pro nedostatek takové kontrasignace. Podle pravidla, 
které jest obsaženo v dvorním dekretu ze dne 29. prosince 1785, čís. 509 
sb. z,. s. a znovu vytčeno v dvorním dekretu ze dne 26. listopadu 1808, 
čís. 1519 sb. z. S., požívaly a požívají dvorní dekrety obecné závaznosti 
zákonného ustanovení, byly-Ii vyhlášeny v tehdejší sbírce zákonů a za 
tohoto předpokladu uznávala teorie i praxe dvorní dekrety za obecně 
platnou zákonnou normu. Podle § 102 ústavní listiny ze dne 29. února 
1920, čís. 121 sb. z. a n. přísluší soudu právo k vůlí řešení právních otá
zek zkoumati jen platnost nařízení a ježto podle čl. 2 zákona ze dne 28. 
října 1918, čís. 11 sb. z. a n. byly při zřízení československého státu 
v platnosti zachovány veškeré zemské a říšské zákony, k nimž počítati 
jest zajisté i dvorní dekrety v dřívější době vydané a 1I10ci zákona poz
ději nezbavené, jest soudům bez dalšího přezkoumávání vycházeti z toho, 
že citovaný dvorní dekret požívá nadále moci zákona, a s tím Jest se 
uspokojiti í dovolatelce. Nesprávnou jest další námitka, že platnost cito
vaného dvorního dekretu obmezena jest jen na případy, kde vedle dě
diců žijících jsou jmenovány též osoby dosud nenamzené, pokud se týče 
dosud ještě nezplozené, neboť v doslovu dvorního dekretu nemá tento 
výklad nižádné opory a z právního exposé (návrhu) tehdejšího referenta 
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dvorské komise ve věcech justičních zákonů ze dne 23. listopadu 1844 
(otíštěného ve slavnostn~m spise vydaném ~ výročJ ?b.ec~ého zákon~ ob
čanského v roce 1911, dll II., str. 733) Jasne vysvl ta, ze lento dvorm de
kret byl míněn, usnesen, na to vydán a vyhlášen právě se zřetelem na 
případy, ve kterých za přímé děd~ce byl~ povolány osob~, v dob,ě úmrtí 
zůstavitele dosud nezplozené, v uvaze, ze prah platnostI takoveho po
řízení není právních pochybností pro to, že pořízení takové rovná se 
v podstatě u;t~novení fideiko,?isární substituce" podl~ ~ter~ majl tyt? 
osoby narodl-h se po smrtI zustavltele, vstOUpIt, v dedlctvl, kdezto az 
do doby, než tato podmínka nasta~e, náležeti má .dr~ba a užitky z,: z?ě
děného jmění oněm osobám, ktere v nedostat~u J!neho, testamentarmho 
pořízení jsou k tomu oprávněny podle zakonne dedlcke posloupnostI. 

čís, 8306. 

Společnost s r. o. (zákon ~e dn,; 6. března ~906,. čís. 58 ř. zá~,). 
Zánik hlavního cizozemskeho zavodu spoleenosti s r, o. nema v zá

pětí úplný zánik tuzemského závodu. Jeho zrušeni podle § 113 zák. jest 
jen jeho likvidací. 

(Rozh. ze dne 15. září 1928, R I 533/28.) 

Zalobl' proti těžařské společ;ností s r. o. v likvidaci v Kounove v Če
chách pro ce sní s o udp r v é s t o I i c e vyhověl. O d vol a c í 
s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by ji, vy
čkaje pravomoci, znovu projednal a rozhodl. D II vod y: Proti žalob~ 
ním.u nároku namítá žalovaná strana především, že ž(t-!,ované společnosti 
,ručením oblnezeným již není, protože po proveciené likvidací bylo usne
sením valné hromady přivoděno její zrušení a její fírma byla v obchod
ním rejstříku obchodního soudu ve Vídni, jako-žto u soudu hlavního zá
vodu. vymazána. Prvý soud této námitce nepřikládá význam, vycházeje 
z právního názoru, že tím, že firma »Mittelb6h!llische Steinkohlenwerke 
O. !ll. b. H. mít dem Sitze der Hauptniederlassung in Wien, der Zweig
níederlassung in Kaunowa« byla zapsána, je na straně žalované pasivní 
legitimace k žalobě. Soud odvolaCí s tímto právním názorem nesouhlasí. 
Vedlejší závod jest příslušenstvím hlavního závodu, sdílí osudy hlavního 
závodu, není právním podmětem, tím méně způsobilý ku sporu jako zá
vod hlavní. Nelze jej tudíž žalovati a nemůže býti žalován. Zalobou, o niž 
tu jde, jest tedy žalován majitel vedlejšího závodu pod fírmou tohoto 
vedlejšího závodu. To je bez dalšího přípustné, jde-li o siiory z provo
zování vedlejšího závodu. Žalovaná je tudíž společno·st pod firmou svého 
vedlejšího závodu. Přípustná jest žaloba protí ní pod uvedenou firmou 
samozřejmě jen pod tou podmínkou, že dosud trvá. Byla-Ii, jak tvrdí ža
lovaná, po ukončení likvidace firma v rejstříku hlavního závodu ohlá
šena k výmazu, nemůže společnost s ručením obmezeným jako taková 
bj,ti žalována ani pod fiánou hlavního ani vedlejšího závodu. § 93 zá-
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kona O společnostech s ručením obmezeným výslovně předpisuje, že 
o výmaz likvidované firmy má býti u obchodního soudu zažádáno, jak
mile byla likvidace skončena, prokáže se usnesením společníkú likvida
torům dané propuštění, a že obchodní soud má uveřejniti výmaz v li
stech v § 22 zákona označených. Podle § 60 (4) téhož zákona jest vý
maz firmy účinným proti každé třetí osobě zápisem do obchodního rejc 
stříku hlavního závodu, pokud tu nejsou okolnosti, vylučující předpo
klad vědomosti o tom nebo povinnost o tom věděti. Ostatně jest podle 
lustra v obchodním rejstříku vedlejšího závodu zapsáno, že »hlavní zá
vod ve Vídni« byl již v roce 1926 »vymazán«. Těchto ustanovení jest 
podle názoru odvolacího soudu použíti, i když žalovanou společnost s ru
čením obmezeným jest hledíc k jejímu sídlu ve Vídní považovati za spo-. 
lečnost cizozemskou a jcjí odštěpný závod v Kounově za závod cizo
zemské společnosti v tuzemsku (§ 107 zák. o' spol. s r. o.). 

N e j v y š š í s o II d zrušil napadené usnesení a uložil odvolacímu 
soudu, by, nehledě k námitce nedostatku pasivního oprávnění k žalobě, 
o odvolání žalované znovu rozhodl. 

Důvody: 

Rekursu nelze upříti oprávněnosti. Soud prvé stolice v důvodech 
svého rozsudku s poukazem na obchodni rejstřík krajského jako obchod
ního soudu, v Mostě výslovně uvádí, že tímto rejstříkem je prokázáno, 
že odštěpný závod žalované strany v Kounově je zapsán u obchodního 
soudu v Mostě, že 4. září 1926 byla zapsána do obchodního rejstříku 
likvidace, že likvidační filmu znamená samostatně Emil R. a že v době 
podání žaloby, 4. března 1927, žalovaná strana byla a je podnes proto
kolována jako v likvidaci se nacházející. Jelikož není žalován cizozemský 
hlavní závod ve Vídni, nýbrž Iikvídační firma tuzemského závodu k ru
kám tuzemského Iikvidatora Emila R-a, neměl odvolací soud, jak neprá
vein uč'inil, rozsudek soudu prvé stolice zrušiti z jediného důvodu, že Se 
prý procesni soud nezabýval otázkou, zda žalovaná společnost v době 
podání žaloby ještě trvala. Zrušení napadeného usnesení odvolacího 
soudu je odůvodněno již proto, že otázka, jejíž řešení odvolací soud po
strádá, ve skutečnosti soudem prvé stolice byla vyřízena. Nehledíc k to
mu odvolací soud věc neposoudil správně po právní stránce. Jak zřejmo 
z ustanovení §§ 107 a násl. zákona ze dne 6. března 1906, čís. 58 ř: zák. 
o společnostech s r. o., cizo.zemské společnosti s r. o. nemohou v tu
zemsku míti odštěpné závody ve smyslu §§ 59 a 60 tohoto zákona, ný
brž jen závody po rozumu § 107 citovaného zákona, kjichž zrušení může 
dojíti jen za podmínek § 113 cit. zák. Tyto závody mají větší samostat
nost než odštěpný závod, kterého výrazu zákon v §§ 1 Dí a násl. úmyslně 
nepoužívá, nýbrž mluví tu zásadně jen o tuzemských závodech cizozem
ských společností a označuje v §§ 111 (3) a 113 (1) cit. zák., bylo-Ii 
zřízeno více tuzemských závodů, první závod za tuzemský hlavn( závod. 
S tohoto hlediska dlužno uvažovati o tom, jaký vliv na jsoucnost tu-, 
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zeJ1lSkťho závodu cizozeuiské společnosti s ľ. Q. má okolnost) že hlavní 
závod cizozemský zanikL Touto otázkou zabývá se § 113 zákona o spo
lečnostech s r. o., ustanovuje, že politický zemský úřad, v jehož obvodu 
tuzemský hlavní závod má· své sídlo, může zrušení tuzemských závodů 
mezi jiným naříditi, když společnost s r. o. přestala po právu dále trvati 
ve svém domovském státu. Toto zrušení nerovná se úplnému zániku tu
zemského závodu, nýbrž má, jak zřejmo z ustanovení posledního od
stavce § 113 cit. zák., že obchody tuzemských závodů mají býti skon
čeny obdobně podle předpisů o likvidaci společnosti s r. o., jen vzápětí 
tuto likvidaci. Firma tedy dále existuje, ovšem jen jako likvidační. Jeli
kož podle výpisu z obchodního rejstříku krajského jako obchodního 
soudu v Mostě žalovaný tuzemský závod dosud vymazán není a byl proň 
4. září 1926 ustanoven likvidatorem Emil R., s právem likvidační firmu 
samostatně znamenati, není námítka nedostatku pasivního oprávnění 
odůvodněna a nelze souhlasiti s právním názorem odvolacího soudu, že 
žaloba není přípustna proto, že hlavní závod ve Vídni byl již v roce 1926 
vymazán. 

čís. 8307. 

Nebylo-Ii žalovanému bez vlastní viny možno, by si opatřil včas 
řádné potvrzení vysvědčení chudoby, bylo na něm, by žádalo prodlou
ženi lhuty k žalohní odpovědi, nelze však v tom, že byl pro zmeškání ža
lobni odpovědi vydán rozsudek pro zmeškání, spatřovati zmatečnost ani 
podle § 477 čís, 4 ani podle § 477 čís. 5 c. ř. s. 

(Rozh. ze dne 15. září 1928, R I 572/,28.) 

Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e vydal proti žalované rozsu-
. dek pro zmeškání žalobnÍ odpovědi, jímž uznal podle žaloby. O d v o

I a c i s o u d zamítl odvolání. D ů vod y: Proti žalované vydán byl 
rozsudek pro zmeškání, poněvadž nepodala ve lhůtě žalobní odpověď 
(§ 398 c. ř. s.). Z rozsudku toho odVOlává Se žalovaná v celém rozsahu 
pro zmatečnost ve smyslu § 477 čís. 4 a 5 c. ř. s. Výtku tuto odůvodňuje 
takto: Při prvním roku, 6. prosince 1927, k němuž se dostavila, jsouc 
nemajetnou, bez právního zástupce, bylo jí řečeno, že si musí do tří ne
děl zaopatřiti vysvědč'ení chudoby a zaslati je krajskému soudu, načež 
jí bude ustanoven zástupce chudých, který za ni podá žalobní odpověď. 
Starala se proto o vysvědčení chudoby, poněvadž jí však městský úřad 
v D. bezdůvodně odepřel potvrditi vysvědčení, zaslala je dne 16. pro
since 1927 se žádostí o povolení práva chudých procesnímu soudu. Tam 
bylo vysvědčení, ježto žalovaná omylem zapomněla udati číslo jednací, 
vzato ke spisu Ne IV 167;27 a usnesením ze dne 17. prosince 1927 
Ne IV 167/27 byla žádost vrácena žalované k doplnění vysvědčení po
tvrzením městského úřadu do tří neděl. Toto usnesení bylo žalované do
ručeno 28. prosince 1927 a musila prý žalovaná býti toho mínění, že jí 
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byla lhůta k předložení vysvědčení chudoby a tedy k žalobni odpovědi 
prodloužena do 18. ledna 1928. Z toho prý vyplývá, že žalovaná bez 
své viny nebyla v řízení v první stolicí zastoupena, ježto jí, ačkolí za to 
žádala, nebyl zřízen zástupce chudých, pokud se týče že byla jí tím, že 
její žádost byla vzata k jínému spísu, o čemž nevěděla, odňata možnost 
projednávatí, totíž včas podati žalobní odpověď. Odvolání není důvodné. 
Nehledíc k tornu, že odvolací spis obsahuje novoty, k nimž nelze přihlí
žeti, není výtka zmatečnosti odůvodněna ani v tom ani v on0111 směru. 
Zmatečnosť ve smyslu § 477 čís. 4 c. r. s. je tu, byla-li straně nezákon
ným postupem odňata možnost jednati před soudem. Podle § 477 čís. 5 
c. ř. s. je řízení zmatečné, jestliže strana v řizeni nebyla zastoupena vů
bec nebo, Je-Ii sama procesně nezpůsobilou, když nebyla zastoupena 
svým zákonným zástupcem. O žádný z těchto případů tu nejde,. Žalo
vaná jest svéprávnou, byla řádně obeslána k prvnímu roku a dostavila 
se k němu, podle protokolu ze dne 6. prosince 1927 dostalo se jí po
učení o nutnosti zastoupení advokátem a o právu chudých a bylo jí ulo
ženo, by do 3. ledna 1928 podala odpověď na žalobu s tim, že k odpo
vědi po uplynutí této lhůty by jako k opozděné nebylo lze přihlížeti. 
K dalšimu jednání nebo- k úkonu, k němuž by bylO po zákonu přibrati 
také žalovanou, již nedošlo. Nelze tedy mluviti ani o nezákonném po
stupu ani o tom, že žalovaná nebyla v řízeni vůbec zastoupena. Jestliže 
žalované nebylo bez vlastní viny možno opatřiti si včas řádně potvrzeni 
vysvědčeni chudoby, měla žádati o prodloužení lhůty k žalobní odpo
vědi. Její vlastní omyly, nedopatření a opomenutí nemohou, i kdyby bylo 
prokázáno, že byly důsledkem její churavosti, rozčilenosti nebo zapo
mětlivosti, uplatňovány býti jako důvody zmatečnosti řízeni. Podolknouti 
je, že žalovaná nemůže se dovolávati ani ustanovení § 73 druhý odstavec 
c. ř. S., jehož výslovným předpokladem je, že žádost o udělení _práva 
chudých byla podána bez prodlení (již) po doručení žaloby. Zal oba 
byla žalované doručena již 27. listopadu 1927. Žalovaná zaslala však, 
jak ze spisů patrno, teprve 16. prosince 1927 soudu vysvědčení nema~ 
jetnosti k dosažení práva chudých a k tomu ještě k sepsání žaloby proh 
Karlu L-ovi tedy s označením, jež nehodí se na spor, o který tu šlo. Od
voláni bylo 'tudíž zamítnouti a to podle § 471 čís. 5 a 473 c. ř. s. již v za
sedání neveřejném usnesením. 

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

Důvody: 

Ohledně přípustnosti rekursu poukazuje se na plenánií rozhodnuti 
tohoto soudu uveřejněné pod čis. 7671 sb. n.s. Ve věci samé nejsou vý
vody rekursu způsobilé, by seslabily nebo vyvrátily správnost odůvod
nění napadeného usnesení uvedeného pro výrok odvolacího soudu, že 
zde není zmatečnosti ani ve smyslu § 477 čís,. 4 c. ř. s., ani ve smyslu 
§ 477 čís. 5 c. ř. s. a že žalovaná nemůže se dovolávati ustanovení § 78 
druhý odstavec c. ř. s., ježto vývody tyto ve věci samé nic nového nec 
uvádějí. ' 
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čís. 8308. 

Předpisu § 81 j. n. nelze užiti, domáháno-li se žalObcem, by mu žalo
vany' plně smlouvu ujednanou prý se žalobcem, předal nemovitost do , , 
vlastnictvl. 

(Rozh. ze dne 15. záři 1928, Rl 613/28.) 

Zalobu. v níž žádáno, by byli žalovani uznáni povinnými dodržeti 
ujednání a předati žalobci do vlastnictví část pozemku a podepsati li
stinu na to se vztahující, zadal žalobce na okresním soudě, v jehož ob
vodu byl pozemek. Námitku místní nepříslušnosti s o· u d jl r v é s t o -
I i c e zamítl, rek u r sní s o u cl námitce vyhověl a žalobu odmítl. 
D ů vod y: Základem žaloby jest ujednání, podle něhož se prý žalovaní 
zavázali odstoupiti žalobci zdarma část parcely č. kat. 703, která prí' 
byla žalobci již v roce 1920 žalovanými tehdy ještě jako nevlastníky do 
držby a do užívání odevzdána a které žalobce až do roku 1926 jako svého 
vlastnictví užíval, která však byla žalovanými, když se stali jejími 
knihovními vlastníky, žalobci z držby a užívání odňata. Žalobce nečiní 
důvodem žaloby ochranu nabytého práva vlastnického, nýbrž domáhá 
se_ jen dodržení smlouvy darovací uzavřené mezi ním a žalovanSrmi, dů
sledkem toho i předáni této pozemkové části jakož i vydání vkladní li
stiny; Právo věcné není tedy bezprostředním předmětem sporu, takže by 
žalující strana musila již v žalobě tvrditi, že jí přísluší věcné právo 
k statku nem?vitému, a nejde tu o žalobu vlastnickou po rozumu přísluš·· 
ných ustanovení občanského zákona, tedy o uplatňování věcného práva 
ki,ne;novitosti, nýbrž o žalobu o dodržení obligační smlouvy. Žalující 
strilnanemůžese proto dovolávati příslušnosti podle § 81 j. n., jejímž 
předpokladem jest, že se uplatňuje věcné právo k nemovitosti a nikoli 
nárok na, dodržení ob liga čni smlouvy, směřující teprve ku zřízení tako
vého práva. Pro žaloby posléz uvedeného druhu, pokud nejde o jinou 
příslušnost, která z údajŮ žaloby nijak není patrnou, přichází v úvahu 

. jedině příslušnost obecného soudu, za který vzhledem k bydlišti žalo
vaných soud prvé stolice pokládati nelze (viz rozhodnutí čís. 4987, 5987 
sb. n. s., Neumann Zivilprocessordnung při § 81 j. n. a rozhodnutí tam 
citovaná, Pan tůček o organisaci a příslušnosti soudů str. 137 Vážn}' 
O ústroji a příslušnosti soudů str. 169). ' 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

o ů vod y: 

, Napadené u~nesení a jeho důvody odpovídají stavu věci i zákonu. 
VyV~d~ dov,olaclho rek~rsu nedoličují, že by tu šlo, jak § 81 j. n. před
poklada, o zalobu z prava věcného, nýbrž je z nich jasno, že jde o ža
:~b~ z, právního jednání, propůjčujícího jen důvod k jeho nabytí. Ne
zadať zalobce, by mu žalovaní vydali pozemkovou ~ást, jejíž vlastnictví 

I 
~. 

I 
I 
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již nabyl, nýbl"Ž domáhá se teprve, by IllU žalovaní, plníce smlouvu s ním 
prý ujednanou, pozemkovou část teprve předali do jeho vlastnictví.. Pro 
takové žaloby předpís § 81 j. n. podle svého správllého a ustáleného 
výkladu neplatí. 

čís. 8309. 

žaloba podle § 35 ex. ř. 
Jest na žalobci, by již v žalobě udal, zda uplatňuje námitky nárok 

zrušujicí či pouze zastavující. 

(Rozh. ze dne 15. září 1928, Rv I 2180jQ7.) 

Pro c e sní s o udp r v é s tú 1 i c e vyhověl námitkám žalobce 
proti nároku žalovaného z rozsudku rozhodčího soudu Pražské plodi
nové bursy ze dne 31. prosince 1926 na zaplacení 10.130-40 Kč, prohlá
sil exekuci na základě toho tú rozsudku proti žalobci za nepřípustnou a 
zastavil ji. O d vol a c í s o u d vyhověl odvolání žalovaného potud, že 
zamítl žalobu, by bylo uznáno právem, že se námitkám žalobce proti na
roku žalovaného podle rozsudku rozhodčího soudu Pražské plodinové 
bursy ze dne 31. prosince 1926 vyhovuje CO' do 5.250 Kč, že jest exekuce 
podle onoho exekučního titulu proti žalobci nepřípustná co do 5.250 Ké 
a že se zrušuje; ohledně zbytku 4.880 Kč 40 h napadený rozsudek 
tvrdil. D ů vod y: Žalobce tvrdil v žalobě, že mu byla poskytnuta 
sleva 50%, a uvedl, že ohledně zbývajícich 50% bylo umluveno "o;;H:'" 
vydáním dvou směnek. Vydání těchto směnek lze proto vzíti v 
jako zajišťovaci prostředek a směnky samé jako krycí směnky. Z tohoto 
přednesu žalobcova samého bylo by íze odvozovati jen zánik nároku ža
lovaného ohledně 50% a po případě posečkání zbývajících 50% až do 
splatnosti směnek. Žalobce tvrdí však zánik celého žalobního nároku ža
lovaného, označuje úmluvu za novaci, což však odporuje jehO' vlastnímu 
přednesu, an sám uvádí, že směnky měly sloužiti jen k zajištění kvoty, 
poněvadž poskytnutí slevy znamená jen, že peníz, který nebyl sleven, 
pozůstává i nadále. PoshGvění však nebylo žalobou uplatněno a nelze 
s ohledem na předpis § 35 třetí odstavec ex. ř., kterýžto předpis platí 
1 pro žaloby podle § 36 ex. ř., přihlížeti k pozdějšímu přednesu. Přede
vším dlužno vytknouti, že podle zjištěného, skutkového stavu věci sleva 
neměla býti 50%, ježto směnky byly vydány pro dluh 5.250 Kč, takže 
slevená částka činí 4.880 Kč 40 h. Ježto bylo zjištěno, že sleva byla bez
podmíněně poskytnuta a bonita směnek a jejich eskontování bankou ne
bylo předpokladem pw to, že skutečně došlo k ujednání o slevě, vyho
vUJe rozsudek prvé stolice úplně zjištěným skutečnostem a, právnímu 
stavu věci, pokud vyslovuje, že nárok žalovaného zanikl co do slevených 
4.880 Kč 40 h s přís!. V tomto ohledu nemohlo proto býti údvolání vy
hověno. Naproti tomu jest odvolání odůvodněno, pokud se jedná o zbý
vajících 5. 250 Kč, poněvadž žalobce v žalobě sám ani netvrdí, že mu 
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, levena i tato částka, nýbrž že směnky měly sloužiti jen k zajištěni 
byla s čehož plyne, že co do zbytku nemůže býti řeči o novaCl, pokud 
zbytk~, ~ přeměně závazku z nálezu Pražské plodinové bursy ze dne ~1. 
se ty. e 1926 ve směnečný závazek. Při novaci podle § 1376 obč. zak. 
prGS1~cbe lJy byl přemě, něn buď právní důvod anebo hlavní předmět po-
Jest tre a, •• bdi'" •. 
hledávky. Tomu zde tak není, poněvadz z"lo ce vklo .vo ant

l 
sam I;.n-

.t. ·e sl11írem správně poskytnutou slevou zam a Jen po OVlce za-
paus I, z , .".. I čk·' Y o n cí 
lobního nároku, a podstata uJednal:l Spocl,va ~ ': pose

hl 
adn.l ': ,r v. ~ 

která měla býti placena, to Jest zbyvaJlclho po e avant az o kvti' osti obou směnek. Nelze při svědčiti názoru, že částečnou slevou 
W ~;1 zanikají i exekučni práva ohledně zbytku dluhu,. Posečkání neby~o 
~a~o~ou uplatněno. Ani o dvoj}m uspokoj~ní žal?vané ~t;any, nemuz,c 
b.r • či ježto případné placem podle kryclch smenek mu ze byít nanll-

t
Yl fero'tl· 11a' roku žalovaného a uJ· ednání placení ve splátkách dlužníku 
ano p T 't r r e 

není bezcenným, poněvadž jest mu dáno na, vu lc, nam
d
! noučl plroSl ~:-

k · hovění čehož však dlužník v sauzenem pnpa e neu 1111. o -
UCl pos, 'h •. d 5 250 Kč uznat" dem na to bylo odvolání žalovaného vy oveh co o. a 1, 

jak se stalO'. 
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalobcovu. 

D ů vod y: 

SpGrná věc nebyla posouzena v napadeném rozsudku po právní 
stránce správně. Podle § 35 třetí odstavec ex. ř~ musí všechny námitky: 
které dlužník mohl přednésti v čase, kdy poda! zal?bu; byh ku pl,atnosÍ1 
přivedeny zároveň, jinak jsou vyloučeny: Pon.evadz zakon.,: p;vem od
stavci § 3.5 ex. řádu rozlišuje mezi nánl!tkan."; pokud :,poc;vaJI ?a. sku~ 
tečnostech nárok zrušujících, nebo zastavuJlclch, ponevadz sku,ec~os!t 
nárok zrušující ·jsou . skutečnostmi, . které ~ají za n.ásledek" že narok. 
pro který jest vedena exekuce, zamkl, ,kdezto skutecnosít narok z~.sta
vující, mají za následek, že splatnost naroku dosud nena?tala, ale J!11~k 
nepůsobí na platnost nároku, nemůže se dovolatel odvolavah na to, ze, 
an podal žalobu podle § 35 .ex., ř., měl? E ?ýti vyhověn,o bez, zř~tele 
k tomu, zda jde oskutečnosÍ1 narok ZruSUpCI, Čl o takove, ~tere ~a~ok 
pouze. zastavují, neboť podle svrc?u uved~n'ých o ust~novent m~S1 za
lobce přesně udati, o jakou skutecnost oplra svuJ narok. To zal obce 
v žalobě skutečně učinil tvrzením, že veškerá práva žalovaného násled
kem ústního ujednání novací zanikla, bylo tedy jenom toto předmětem 
rozepře a nemohlo býti přihlíženo v rozepři k tomu, zda vedle jedině 
uplatněné skutečnosti nárok zrušující je také nějaká skutečnost nárok 
pouze zastavující. Také v otázce, že šlo o pouhou slevu (vyrovnáním) 
a nikoliv o novaci, sluší přisvědčíti odvolacímu soudu. Bylo zjiště~o, že 
předmětem ujednání byla dobrovolná sleva pohledávky žalovaneho a 
že směnky, které měl žalovaný obdržeti, měly sloužiti jen ku zajištění 
neslevené části a nebyly dány na místě placení. Toto, zjištění nemůže 
už býti v dovolacím řízení napadáno, najmě přednesem okolností v ří-

CivHnl rozhodnuti X. 
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zení soudu prvé stolice ani nepřednesených. Tímto zjištěním je však 
plně ospravedlněn právni závěr napadeného rozsudku, že vydání obou 
směnek, ve příčině kterých dovolatel tvrdil sám v žalobě, že mu byla 
poskytnuta pouze sleva 50% a že ohledně zbývajících 50% umluveno 
bylo zajištění vydáním dvou směnek, sluší posuzovati pouze jako za
jišťovací prostředek a směnky samotné jako krycí směnky. Praví-Ii nyní 
dovolatel, že směnky označil jako krycí pouze omylem, ocitá se tím 
v rozporu s odvolacím zjištěním a neplOvádí uplatněného důvodu .dovo
lacího po zákonu. V žalobě sice dovolatel uváděl, že jedna směnka měla 
býti vystavena na tři a druhá na šest měsíců, z toho tvrzení nelze však 
odvozovati, že by tím chtěl dovolatel už v žalobě, kde o těchto plateb
ních lhůtách mluví pouze v souvislosti s akcepty svého švakra, uplat
ňovati, že mu žalovaný posečkal s placením dlužné částky. Bylo-Ii zji
štěno, že směnky byly pouze krycímí směnkami a že nebyly dány na 
místě placení, nelze ze stanovení platebních lhůt na nich .dovozovati, že 
tím měly býti platební lhůty poskytnuty také dovolateli, neboť lhůta 
poskytnutá směnečným ručitelům nedotýkala se nikterak vlastního po
měru sporných stran. Ostatně takové posečkání ani nebylo dovolatelem 
uplatněno v žalobě jako skutečnost nárok zastavující a podle třetího 
odstavce § 35 ex. řádu nyní už uplatňována býti nemůže. Posléze ne
musí se do,volatel obávati dvojitého placení prvého při exekuci, druhého 
na základě krycích směnek. Je v tomto nebezpečenství dostatečně chrá
něn ustanovením § 8 ex. řádu a proti bezprostřednímu nebezpečenství 
ustanovením §§ 42 čís. 4 a 44 ex,. řádu, ostatně tato obava nemá s roz
hodnutím této rozepře nic společného. 

čís. 8310. 

Tříletá promlčeci lhůta § 1487 obč. zák. neplatí, byl-Ii nepominu
telnému dedici v závěti povinný díl zůstaven a jde jen o výpočet a 
o uspokojení nároku co do jsoucnosti jinak nesporného. 

(Rozh. ze dne 15. záN 1928, Rv II 857/27.) 

Matka stran ustanovila v závěti žalovanou universální dědičkou a od
kázala dvěma dětem žalobkyně úhrnem 4.00'0' Kč s tím, že, kdyby ža
lobkyně nebyla spokojena s ustanovením závěti, má obdržeti jen po
vinný díl a do něho vpočltati jak onen odkaz 4.0'0'0 Kč pro své dítky, 
tak i vše, co od zůstavitelky za živa obdržela. žalobu, jíž se domáhala 
žalobkyně na žalované zjištění, že závěť ze dne 22. srpna 1923 jest ne
platná a že žalobkyni přísluší zákonné dědické právo k polovici pozů
stalosti, O' b a niž š í s o u. d y zamítly. 

Ne j vy Š š í s o u d zrušil rozsudek odvolacího soudu a vrátil mu 
věc, by o ní znovu jednal a ji rozho'dl. 
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Důvod)': 

Dovolání vytýká odvolacímu soudu právem jako p:áv~í omyl (§ 50~ 
, ') Ú pokládá zažalovaný narok na povlllny dll za promlčeny 

ČIS. ! c. ~'4~7 'obč. zák. Názor odvolacího soudu by ~yl správ~ým, kdyby 
pocllár~ku na povinný llil dOl111ihal nepominuteln~ dedlc, ktery byl v ?O
se n. 'I" plně nebo z části pominut aneb zustavltelem prolI pravu 
sledl1l Vll I u " ' b .. t· . t'ho 'd' boť ien nárok na povinný dIl uplne ne o z cas I pomInu e 
vyde en'l~de, 'h'o nepominutelného dědice je podroben tříletému pro
nebo vyle ene . .. d t 'd b ť . dl § 1487 obč. zák. Než o takovy pn pa u neJ e, ne o 
:nll~e;~ ;,~ b;l povinný podil v posledním pořízení ze dne 22!. srp,na I 9~3 
z~ y" tel V takovém případě, kde byl nepomII1utelnemu de
vyslovne zus av I. t' ... d'd' k' d'l m ., ., d'l v posledním pořízení zůstaven, a JIZ e IC ym po I e dlcl povInny I , ,. k ., ďl 'k 

b odkazem, třebas i bez výslovného ozn<tcenl Ja ? povl~~y !, avsa , 
~~:tkon jemu odpovidající, jde o nárok z posledl1lho ponzel1l a plal! 
obetná třicetiletá promlčecí lhůta. Nejde o to, zda nebo pokud nepor~"
nuteln' dědic vůbec má nárok na povinný dil a z~a ~ebo pokud v nelil 
bl z0ácen, nýbrž jde jen o výpočet a o zapl~ce~: naro~u ':0 do )SOUC-
Y t'" k espo·rného Pro tento nárok nem zaKonodarneho duvodu, 

nos I ]lna n· h" I d 'h o ro Ider' v § 1487 obč. zák. jako pro žaloby o z'lr nUL; pos ,e nI 'O P -
rízení b0a i pro žalobu o povinný dil neb o Jeho doplnek urcena mlmo.~ 
"d ' Cletá doba promlčecí by totiž dědic ze závěti co neJfychle]l 
ra na n '. , . k' k ľ 'roky nabyl J' istoty v ájmu'všech kdož si na pozltstalost Č1l11 J3: e o 1 na, ' 
zďa a pokud 'poslední vůle zůstane odporem třetích osob ?edotče~a. 
Zůstává proto pro nárok na zaplacení zůstaveného ??vmneh,o podll~ 
'akp ryze obligační nárok - pohledávky z posledlll vUle -:--- pn obe~ne 
hicetileté promlčecí lhůtě. Ježto odvolací soud podle sveho opačneho 

'.nazotu'se neobíral věcným obsahem odvolání, bylo nutno Jeho rozsudek 
'zrušlfLa naříditi další jednání. 

čis. 8311. 

Správce úpadkové podstaty není oprávněn domáhati se ~jišténí,ž: 
spoluspolečníci úpadce jsou povinni k solidárnímu zaplacení Jeho dluhu 
(k solidárnímu ručení za dluhy). 

(Rozh. ze dne 20. září 1928, Rv I 1964/27.) 

Valtr V. uzavřel v roce 1922 se čtyřmi osobami společnost. Na jmění 
Valtra V-a byl napotom vyhlášen úpadek. žalobou, o n~ž tu jde, d?I?á
hal se správce úpadkové podstaty Valtra V-a na ostatnJch spOleČnIC1Ch, 
by bylo zjištěno, že žalovaní jsou povinlll zaplatIl! dluhy Valtra V-a; 
pokud se týče, že za ně ručí solidárně s Valtrem v;-em. Pro c e sn; 
s o udp r v é s t o I i ce žalobu zamítl, o ~ ~ o I a c 1 S?U d napade,ny 
rozsudek potvrdil. D ů vod y: Právem uplra napadeny rozsudek, za
lobci oprávnění k podáni žaloby. Jako žalující strana zakroČUje spravce 

í5' 
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úpadkové podstaty v úpadku Valtra V-a. V souhlase s povinností správce 
úpadkové podstaty stanovenou v § 81 konk. ř., zjistiti stav úpadkové 
podstaty, vztahuje se úkol svěřený správci úpadkové podstaty, dobýti 
a zajistiti aktiva, jen na úpadkovou podstatu, tedy na veškeré exekuci 
podrobené jmění obecného dlužníka, které mu v době vyhlášení Úpadku 
náleželo nebo kterého za úpadku nabyl (§ 1 konk. ř.). Nárok žalobní 
netýká se úpadkové podstaty. V žalobě žádá se na základě obsahu 
smlouvy mezi úpadcem Valtrem V-em a žalovanými ze dne 24. listo
padu 1922 zjištění, že žalovaní jsou povinni k solidárnímu zaplacení 
dluhů úpadcových, pokud se týče k solidárnímu ručení za tyto dluhy. 
Avšak jsoucnost takovéhoto závazku netvoří součást jmění úpadcova 
podrobeného exekuci. Neboť podle § 891 obč. zák. závisí na věřiteli, 

chce-li od všech aneb od některých spoludlužníků žádati všechno neb 
podle podílů jím zvolených, ancbo chce-li to žádati od jediného. Spolu
dlužníku nevzrůstá z korreality samé právo žádati zaplacení dluhu jiným 
spoludlužníkem. Právo spoludlužníku v § 896 obč. zák. příslušející žá
dati náhradu, předpokládá zaplacení celého dluhu. Takovéto zaplacení 
v žalobě se netvrdí. Proto zjištění jsoucnosÍi solidárního závazku žalo
vaných za dluhy úpadcovy není s to, by změnílo stav úpadkové pod
:staty. žaloba Jest mimo to, jak napadený rozsudek správně uvádí, ne
přípustná, poněvadž tu není předpokladu podle § 228 Ci. ř. s. Poněvadž 
pro úpadkovou podstatu jest nerozhodné, zda věřitelům vedle úpadce 
jsou zavázány ještě jiné osoby solidárně, nedostává se vůbec právního 
zájmu na zjištění solidárního závazku žalovaných. K těmto důvodům 
zamítnutí žaloby vede již obsah žaloby a žalobnich odpovědí a nebylo 
třeba prováděti důkazy žalobcem nabídnuté, zvláště důkaz dotyčnými 
úpadkovými spisy. Vadu řízení netvoří odmítnutí tohoto důkazního ná
vrhu žalujícího právě tak, jako odvolatelem vytýkané opomenutí prvního 
soudu, vyzvání žalujícího k průkazu souhlasu úpadcova k žalobě. Neboť 
jako žalobce vystupuje správce podstaty a tento jedná podle ustanovmí 
úpadkového řádu v základě vlastního práva jemu úřadem zapůjčeného, 
nikoli jakO' zástupce úpadce. 

N e j v y Š š í" s o u d nevyhověl dovolání. 

o ů vod y: 

Dovolání, jež provádí jen dovolací důvod podle § 503 čís. 4 c. ř. s., 
není opodstatněno. Pravdu má dovolání v tom, že společenskou smlou
vou ze dne 24. listopadu 1922 byly mezi úpadcem a žalovanými zalo
ženy práva a povinnosti a že úpadce jako smluvník má právo žádati, 
by smlouva byla dodržena. Ale správce úpadkové podstaty nežaluje 
o dodržení této smlouvy, nýbrž domáhá se určení, že žalovaní jsoll 
povinni zaplatiti úpadcovy dluhy rukou společnou a nedílnou s ním, 
pokud se týče za ně ručiti, čehož by se za ostatních podmínek § 228 
C". ř. s. mohl domáhati jen onen oprávněný, jemuž společnost měla za
platiti, pokud se týče ručiti, t. j. podle odstavce ll!. smlouvy Z<),padO-
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. ' . k' ov' snolek v Praze, o němž sám žalobce netvrdí, že by 
česky dlllm. a:1 Iast~povati. žalobce zcela přezírá, že z odstayce_ 1lI. 
ho byl opra~~~~ pro úpadce žádné právo, nýbrž jen záv~zek,)enz se 
smlouvy. ncp kt' 'ho u' padcova imění (§ I úp. ř.) snad ltm, ze podle 
" t I castl a IVll! . . • I " .. - t I' nes a Cit'" závazek na se vzali 1 za ovanI, JIZ nes a 1 se 'h • odstavce sm ouvy yz "h k' te oz _. . dce nýbrž toliko s ním dlužníky Jmenovane o a CIO-

Hm dIUZJ1l:~ ~~a se Žal~vaní zavázali úpadci, že zaplatí veškeré. dluh~ " 
vého .spol. ~eb 10 v prvé stolici tvrzeno a neodpovídá tomu ~nt. zalo?l1l 
spolecnoslt, I tY d·· n·lz-·sí soudy právem že se žalobcI nedostava oprav-

rosba Uzna Y u IZ , 't •.•. ani· 
p . k 'žalobě a nebylo proto vyhověno dovolání již z t~ ~ pnclll?'" z 
~ěf~ třeba zkoumati, o jakou společnost šlo, pokU~ se tyce, zda JSou tu 
v~bec podmínky určovaCÍ žaloby podle § 228 c. r. s. 

čís. 8312. 

kém rávu není známa t zv. zákonná služebnost úvratě, 
Tuzšet,'lls • uk

P vy'kon takového préva podle místního zvyku. K na-
připou 1 se vsa' t· . t t· b držby práva 
b ti ráva úvratě jako pravidelné služebnos 1 . Jes !.~ a , 

y ~. I t' estači ,rokon v pouhe naděli na sousedskou 
toho Jmenem v as mm, n ',J t o. b T od 'slým od 
blahovůli. Právo úvratě jako právo služebnO's i muze r 1 řY' d· 'e:st 

"-ného vy'konu práva se strany souseda. V takovem p Ipa e 1 
vzal~'" - d' I' d a'j'emnosti výkon takovébo práva obsahove o ,VIS ym O' ' vz ' . 

(Rozh. ze dne 20. září 1928, Rv I 2155/27.) 

"" ,Žalobci domáhali se na žalovaných, by byli uznáni povin.nými uz~ati, 
(žéžalobcivydrženlm let nabyli práva služebnoslt vstOUpItI na JejIch 
ď"p.:izemekčk, 195 s potahem a na tomto poze,!,~u se s. potahem a plu~em 

'cotáčeti" 'při oráni a rozorání příčnik~ na pol! zalobcu. č. k. 192, veske
réhózasahování v toto právo žalobcu se zdrzelt,. zeJ~e.na odstral11~1 plO! 
postavenýnahranicích pozemku Č. k. 195 a pnpusÍllt,. aby na :aklade 
rozsudku o, této žalobě vydaného vložena byla ve vl. ČIS. 82 sluzebnost 

• vstoupiti s potahem a otáčeti se s potahem na 'pozemku č. k. 1.~2. ve 
prospěch pozemku č: k. 19~ role ve. vl.. č'. 192 pko s!atku panu]lclho: 
Pro c e s n I s o udp rve s t o II c e zal ob u zamIll, o d vol a c 1 

s o n d uznal podle žaloby. . •. 
N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudek odvolac:ho soudu a ulozll mu, 

by, doplně řízení, znovu rozhodl. V otázce, o !llZ tu Jde, uvedl v 

důvodech: 

Nejprve jest uvážiti po stránce právní toto: žalobci domáhají se ža
lobou uznání práva tak zv. úvrati, t. j._ práva zajížděti za účelem obr~
cení se s potahem při orání" úvratě (přícníku) na pozemek sousedu. 
(Pllugwende, Anwenderecht, Kehrrecht). Zdejší právo nezná na rozdíl 
od některých jiných t. zv. zákonnou služebnost úvrati (Randa, Eigentum 
§ 5 str. 103). Tím ovšem není řečeno, že se podle místního zvyku výkon 
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takového práva nepřipoušH. Jeho povaha se ovšem ani v naLiCé nepo
suzuje jednotně (srv. Krainz-Ehrenzweig, System § 259 pozn. 68, Mayr
Harting ll. § 372, § 186 a uvedené tam nálezy soudní). K nabytí práva 
jako pravidelné služebnosti, jak se ho domáhají žalobci, jest třeba, jak 
správně vystihl první soud, držby práva toho jménem vlastním, výkonu 
práva v úmyslu vykQnávati je jako vlastní právo. Tento úmysl nelze 

. pravidelně zjišťovati výslechem oprávněného o tom, co si při výkonu 
myslil, nýbrž musí plynouti takovýto úmysl z okolností případu a býti 
zjevným i odpůrci. Tam, kde podle místního zvyku sousedé vykonávají 
určitá práva na pozemku souseda, spoléhajice jen na sousedskou blaho
vůli, nevykonávají práva ta s potřebným úmyslem a, třebaže nebylo 
výslovně o povolení výkonu dotyčného práva žádáno, nutno takové vý
kony považovati za odvolatelné (vyprošené) úkony ve smyslu § 974 
obč. zák., jež nemohou založiti držbu práva vůbec jak pro nedostatek 
potřebného úmyslu, tak i pro nedostatek držby práva, Ježto takové vy·· 
prošené nebo na základě pouhé blahovttle sousedské vykonávané úkony 
·držební nejsou výrazem držby práva, nýbrž jenom výrazem odvolatelné 
výprosy, kterou zákon za právo nepokládá (§ 974 a 1464 obč. zák.). 
Vždyť by jinak obmyslný soused, spoléhaje se na blahovůli druhého 
souseda a nedávaje znáti svůj skrytý úmysl založiti držebním výkonem 
,právo, mohl využiti nepoctivě a neslušné sousedské blahovůle k nabyti 
,držby i práva. To zákon nemůže připustiti, stejně jako nepřipouští, by 
držitel změnil svémocně důvod své držby (§ 319 obč. zák.). Při výkonll 
tak zv. práva úvratí může se podle toho, co uvedeno, jednati o jeho vý
kon na základě pouhé sousedské blahovůle bez potřebného úmyslu, do 
odvolání, ježto na př. podle místního zvyku se práva ta navzájem trpí 
z pouhé sousedské blahovůle, ana se výkonem nečiní škoda. Jde-li o ta
kový výkon, nejde o držbu práva pravidelné služebnosti. Ovšem vyko
nává-li se právo úvratě s potřebným úmyslem bez ohledu na sousedskou 
blahovůli, lze je pokládati za výkon služebnosti, ale může v určitém pří
padě býti závislé na vzájemném výkonu práva úvrati se strany souseda. 
V takovém případě, bylo-ii právo to dosud vykonáváno navzájem v před
pokladu vzájemnosti, lze míti slušně za to (§ 914 a 863 druhý odstavec 
obč. zák.), že výkon takového práva obsahově je odvislým od vzájem
nosti. Proto tam, kde vzájemnost přestává, na př. proto, že role se změní 
v pozemek stavební, na němž se postaví dům, takže práva úvrati' nepo
třebuje, přestává právo úvratI', ježto soused, který je trpěl za to, že měl 
vzáJemné právo, nyní již nemá náhrady v on0111 vzájemném právu a dů
vod, na j·ehož základě bylo ono právo nabyto, přestal. Jinak by proti vší 
slušno-sti mohl umíněný soused bez vzájemné náhrady posud poskyto. 
vané znehodnotiti sousední pozemek k vůli zcela nepatrné újmě, kterou 
by utrpěl tím, že právo úvratě nemůže vykonávati (srv. Krainz-Ehr. 
§ 259, p. 68, § 421 b) p. 9). Ovšem není vyloučeno, že práva úvratě' 
může býti nabyto smluvně nebo vydržením jako jiné služebnosti bez 
ohledu na vzájemnost, kde se vS'kon děje beze všech ohledů na soused
skou blahovůli a na vzájemnost výkonu. Pak ovšem třeba k vydržení prť~
kazu, že výkon se takovýmto způsobem vskutku dál po dobu vydržecí. 
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• . a škodu provozem si1ostrojů (zákon ze dne 9. srpna 1908, 
Rucenl z 

čís 162 ř. zák.). '. m řesunu;e zodpovědnost na toho~ 
. Skutečné odnětí mOCI .nad ~~te o ~ jen ~talo-li se odnětí této mocI 

kdo má možnost aute~n v.lad,n0u I, ?VS~ nest;čí porušení zvláštních usta
činem příčícím, se objekb~?~~1 ~;:~~i poměr mezi stranami . 
novel1í smluv11lch, upravujlCI 

(Rozh. ze dne 20. září 1928, Rv I 24/28.) 

.. o. . D automobil, an prý ho potřebuj~ ke slu,· 
B. vypújcII Sl od W-a v ; f' avšak nevrátil se z K. zpet do ?, 

žební cestč do K, Sjednal SI so,era,ci vracel se zpět. Na této cestě pre
ny'brž ]·el do města H. a teprve ~ n? t. Ol te'žké zraněnÍ. Žalobě o ná-

" . t "alobce jenz u Ipe "d 
jelo ·ncosvetlene ~u o z. '. o rrovi vyhověl pro c e s nI s o u 
hradu škody protI W-OVI, B-O~I a sB o e 0zalobu proti W-ovi zamítl. O d-

, I . hl dně šotera a -a,' . ' . B D o_ 
p rve s t o I c e o e o . d l' lí žalobce a111 odvolal1l ··a. u 
V O 1 a c í s o u d nevyhovel allI o. vo al. h B-a Ze z]·ištění prvého 

1 · , olova n e o· .' cl 
vod y: K o d v o a n I z a .' t o··al I· soud odvolacl za zakla 

b d ě a jez pro o pnj B . soudu j·ež stala se ezva n , . I 0·0 no "zalovanému Josefu -OVl 
, . 1·· že auto by o pUjce .\ 'k 

svého rozhodnutI, vyp yva, D jehož největšim pOdl 111 e;n 
. jako staviteli .vodovodu '!. cllkroV~r~ v ~čelem dohledU stavebního, ze 

byl žalovaný Karel W., znzen~l :? .? o ~~ ·ehož ~i žalovaný B. sám opa·· 
. . cesta ta byla služebn!, a že mel n?IC!U } k B po vyřízen! své služebn! 
.<.třIl,na.ří~~no r.K;~:át~t~s~ ~omu~ ~~.:ť~ned· domLl, nýbrž do H., a že 
;i.,/vědllařldllo sve u]lne IldlČI aut, . j, ho tam mus! dovésti na jeho 

.. '.,>< ,.;j(dY~třidičtomu ~dporoval, o'p~ohlasll'l ze hl do H. j. el. že úraz žalobcův 
... ... u·." .. · '..Ve 'Jen proto ndlč upos ec a . t .,;'i,zodi;J?VILlamaz . . . Č' t' H domů nen! mezI s ranamI 

..•• , .• s ... tÍll., .. ,s.· .. e.· ..• ,právě .. v ... noci na zpate nI c~s e.zu e·dl prvy'· soud v době, kdy ..... .. ... ... . .. d • .. ]·ak spravne v ' , 
·,',sporno:?t~ls: t~ y. ura~i t' odňat byl disposici vlastníka žalovanym 

. . aufomobll prohprav11l ~da os I t' obil a ručí proto za škodu úrazem 
B"em, kt~rý si d;spoSlcl autem ~~t.°~ák. '. že auto vykazovalo. světelné 
ž. alobco.vym vzeslou (§ 1 (4) o o h) o 1.1Ic'ebni povinnostI zbaVItI. 

kt . h věděl nemuze 
poruchy, o. ~r~c ne. . 'J k ... při odvolání žalovaného Josefa B-a 
K o d vol a n I z a lob c e. a JIZ .. 0 O! rvého soudu že auto za
bylo uvedeno, vychází o: bez.vadn)T~~ zj~~t~n k~ služebn! cdstč do K a 
půjčeno bylo B-em znzenCI r:'ajl: e o. s rávce B. řidiči auta, že 
k žádné. další jízdě. :0 ylyne jas~e ~ľ~ka~~ t!tu po případě mimo slu
ma staVItele B-aodovezh jen ~~ K a'ek~ ; auto ihned vrátil. Jestliže se 
ž~bní výkon z,~rzel.' b} na :e d~ ~~cnevrátil, nýbrž nařídil řidiči auta, by 
vsak B. po vyllzem vecI z. ,o Ol oručeno dovésti ho je
ho dovezl do H. ~, když :ento ,na~ltal, u~~ ::é~ti na jeho zodpovídání, 
110m do K, prohlasrl k nemu.' ~e o m d H zavezl odňal tím 

. kam bude chtíti, čehož pak řIdič up~slechl a ~o t ~k . poněv~dž ho uži~ 
B. protiprávní událostí automo~11 dISPO~\CI .v a:ul~~~'dispoSiCi a převzal 
protiprávně k cestě do H-a a zpet a oso I SI S 
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ručení za možné nehody při této jízdě do H. a zpět. Právem má proto 
prvý soud za to, že prvžalovaný Karel W. za škodu na této cestě autem 
způsobenou nezodpovídá (§ 1 (4) aut. zák.). 

N e j v y Š š í s o udl. vyhověl dovolání žalobce a uznal podle ža
loby i proti Karlu W -ovi, 2. k dovolání Josefa B-a zrušil rozsudky obou 
nižších soudů, pokud se týkaly tohoto žalovaného, a vrátil věc soudu 
prvé stolice, by ji v rozsahu zrušení znovu projednal a rozhodl. 

D ů vod y: 

K d o vol á niž a lob c o v ll: Oprávněno jest žalobcovo dovo
lání, pokud napadenému rozsudku vytýká nesprávné právní posouzem 
věci (§ 503 čís. 4 c. ř. s.) v otázce, zda byl automobil, jehož vlastníkem 
jest žalovaný Karel W., v době, kdy se přihodil žalobcův úraz, odňat 
protiprávní událostí vlastníkO'vě disposici. K právnímu posouzení věci 
postačí v té příčině zjištění odvolacího soudu, že auto bylo spolužalo" 
vanému Josefu B-ovi jako staviteli vodovodu v cukrovaru, jehož největ
šim podílníkem byl žalovaný Karel W., půjčeno správou velkostatku ža
lovaného Karla W -a v D., správcem B-em a důchodním S-em, k jízdi' 
za účelem stavebního dozoru v K., kde se stavěl vodovod, že bylo řidiči 
auta Jaroslavu K-ovi, jehož si Josef B. sám opatřil, nařízeno, aby se 
s -autem vrátil z K. domů, že však B. po vyřízení své služební věci na
řídil o své újmě řidiči auta, by nejel hned domů, nýbrž aby ho dovezl 
do H., že, když řidič' tomu odporoval, B. prohlásil, že ho tam musí do
vézti na jeho zodpovídání, že řidič jen proto uposlechl, a jel do H. a že 
se žalobcův úraz stal v noci právě na zpáteční cestě z H. dO' D. Z toho 
především plyne, že auto bylo správou velkostatku žalovanému B-ovi 
jen půjčeno na jízdu způsobem zcela řádným a zákonným, neboť Pavel 
B., hospodářský správce velkostatku žalovaného Karla W-a, a Karel S., 
důchodní velkostatku, byli již mocí svých úřadů jako zástupci Karla W-a 
spravující jeho velkostatek i beze zvláštního zmocnění oprávněni za· 
půjčiti B-ovi auto k služební cestě do K., zejména když bylo, jak zjiš
těno, ujednáno, že velkostatek bude dodávati pro cukrovar potřebné po
vozy. Již soud prvé stolice neměl pochybnO'stí, že by žalovaný W. jako 
vlastník auta ručil podle zákona automobilového ze dne 9. srpna 1908, 
čís. 162 ř,. zák., kdyby se byl přihodil úraz na služební cestě žalovanéh'J 
B. do K. a zpět. Avšak tento soud a s ním i odvolací soud mají mylně za 
to, že B. odňal auto bezprávným jednáním vlastníkově disposici tím, že 
vyřídiv svou služební věc v K. dal řidiči auta o své újmě rozkaz, by ho 
dovezl ještě do, H. Tím překročil B. zajisté meze dovolení, danéhO mu 
správou velkostatku, leč, pokud trval poměr mezi Ilím a vlastníkem auta, 
pokud se týč'e správou velkostatku, vzniklý půjčením auta, nelze co do 
disposice s autem činiti rozdíl mezi cestou služební a další cestou do 
H., kterou nařídil B. sám o své újmě. Třebaže správce B. a důchodní S. 
půjčili B-ovi auto jen k jízdě služební a dali řidiči auta rozkaz, by S-a 
dovezl jenom do K., a, kdyby se tam mimo služební výkon zdrž~l, by 
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ně: nečekal a auto ihned vrátil, zů~tavlov. a::t~ stále jen půjčen~m. ~ 
na J d'sposici vlastníkově i tehdy, kayz ndlc Jel s autem ,na naleham 
Proto v I. . . -' d' d-" N 'd _ 'ho B-a j'eště J'inam a vrahl auto o nekollk ho In poz eJI. ej e 
zaíovane • b t k • 

! lr'ekročení daného dovolení takovým zpuso em a v a ovem roz-
tec y o I . . t···· d 

h 
' by bvlo lze říci že B. zasáhnuv svemocnym a pro Ipravmm je -

sa u, ze J " • • J k t ' . d .' do pra' v vlastníka auta odňal auto jeho moc!. enom s u ecne ° .. 
nannn ' 'k d 'd t 't' OCl' nad autem přenáší podle § I (,4) aut. za . o pove nos na 
ne I 01 , . t I I' d -I' h kdo má možnost autem vládnouti, ovsem len, s a 0- I se o ~e l-

t? o, . bezprávny' m činem tedy činem příčícím se objektivnímu pravu, 
teto mOCI , ,. -' I--t' h t _ d ., obecného právního řádu' nestacI porusem zv as nIC us ano-pre plsum '.,. 

. luvních upravuj'ících právní poměr mezI stranamI, v souzenem 
vem Sol, • , • . h Ik t tk a 

ří adě mezi Karlem W -em, pokud se tyce s~rav_ou je o .ve os ~ u, . 
P p. J f B em B třebaže J' ednal bezpravne a prohsmluvne proh 
meZI ose em - . ., ,,' . . "h .. 

. - velkostatku nedopustil se vsak objekhvmho bezpravnI o c!U~, 
sí;~~v=uto odňal vl~stníkově disposici, .zn,:uživ jen ~aného mu dovolem; 
j a což je arci vlastníku odpověděn, coz vsak vlastmka nezbaVUje ručem 
t odlé § 1 (4) aut zák. (srov. též rozh. čís. 2035, 3561, 5404 sb. n. s): 
~e ostatně byl žalovaný B. člověken; tak spolehliv~m, by. se n,ebylo _bah 
zneužití půjčeného mu auta, žalova~y W. anI n:tv:dl a z vypovedl svedk_~ 
B-a vyplývá spíše opak. Z uvedeneho plyne, ze z~lovany Karel w.,. ruCI 
za škodu způsobenou jeho autem podle § 1 aut. zak., rukou spol;c?ou a 
nedílnou s řidičem Jaroslavem K-em, jehož povinnost k náhrade skody 
byla již právoplatně vyslovena prvým soudem. 

K cl o vol á níž a lov a n é hoJ o s e f a B - a. Podle ~oho, C? 
uwdeno při vyřízení žal?bcova dovolání, n.eračí o~šem spoluzalo~_~ny 
Josef B.za úraz podle zakona automoblloveho, ta.kze !O'zsudky mzs~ch 
soudů, .opírající jeho ručení jen o § 1 ~ 4) aut.. zak.~ nem?ho~ obstatl; 
Žalobce uplátňoval však pwti tomuto zalovanemu zalobU! narok take 
podle občanského zákon~, tvrdě, ž~. žal~v.aný B., da~ řidiči au!a rozkaz 
k jízdě daH:, prohlásil, ze se to deJe na Jeho odpovednost,. a ze d,~1 na 
znáteční cestě z H. rozkaz ku rychlé jízdě. Prvý důvod arCl nestacI, by 
z~ložil ručení žalovaného za Úfaz, který se přihodil při jízdě jím nařízené. 
Závažným je však druhý uplat?ov~ný d~vo9' tvrzení, že. ža!o~a~lý ,z~:,iní~ 
neb aspoň spoluzavinil žalobcuv uraz tlm, ze dal na zpatecnl J1zdc ndlčl 
auta Jaroslavu K-ovi rozkaz k rychlé jízdě. Uvažuje o vině řidičově zjistil 
prvý soud podle trestního rozsudku krajského soudu v H. ze dne 18. 
února 1926, jímž byl řidič Jaroslav K. uznán vinným přečinem proti bez
pečnosti žívota podle §§ 335, 337 tr. zák. a jímž je civilní soud podle 
§ 268 c. ř. s .. vázán, že přímou příčinou žalobcova úrazu byla rychlá a 
neopatrná jízda automobilu nedostatečně osvětleného za mlhavé noci pří 
projíždění obcí, tudíž za okolností zvláště nebezpečných. Z rozhodova
cích důvodú trestního rozsudku je patrno, že auto jelo tehdy rychlostí 
50 až 60 km, což spolu s nedostatečným osvětlením auta mělo za ná
sledek, že K. spatřil žalobce s koňmi teprve, když se objevil těsně před 

. autem a proto na něj a na koně narazil, aniž mohl vČ'as uhnouti. Dal-li 
tedy žalovaný B. za těchto zvláště nebezpečný-ch okolností řidiči auta 
skutečně, jak žalobce tvrdil, rozkaz k rychlé jízdě, spočívalo by v tom 
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teho z.avinělú, pokud s~ týče spoluzavinční, za které by ručil podle ob_ 
c~~~~eho zakona (§ 129~, pokud se týče §§ 1301 a 1302 obč. zák.). 
NIZSI soudy se sveho pravmho hledIska tuto otázku neřešily, ba prvý 
soud prohlásil okolnost, zda dal B. řidič'i auta rozkaz k rychlé jízdě, Z'l 
nerozhodnou. Bylo proto vyhověti i dovolání žalovaného Josefa B-a a 
ježto. zmíněn~ závažná okolnost nebyla nižšími soudy zjištěna, rozh~d_ 
nouÍl podle § 510 c. ř. s. tak, jak shora uvedeno. 

čís. 8314. 

Bylo-li. zasn?ubení ~rušeno. snoubencovou smrtí, nemá druhý snou
benec proh pozustalostt zesnuleho snoubence nároku na náhradu škody 
ať zemřelý si smrt zavinil nebo nezavinil. ' 

(Rozh. ze dne 20. září 1928, Rv I 221/28.) 

žal.obkynč .domáhala se .ná~rady škody podle § 46 obč. zák. na pozů
stalostJ po svem snoubencI. Zal oba byla zamítnuta s o u d Y vše c h 
tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m z těchto 

důvodů: 

Podle § 46 obč. zák. má strana, odstoupí-Ii druhá strana od za
snoubení bez závažné příčiny, nárok na náhradu škody, kterou utrpěL1 
tímto odstollpením. Nárok na náhradu přísluší tedy za ostatních před .. 
pokladů v § 46 obč. zák. uvedepých, jen když zasnoubení bylo zrušeno 
.0d~toupeníl11 jednoho ze sn?ubenctt, nikoliv však, když bylo zrušeno 
zpusobem jJnym. Odstoupemm Jest projev vůle, učiněný výslovně nebo 
mlčky stranon ke straně druhé, že zasnoubení zrušuje. Smrtí jednoho 
ze snoubenců se zasnoubení sice též rušÍ, avšak smrt není odstoupením 
od zasnoubení, nýbrž skutečností, která Sama o sobě zasnoubení ruší. 
Bylo-li zasnoubení zrušeno smrtí, nemůže snoubenci na živě zůstalému 
proti snoubenci zemřelému, pokud se týče jeho pozůstalosti vzniknouti 
nárok na náhradu škody podle § 46 obč. zák., ať zemřelý svou smrt 
zavinil, člili nic. -

čís. 8315. 

Není třeba, by se druhá strana výslovně zřekla ústníbo odvolacího 
líčeni (§ 492 c. ř. s.), stačí, že na něm netrvala. 

Zřeknuti se ústního odvolacího líčení platí pro celé odvolací řízeni 
neJen pro první rozhodnutí odvolaciho soudu, nýbrž i pro každé další' 
k němuž došlo po zrušení předchozlbo. ' 

(Rozh. ze dne 20. září 1928, Rv II 15/28.) 
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pro ce sní s o udp r v é s t o I i c e uznal podle žaloby, o d v o-
I a c í s a Ll d v neveřejném se~ení ž.alobu zamíy. , 

N e j v y Š š Í s o u d obnov!l rozsudek prveho soudu. V otazce, 

o niž tu jde, uvedl v 

důvodech: 

Odvolatel (žalovaný) zřekl se v odvolání ústního ?dvol~cíh? Ií~:ní: 
• lobce aČ byl podle § 492 c. ř .s. poučen, se v odvolaclm sdelem opac,le 
za , . h' h d' dl' I .. d'rl'l Tím nastaly oředpoklady za 11IC z roz O' uje o va aCI SOUl 
nevyja . I..' " . . bl' b b 
podle § 492 c. ř. s. o oc1volam v neverejn.em ~:ze~1. Ne y o. tre a, )' 

• alobee výslovně zřekl ústního odvolaclhQ Ilcel1l a nezaleZl na tom, 
se ~ žalobce' na něm netrval, zda z omylu či z jiného důvodu. ZřeknuiÍ 
;~o ústního odvolacího ííčení platí pro celé odvolací řízení, nejen pro 
první rozhodnutí odvolacího soudu, nýbrž i pro každé dalš~, k němuž 
došlo po zrušení předchozího. Odvolacl soud rozhodl tedy pravem v ne
veřejném sezení bez ústního líčení. 

čís. 8316. 

Komanditista může splniti svůj závazek, vplatHi do společnosti ykla~, 
tím způsobem, že jej započte na své vzájemné pohledávky za spolecností. 

(Rozh. ze dne 21. září 1928, R I 463/28.) 

'ž,alujíd firma domáhala se na komplel11ent~řich kOl;,anditní společ~ 
nosli,> jakož i na Pavlu P-OVl, komandlÍIstov~ t~ze spo!ecno~Í1, :;apl,acel1l 
403;000 .Kč , za dodané automobily. Ostatlll zalovalll nepnchaze]1 zde 
y;'llvabu;Nárok proti Pavlu P-ovi opírala žalobkyně o to, že uzavřeí 
sežálobkyníobchod, o který jde, neoznativ se za prokuristu neb zmoc
nčneež"lované společnosti, takže mčí jako osobně ru,čící společníci (so
lidárně), nejméně však že ručí částkou 100.000 Kč, kterou jako koman
dista byl povinen vnésti do žalované společnosti jako vklad, vklad ten 
však dosud nesplatil. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e uznal 
podle žaloby proti komplementářům, ohledně Pavla P-a však uznal 
podle žaloby jen co do částky 100.000 Kč, jinak ji zamítl a o d ů v o d
n i 1 vyhovění žalobě ohledně toho·to žalovaného takto: Odůvodněnou 
jest prosba žalobní, by žalovaný Pavel P. byl uznán povinným zaplatiti 
ze zažalovaného peníze č'ástku 100.000 Kč, rovnající se jeho upsanému, 
ale nesloženému podílu (čl. 150 a 165 obch. zák.). Tento žalovanS' 
doznává, že upsaný vklad 100.000 Kč nesložil, ale namítá, že upsaný 
vklad započetl na své vzájemné pohledávky, které měl za žalovanou 
komanditní společností ve výši přes 100.000 Kč, aniž by, jakž měl uči
niti již v žalobní odpovědi, je blíže označil co do výše, právního důvodu 

, a doby jich vzniku. Soud však vzhledem k ustanovení čl. 165 odstavec 
druhý a čtvrtý obeh. zák. námitku započtení proti věřitelům komanditní 
společnosti považuje vůbec za nepřípustnou, poněvadž, není-Ii dovo-
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Jeno, by vklad byl komanditistovi na úkor věřitelů zcela nebo částečně 
splacen, není zajisté přípustné ani započtení, jež se rovná placení. 
O d vol a c í s o u d vyhověl odvoláni Pavla P-a, zrušil napadený roz
sudek a vrátil věc prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, jí znovu pro
jednal a rozhodl. D ů vod y: úředním lustrem z obchodního rejstříku 
jest prokázáno, že komandítista Pavel P. byl v obchodním rejstříku vy
mazán již dne 22. října 1926. Tohoto data výmazu komanditisty Pavla 
P-a dovolává se ostatně i žalobce ve svém odvolacím sdělenI. žalovaný 
Pavel P. nepopírá, že nesložil komanditistický vklad 100.000 Kč, namítá 
jen, že není povinen ho složiti následkem započtení na své vzájemné 
pohledávky za spolužalovanou komanditní společností. Pokud žalovaný 
mluví o započtení, jest míti na mysli, že o započtení lze mluviti jen 
:ehdy, když se vzájemně střetnou pohledávky tak, že věc, která jednomu 
jako věřiteli náleží, od tohoto také jako dlužníka druhému může býti 
plněna (§ 1438 obč. zák.). V souzeném případě však Pavel P. jest ža
lobkyní žalován pro ručební závazek z jeho komanditistického poměm 
na složení vkladu 100.000 Kč komanditní společnosti (čl. 172, 146 
obch. zák.). Pokud při své obhajobě žalovaný Pavel P. naznačuje, že 
není povinen spolužalované komanditní společ'nosti zaplatiti vklad 
100.000 Kč, poněvadž povinnost ta zanikla započtenim na jeho vzá
jemné pohledávky za společnosti, namítá vlastně proti žalobkyni, že 
složením vkladu 100'.000 Kč není povinen a nebyl po'vínen následkem 
provedeného započtení na jeho vzájemné pohledávky za společnost: 

Podle své' obhajoby žalovaný P. v žalobní odpovědi ze dne 19. ledna 
1927, podané dne 20'. ledlla 1927, jež byla spolupodána též komanditní 
společností, prohlásil, že své vzájemné pohledávky za společností za
počítává na vklad komanditistický. Podle § 1438 obč. zák. vztahují se 
účinky započtení na dobu, kdy se obě pohledávky, pohledávka a vzá
jemná pohledávka, mezi vzájemným věřitelem a dlužníkem střeny:. Podle 
čl. 15.0 obcll. zák. účastní se komanditista na komanditní společností 
jen majetkovým vkladem a jest výše majetkového vkladu podle čl. 151 
čÍs. 4 obch. zák. předmětem opovědi k obchodnímu rejstříku. Při uve·· 
řejnění v novinách odpadá udání komanditisty a výše vkladu. Za zá .. 
vazky společnosti ručí komanditista jen vkladem a, pokud není vplacen, 
slíbeným vkladem (čl. 165 prvý odstavec obch. zák.) a nemůže vklad 
komanditisty za trvání společnosti ani úplně ani z části býti zpět spla. 
cen nebo prominut, a ručí komanditista za závazky společnosti, když a 
pokud obdrZel placení od společnosti přes ustanovení čL 165 obch. zák. 
Splatil-Ii komanditista vklad do komanditní společnosti, nemůže kromě 
tohoto vkladu býti věřiteli společnosti stihán a může započtením na své 
vzájemné pohledávky za společností přivoděné odpadnutí povinnosti 
k efektivnímu vkladu proti nároku věřitelů namUati (viz též kom. Staub
Pisko k čl. 165 obch. zák.§ 12 písm. d) poslední odstavec). Tvrzené 
vzájemné pohledávky nebyly ovšem žillovaným co do výše doby vzniku, 
důvodu a splatnosti precisovány, a bylo tedy při doplňování řízení v prvé 
stolici, uloženém zdejším rozhodnutím, podle zásad §§ 182 a 183 c. ř. s. 
působiti k tomu, by tyto údaje k doplnění obhajoby žalované];lO siou-

.. - čís. 8317 - 1191 

", d' ro ně by byly označeny (§ 182 c. ř. s.). 
žíd, byly uved,ent ~ pr~vor1ztodnutí sporu ohledně žalovaného ~av~a 
Jest zaJIste du!e"lte p'!O 'pohledávky za komanditní spoleénosh mel 
p-a, zda.;s~u;:~~~t~~~~~~:~\omanditistiCký vklad 100,000 Kč byl spro
a zda JCJ:c 1 ti ke složení 100000 Kč jakožto vkladu. 
-stěn [)Ovll1nos . - k 

. - š í s o u d nevyhovel re ursu. NeJvys 
D ů vod y: 

__ Íl o rávněnosti. Stěžovatelka se poukazuje na 
RekUlsu. nelz~ ~nzna d ~hO usnesení jež nebylo vyvráceno vývody 

správné oduvodn~11l napa ~n~ odvolací s~ud správně vystihl, námitku, 
rekursu. žalovany vznetl;i/t komanditní společnosti vklad 100.000 Kč, 
že jeho pov1l1no~t, zap.a I zá'emné pohledávky za společnosti. Tuto 
zanikla započtC:l1lm na. jelo. \ ~dykoliV a nerozhoduje, že ji vznesl te
námitku n;ohl_::alo~~n!, vzne~~'í nárok na nesplacený vklad proti ko
prve, kdy z ventel:yz uplat ~,eměi vůbec příčíny. Také nerozhoduje, 
manditistovl, an ct.~lve k to~nu b hodního rejstříku jako komanditista 
žežalov~~ý byl yz .vy~~a~~~I~O'~t ~ení na závadu, by nenamítal žalob
dne 22. njna_ 1926. _ fa, ,,,_ říjnu 1926 ze společnosti vystouplI, 
kyni, která pres to, z; zalovany jlZ ~ čnosti že tento závazek již zanikl. 
uplatiíuje jel:o ručenkl za ddIU:tm~~~i~ista I~ůže splniti svůj závazek, za
Pokud se tyce otaz y, z a" - .. za oéte na své vzáiemn~ 
platiti společnosti vklad, t,ín; Z~US?~~~dč~t~ ~ejávnhnu názoru odvolacíh0 
pohledávky za spolecnostr, je~ pr\. é překážky Bylo by zbytečným 
soudu, neboť není v tomtoksmerudztal'stOannhotově zapl~ti1 vklad a společ-
I rem žádati by oman 1 -- k 'h onna 18m. '. ,_ . hl ď ku kdyžtě téhož hospodars e o 
nostmu zaplahla hotove jeho po e av , " r t á 
výsledku lze docíliti jednodušším způsobem ozabočtem, ne~l-v~laod: j~S~ 
kqrtě výslovně vyloučeno .. že také,}ento ~P~sok ~~~av~~~ ob~h zák. 
. ří ustným uznává nejen komentar Stau - lS o c'. . 352 
~ '6rž i celá řada jiných spisovatelů (Lehmann:. Handclsrecht str. 1-
~zn 5, Wieland, Handelsrecht § 69 a 71, Muller-Erzbach, _Hande s 

~eehi I. § 48). Není zákonem vyloučeno, by k?mandltrst~ ned~~el zapla-
, 'h pohledávek za společnosti přede vsemI ostatmml venteII spo-

CI C~l ss~rc Okolnost že procesní soud pl vé stolice, vycházeje z myln~ho 
eeno ., t .. 'pohledávky za 

právního názoru, že započtení není příP.us "no, vzaJ,emne "''' TV - = 
lovaného nezjistil, není na závadu, by Je ~alovany _dodate~ne blIze ne 
označil. Nelze mluviti o nepřípustné novote, ~eboť zalovany tvr~ll hned 
z počátku, že mu příslušely vzájemné, pohh;davky za společ:lOsÍ1 a bylo 
věcí procesního soudu prvé stolice, PUSOblÍ1 po?le § 182 e. r. s. k tomu, 
by nedostatečné údaje žalovaného byly dO'plneny. 

Čís.83l7, 

»Nenahraditelnou šl<iodou« podle § 381 čís. 2 ex. ř. jest jen ško~, 
jež navrhovateli teprve hrozí, což předpo~lá~á! že se ~ě~o přiho~í v neJ: 
bližší budoucnosti; nespadá sem vypořádam le!a trvaj.c.ho pomeru mez. 
dvěma soutěžícími firmami. 
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o »Nenahrad}te!nos!" ško.~y • pře?pokládá, že ji nelze odčiniti jiným 
zpusobem, nez hm, ze se Jl predeJde povolením prozatímního opatřeni. 

(Rozh. ze dne 21. září 1928, R I 478/28.) 

V žalobě o zdržení se škodlivých jednání a o odstranění závadného 
stavu navrhla žalující firma prozatímní opatření zápovčdí žalované firmě 
užívati ~adále z~ámky ohrožené strany »R" pro míchací stroje na beton 
na yroJIch san:ych, ~. 1I1sertec~,.plakát~ch, oběžnících a vůbec každým 
zp~s~bell~, J1r~lZ, se pr:v~dltl 1l1~ze zamena s její známkou »R.«, to jest 
kaz dym jednanlm, jez jest zpusobné, ji poškoditi jako živnostenskou 
maJItelku známky »R" pro míchací stroje na beton. S o udp r v é 
s t o I1 c e prozatímní opatření povolíl, rek u r sní s o u d návrh za
mítL D ů vod y: Navrhovatelka vymohla si v roce 1925 u obchodní a 
živnostenské k~mory v Praze zápis jména »R« jakožto slovní známky 
pro sve :111.chaCI stroje na beton, které podle svého tvrzení jíž po mnohá 
leta vyr~bl,. a zakazovala.žalo~a~é straně, odvolávajíc se na své právo 
na oznacem »~.«: jeho UZlvanL Zalovaná strana, jak svědčí předložené 
dva 1I1:erty, uvad.1 ~ 111~~.ve známost veřejnosti, že vyrábí míchací stroje 
n~ be,on.~e!os;.e~cel1ejs; sOIl.stavy >,R« a tvrdí dále, že inseruje tyto 
vyrob~y jlZ ctyn leta, a ze znamky »R« nepoužívala ani na strojích, ani 
na ,z~n::en!, am v, h~kopl~ech, ani v inserátech, k čemuž žalobkyně jen 
uvadl, ze zalovana fIrma mseruje své stroje- pod známkou »R.« netvrdí 
však, že označení toto jest také na strojích žalovanou vyráběných. 
Tvrzelll napadeného usnesení, že ínserováni způsobu shora uvedeného 
mŮže zpltsob~ti ve styku zákaznickém záměnu s výrobky strany žalující 
a lim pro m skodu na majetku, nelze beze všeho přisvědčiti. Nelze pře
~lfžeti, .že z~hzníci, kteří kupují míchací stroje na beton, nejsou ohy-
ceJnynll, s V~Cl neobeznámenými kupiteli laiky, ll)'brž lidmi, kteří se za
bývají stavbamí a podobn}'mi podniky a mají pO'třebné vzdělání odborné 
a )es: l;a snadě, že zájemci ti nekupují potřebné stÍ'oje jen podle inserce: 
nybrz ze S! po bedlivějším pročtení inserátu vyžádají nejprve prospekt 
nejen od. fIrmy I~serující, nýbrž i od firem konkurenčních, vzájemně je . 
porovna]1, a stroje podle možnosti si prohlédnou a, není-li to možné 
vyžádají si bližší vysvětlení o jehO' sestavení, výkonnosti, zvláštnostech; 
vyhodách a o způsobu řízení, po případě s plánky a vyobrazeními. Při 
takovémto postupu shledá každý zájemce snadno, že záměna s podob
nými výrobky firmy druhé jest nemožna, a že míchací. stroje soustavy 
»R.« stranou žalovanou vyráběné nemohou býti totožnými se stroji 
strany žalující přes to, že tato používá na nich chráněného označení 
(známky) »R.«, a že výraz stroje soustavy »R.« má jen za účel podati 
zák~zníku. nutné b~žší vysvětlení, o jaký typ strojů jde. Není proto 
dobre moznou zamena ObDU označeni a nelze mluvití O' jednání způso
bílém poškoditi žalujicího soutěžitele, Ze spisů vyplývá, že se obě firmy 
zab~vaji po léta. výrobou strojů na mkhání o;tOI1:', a. žalovaná vý~lovně 
tvrdl, ze je vyrabl podle soustavy vynalezene Inzenyrem R-em, žalujíd 

- čís. 8318 -
119'} 

V
ádL j·ak)1 systém ona vyrábí, n)Tbrž jen) že si pi-O svoje míchací 

nell.. . k R . .• I . 
t 

-e dala zapsatI ochrannou znam u» .«. Ze 1 za ovana strana ozna-
s roj .. blt"1 " . e své výrobky známkou posleze uvedenou, ne y o vľzeno am osvee-
CllJ k' J j . • t • I . . čellO, stranou žalovanou do once popreno~ ee .n~m s rany za ovane nem 
tedy podle názo:~ rekursního so~du Zpusobl:e k. t?m:" by ok:amalo 
a zjednalo tím jepmu pod11lku na ukor strany zalupcl prednost pn sou
t'ži zvláště když, hledíc k tvrzeni stran, není vyloučeno, že žalovaná 
f~rn;a nevyráběla a neinserovala míchací stroje »soustavy R« již před 
tím, než si žalující vymohla zapsáni ochr~nné známkl. »R.« a k~yž 
strana žalovaná tvrdí, že ona to byla, ktera byla jednanl1n strany za
lující poškozena, namítá exceptionem .doli ~. vyhražuje si podat~ n~ 
žalobkyni žalobu podle zákona o nekale soutezl. Pokud jde o ohmze111, 
nebylo osvědčeno, že by v případě zamítnutí návrhu na povolení pro
zatímního opatření vzešia navrhující straně škoda nenahraditelná, které 
ustanovení § 381 čis. 2 ex. ř. chce předejíti. škodou takovou lze rozuměti 
jen škodu, která stran,' navrhující teprve hrozí, což předpokládá, že se 
něco v nejbližší budoucnosti přihodí, zde však, jak ze spisů zřejmo, jde 
pouze o vypořádání dlouhá léta již trvajícího poměru mezi dvěma kon
kurenty. Nenahraditelnost škody předpokládá, že škodu nelze jiným způ
sobem odčiniti, než tím, že se jí předejde povolením prozatímního opa
tření, to však zde nelze s naprostou určitostí tvrditi, neboť by se škoda, 

. která by tu 1110hla snad vzniknouti, dala číselně odhadnouti v penězích, 
pokud se týče jimi nahraditi, a nebylo ani tvrzeno, že by v takovém 
případě náhrada peněžitá stranou žalovanou dána býti nemohla. 

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

Důvody: 

<:.,D.<>",olacímu rekursu nelze přiznati oprávněnosti. Návrhu na povo
. l~ní,prozatílllního .opatření nebylo vyhověti, poněvadž zde nejsou zá
konitépředpoklady §381 ex. ř. žalobkyně ovšem tvrdila, že lze se obá
vati, že žalovaný bude pokračovati ve své činnosti. Z toho však nelze 
vyvozovati obavu. že by jinak soudní vymáhání neb uskutečnění nároku 
zejména změnou dos~vadníhÚ' stavu bylo zmařeno nebo značně stiženo 
(čís. I § 381 ex. ř.). Hrozící násilí žalobkyně netvrdila a že také nelze 
mluviti o nenahraditelné škodě, vyslovil se již správně rekursní soucl 
(čís. 2 § 381 ex. L). 

čís. 8318. 

. Proti usnesení, jimž nařídil exekuční soudce opravu zájemnlho pro
tokolu, není samostatného opravného prostředku. 

(Rozh. ze dne 21. září 1928, R I 582/Q8.) 

. Ex e k u ční s o u d zjistil usnesením, že zabavení bylo provedeno 
d?~ 18 .. hstopadu 1927, nikoliv dne 22. listopadu 1927, kdy byl zhotoven 
zajemlll protokol, pročež že zájemní protokol má býti opraven k návrhu 
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vymáhající strany ohledně data. Do tohoto usnesení podal dlužnik 
kur~" jejž ,r,~ k ,u r s n ~ ,s o~. d odmítl. D ů vod y: Rekursní soud p~:= 
devslm uvazll, ze nemuze pn rozhodnutí této věci jíti o to by bylo z"_ 
št,ěno" zda zást~v~1Í právo, vymáhající strany vzhledem k ~yrovnání zj~_ 
hajenemu o jmenl p'~v!nne strany jest ještě účinným, a že nesejde ani 
na tom, by bylo zjlsteno, zda toto zástavní právo bylo založeno dne 
18. lIstopadu 1927 či vzhledem k předpisu § 253 eJe. ř. teprve dne 22. 
hstop~du 1927. Na t~!o ?tá~ku n~m~ vlivu ,oprava zájemního protokolu, 
proto~e oprava nemuz,; nCI nIcyneho, nez že výkonný orgán povinné 
strane doručIl ,:snesenI povolu!,cl exekucI dne 18. listopadu 1927, že 
zabavenI vyznacII na z~bavenych předmětech a že vyhotovil zájemní 
p!Ot~kol teprv:; dne_ 22. hs!opad~, 1927, což ostatně není popřeno, V pro
jed?a~anem pnpade jd~,predevslm o to, zda vůbec stížnost proti povo
le,nI t,:,lo opravy !est pnp~stna. :'odle § 78 ex. i'. platí pro zápisy též 
p:e~plsy § 207 az 212 c. r. s. Zajemní protokol lze pokládati pouze za 
Z~pIS ve st;'yslu § 216 c:) ř. S-., pro nějl. mají platnosti předpisy §§ 209 
az, 215 c. L s. Podle § ,"14 c, r. s. není samostatného opravného pro
stredku .prol! usnesel:í~ a nařízením samosoudců řídících jednání, pokud 
~~ tykaJI p~o-~okoJovanI. Z toho, plyne, že napadené usnesení, jímž na
ndIl exekucl1l soudce opravu zajemního protokolu, nemůže býti samo
statným opravným pmstředkem napadeno, 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl rekursu do odmítacího usnesení. 

D ů vod y: 

Dovolacímu rekursu nelze přiznati oprávněnost, Usnesení 
ního ,soudu ze dne 9. března 1928,podle něhož má býti opraven 
Je,mm protokol, j~st v podstatě poukazem podle § 61 ex. ř, Proti tako
vemu poukazu vsak nem podle § 66 ex. ř, samostatného opravného 
prostředku,. Nepochybil tudíž rekursní soud, odmítnuv rekurs povinné 
strany protI usnesení exekučního soudu. 

čls. 8319, 

Zajištění. vzájemného plnění podle § 42 čís. 4 ex. ř. přledl}o~'Iá(h\, 
že jest možné. 

(Rozh. ze dne 21. září 1928, R I 664/28..) 

Podle exekučního titulu byl žalovaný povinen zaplatiti 144.000 Kč 
jen proti vydání 1200 kusů akcií firmy F, Exekuce usnesením ze dne 
1~;, srpna 1925 byla odložena z důvodů § 42 čÍs, 4 ex. ř, Vymáhající 
ventel navrhl pokračování a prohlásil, že jest ochoten vydání 1200 kusů 
a~cií firmy F. zajistiti složením jistoty v hotovosti nebo v cenných pa
plre~h a na;rhl dále, bJ. jistota odpovídající hodnotě jeho závazku na • 
vydam akCII byla vymerena soudem. S o udp r v é s t o líc enávrhu 
vyhověl, rek u r sní s o ud návrh zamítl. D ů v od y: Podle- § 42 čís. 4 
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_ L mohlo by býti v exekuci pokračováno, kdyby, vymáha.iící věří;e! 
Ll!. , • "k-ií uskutečnil anebo byl ochoten ]e vydatI nebo ]lch vyd anI 
vydanl , C . 'k" .. t't' 'b' u .. .t' V'lmáhaj'ící věřitel nechce vydám a Cll za]ls I I, ny rz po ze 
zaJIstI!. " • ( 'h ' ') 

aJ
','stl'tl' hodnotu svého závazku. SlozenllTI penez cennyc pap Iru 

chce z, ' " d ,. b ' .. . , .. 't' o vyda'ní akcií to tím méne ano prezve nyml oso anu Zjl-
!lenl zajl s en , ' , . t ' • ' ~. kcie vúbec vydány nebyly a vydány bylI nemohou, pro oze 
stenO, ze a. J , ' d .• . o ""t' 
'k' " SIJolečnost F. zanikla. Zaznamem z upa kovycn SpISU ZjlS eno, 
" CiOva h . " I č t F us e , ' !. k následkem rozdělení úpadkové O' jmem spo e noS I . n-
ze upal e d'l ' ' dk 'h du " lne 27 srppa 1927 byl zastaven a s e emm upa ove o sou 
scn'l11 ze ( , ' , . 1927 . 

"Xt' o z'e firma akc. spol. F. vymazana byla 26. proslllce z rej-
ZjlS en , ' ", t d . k tomu 
stříku. Návrh vymáhajícího věřitele vlas~n,~ ,smeru]e e X jen , " 
b dlužníku místo akcií vnucena byla penezlta h~d~ota. J,1Z v r?z~udclcl~ 

Yd I 'h a dovolacího soudu v žalobě bylo receno, ze dluzmk nem 
o vO aCI o . d t '1 'k .. t t 
povinen přijímati něco jiného než akCIe. Kdyby s~u s anovl p o ]ls o u 

'''tou hodnotu tak by usnesením meml zavazek rozsudkem sta-
penezl' 'dk N o' r , l'ozsudek může by' ti zaměněn zase jen rozSU em, emuze- I !loveny, , ' , . k' . t . t 
vymáhající věřitel závazku dostáti, jest veCI sporu: F, '; I~,erese jes 
povinen dlužník přijmouti. Na § 56 c. ř, s, se vymahajlcl ver~tel odv,~: 
lávati nemůže ježto ustanovení § 56 c. ř. s. má na mysh, ]lstOtu, jlZ 
sluší podle ci~ilního řádu soudního. složiti. PříRadX složení ]lstoty podle 
c. ř, s, však vesměs týkají se povmnosh penezIt,e (§§ 3

0
8.: 407, 5&-62 

c. ř. s,). O návrhu stížnosti, by byla exekuce zrusen:, muze rozhodovatI 
jen soud prvý; který po zrušení usnesení ze dn,; 14, cer,vence 1 ?27 O}ru
šení po druhé nerozhodl, ježto dlužník takovehoto n~vrhu dnve vubec 
neučinil V tom směru se podotýká, že vzhledem k vysledku sporu jest 
dán prÁvní podklad pro zrušení e~ekuce (§ ,35 ex. ř,). 

Nejvy' šš í s o u d nevyhovel dovolaclmu rekursu, 

D ů v od y--

> DO\lolacímu rekursu nelze přiznati oprávněnost. Soudy nižších stolic 
bylo zjištěno, že akcie akciové společnosti F, vůbec~ebyly vydá~y, že 
úpadek vyhlášený na jmění této sp~leč~o~tl byl ~rusen .:'s,nesem~ z~ 
dne 27, srpna 1927 následkem rozdelenl upadkoveho ]lnem a akclOva 
společnost byla vymazána z obchodního orejstří~u, dne 26: p~osince } 927: 
Z toho vyplývá, že se vydání 1200 kusu akcll teto akciOve spoleenostI 
stalo nemožným a zajištění takového nemožného- plnění nemůže proto 
vůbec přicházetí v úvahu, Mluví-li § 42 čís. 4 ex. ř, o zajištění vzájem
ného plnění, předpokládá, že toto plnění jest možné, neboť jen při plat
ném právním závazku lze mluviti o zajištění (§ 1351 obč, zák.), nikoliv 
při závazku, jenž zanikl nemožností plnění (§ 1447 obč, zák,), Rozhodné 
okolnosti shora vytčené byly zjištěny teprve po zrušujícím usnesení re
kursního soudu ze dne 6, srpna 1927, jež bylo vydáno za předpokladu, 
že vzájemné plnění jest možné, a nesejde proto na tom, že tímto usne
sením bylo nařízeno exekučnímu soudu, by stanovil jistotu. Právem 
lttdíž zamítl rekursní soud návrh vymáhajících věřitelů na vyměření 
jistoty a pokračování v exekuci. 

Civllnl r,'thodnutl X. 
76 



- Čís. 8320 -
1202 

čís. 8320. 

Kdo tvrdí práVIÚ poměr, vadící výkonu exel<uce podle § 568 c. ř. s., 
musí se brániti exekuci žalobou podle § 39 čís. 5 ex. ř. Důkaz o tOI11, 
že tu jest takový právní poměr, tíží žalobce a nelze ukládati důkaz ža
lovanému vymáhajícímu věřiteli o tom, že tu není přítného právního 
poměru. 

(Rozh. ze dne 21. září 1928, R I 684/28.) 

Vymáhající věřitel vedl proti Jaromíru K"ovi exekuci vyklizením 
bytu. Dne 20. ledna 1928 ohlásili u exekučního soudu, který prováděje 
exekuci, nařídil její výkon na 8. února 1928, Bohuslav F., Karel 8., 
Anna B-ová a Marie Č-ová svá nájemni práva k bytu a navrhli, by soud 
ohlášení to vzal na vědomí, nařídil rok k výslechu účastníků, poukázal 
vymáhající stranu ke zjištění nájemniho poměru navrhovatelů na pořad 
práva, vyslovil nepřípustnost exekuce vyklizením proti navrhovatelům, 
odložil exekuci pokud nebude jejich právní poměr k vymáhající straně 
bezpečně stanoven. S o II d P r v é s j o I i c e stanovil rok k jednání 
o žádosti navrhovatelů, odložil vyklizení až do pravoplatného' rozhodnutí 
o jejich žádosti a vyhověv na to navrhovatelům, odepřel provésti výkon 
exekučního vyklizení a poukázal vymáhajíCÍ stranu na pořad práva ci
vilního k získání nového exekučniho titulu k vyklizení zmíněného bytu 
povinnou stranou již neobývaného proti navrhovatelům. Rek u r sní 
s o u d vyhověl rekursu vymáhajícího věřitele potud, .že poukázal Bohu
slava F-a, Karla B-a, Annu B-ovou a Marii Č-ovou k průkazu jejich ná
jemních práv k spornému bytu na pořad práva a uložil prvému soudu, 
by po pravoplatnosti tohoto usnesení pokračoval v exekuci nuceným vy
klizením bytu. D II v od y: Navrhovatelé. tvrdí, že jso'U v bezprostřed
ním právním poměru ohledně sporného bytu ke straně vymáhající jako 
udánlivé pronajímatelce a toto tvrzené právo přísluší jim uplatňovati ne 
sice žalobou podle § 37 ex. ř., která v takových případech podle stálé 
praxe se nepřipouští, nýbrž žalobou podle § 39 čís. 5 ex. ř. a zažádati 
na základě žaloby o odklad exekučního vyklizení ve smyslu § 42 čís. 5 
elG. ř. Tento postup odpovídá zásadám, na nichž exekuční řád a zejména 
jeho ustanovení §§ 35, 36, 37 a 40 ex. ř. jsou zbudována. Nelze popírati, 
že tvrzené právo. nájemní navrhovateli\ jest podle stavu věci právem 
sporným, které v řízení exekučním zjišťováno a na jisto' postaveno býti 
nemůže. Nemělo by tudíž smyslu, zaváděti použitím § 55 ex. ř. šetření 
o ohlášeném nájemném právu, neboť šetření takové podle povahy pří
padu skončiti by musilo vždy odkázáním na pořad práva ke zjištění 
tvrzeného nájemního' poměru a vedlo by tudíž k zbytečnému protaho~ 
vání věci. Vysloviti nepřípustnost vedené exekuce na základě ohlášených 
nájemních práva její odklad, nemá v exekučním řádili opory a pro od
klad není tu podmínek § 42 ex. ř. Pokud se týče otázky, kdo má býti od~ 
kázán na pořad práva, plyne se shora uvedeného, že jest to ten, kdo ná
jemn,í právo a tudíž nepřípustnost exekuce tvrdí, nikoli však vymáhající 
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. r k důsledkům nepředvídaným, neboť 
Opačný názor mohl by ves I.. 'e-li obydlen více podnáJel11-

<t'ana. . • bytu zeJmena, J .,.. ní 
.' b k jednomu a temuz. :. d otliví odnájemníc1 prava naJem 
p~:y ;nohli postupně ?pla,tr;ovatI Je pnokaždt na určení práva náje~ní?~ 
m , 'la by pak vymahaJlcl s!rana ti Pro názor že vymaha]IcI 
a: ~:~SjlednotliVél11U podnájemn:k~ vy~~!O~:IZ~ se dovolAvati ustanovení 
pr dlužno odkázati na pora pr t' ell1' to má na mysli přirozeně 
strartU • neboť us anov .' t 
§ 

55 druhý odstavec ex ... r . .' a dlužníkem a tu ulozeno Jest us a~ 
. n ol11ěr mezi vymáhaJlcl str~nou rokázala soudu všechny okolnoslr 
Je Pn'lm' tím vymáhající strane,. by Ph d tl' neb o. 'patření mezi exekuč-
nove ' OUdlll roz o nu b k 
závažné pro navrh?~ane.s ovinnost tu i na jiné případy, vedlo. y _pQ.-

'ml' stranami. RozslrovatI P t u v'eci J'sou stížnosti oduvodneny, 
m • dk' Za tohoto s av 
vážlivým dusle • um. usneseno jak shora jest uvedeno. 
bylo jim vy~oy~no a d vyhověl dovolacímu rekursu. 

N e j v Y s S I S o II ne 

Důvody: 

. § 568 c ř s jsou ovšem všechny 
Pravdu má re.kursní soud., :.?dle dobyté ;ýpo;ědi, příkazy,. rozho~-

roti nájemníkovI neb~ pach,~n ;~činné a vykonatelné i protI, pod,na-, 
~utí a o-patření tam blIze ozn_a en. otud pokud tomu nevadl pravlll 
'emníkovi a podpa~htýřt" avsak Je~o p podpachtýřem a pron~j~ma,telem 
Jpoměr mezi podnaJemn~Jm t a~~ takový právní poměr, vadlcl vykonu 
nebo, propachtovatelem. . o' • vr 'en okud se dotýká jeho osoby, ~ 
exekuce, odpoluje, e~e~~".:~~b~:et\ os~ba, tvrdící k př~dmětu ex~ku~1 
musí přirozene prave a, J .... , 'kon exekuce uplatlll1t odpor en o 
dotčenému právo, n~dop_ous.teJIcl r~;a k věci, ne~ůže tak učiniti žalo,bo~ 
žalobou, jenže, ~em~Je yv~cne.h~obou podle § 39 čís. 5 ex. ř., jak~pra~ne 

odle § 37 eX. r., nybrz Jen z.a. k odle § 42 čís. 5 eX. ř. domahah se 
~olíči1 již rekursní soud, ~ m~ze Pnaáz~r stěžovatelů, že důkazní bř~m.eno 
i odkladu exekuce. M~lny.m Jest v máha'ícího věřitele, ~eb~ť, naml!~u 
tíží navrhovatele, spravne ~n~d íY a nel~e ukládati vymaha]lClmu v;,n
musí prokázati ten, kdo se JI r:n ~ e tu není přímého právního pomeru, 

. teli důkaz o záporné sk~teč~~~~'n'vY'konu exekuce. 
jenž by podle § 568 c. r. s. 
~,;~J/ ~. 

čís. 8321. 

.. áh du škody ze ztráty zbožl, 
Nárok odesilatele proti .~ilat~n~~ ~u r~resu, prom1čuje se v jed

ježto. zasílatel nezaslal ZbOZI na u 
noro ční lhůtě čl. 386 obch. zák. 

d 21 září 1928 RvI 2075/21,.) 
(Rozh. ze ne·' • 

. . ' '. áhradu škody pro ztrátu zbozi 
žalob~ odesílatele protI .zasllate\ ~ ~ t o I i c, Ne i v y š š í m s o 'U

byla zamltnuta s o u d Y v seC h t 
dem z těchto 76" 
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liůvodú: 

Dovolací dúvod čís_ 4 § 503 c- ř- s_ není opodstatněn, neboť odvo
lací soud posoudil věc po právni stránce správně, dospčv k úsudku, že 
žalobní nárok jest promlčell podle čl. 386 obeh, zák_ Že jde o ztrátu 
zboží, dovolatel sám připouštL Dovolatel se ovšem domáhá na žalova
ném náhrady škody z toho dúvodu, že jednal proti rozkazu, nezaslav 
zboží na udanou mu adresu, avšak právě tento poklesek měl v zápět; 
zHátu zboží a proto třeba použíti čL 386 obch_ zák_, podle něhož se pro
mlčují žaloby proti zasílateli z ditvodu, že se zboží ztratilo, v jednom 
roce_ Rozhodnutí, jichž se dovolatel dovolává, nedopadají na tento pří
pad, neboť jejich základem jest jiný skutkový děj, že zasílalel nepro
vedl řádně odesííateltív příkaz, aby zboží pojistil (rozhodnutí sb. n_ s, 
čís_ 3680), že zasílatel neuplatňoval proti pojišťovně včas nároky z po
jišťovací smlouvy (rozhodnutí sb. n_ s_ čís_ 3929), že se zasílatel nesu
či!stnil zjišťování škody na zboží (rozh_ n, s_ sb, čís_ 3933) a že vydal 
zboží proti zaplacení polských marek místo Kč (rozh_ sb_ n_ s_ čís_ 4490)_ 

čis.8322. 

Ochrana nájemců (zákon ze dne 26. března 1925, čis. 48 sb. z. a n.). 
Jde o »řádné pokračování ve stavbě« ve smyslu § 1 (2) čís. 9 zák., 

odchýlil-Ii se sice pronajímatel od plánu, ale nep'orušil předpoklad, že 
výsledná stavba přinese pro bytové potřeby většÍ užitek než stavba 
stará. 

(Rozll, ze dne 21, září 1928, Rv I 290/28_) 

Pravoplatným soudním usnesením byla povolena výpověď nájemní 
smlouvy ze žalobcova bytu v domě žalované z důvodů § 1 (2) čís, 9 zák 
čís, 85/24 sb, Zl, a n. a bylo zároveň v usnesení tom vysloveno, že, ne
počne-Ii vypovídající strana, nyní žalovaná, se stavbou, povolenou vý
měrem stavebního úřadu do tři měsícú od odevzdání jí bytu vypovida
nou stranou a nebude-Ii ve stavbě té nepřetržitě pokračovati, bude po
vinna vypovídané straně, nyní žalobci pronajmouti týž byt, zaplatiti stě
hovací útraty a nahraditi jínou škodu_ Žalobce_, tvrdě, že žalovaná strana 
nedostála podmínkám, ježto odchýlila se při stavbě a nástavbě od po
volení stavebního úřadu a nedala nové stropy a stropní trámy, dále že 
nepokračovala nepřetržítě ve stavbě, ačkoIiv jí to bylo možno, domáhal 
se na žalované žalobou, by mu jeho dřívější byt se zahradou znovu pro
najala a jako nájemníku k užívání znovu odevzdala. Pro c e sní s o u d 
p r v é s t o I i ce žalobu zamítl, o d vol a c í s o u d uznal podle 
žaloby. 

Ne j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého sou dl!_ 

__ čís_ 8322 - 1205 

O Ů vod y: 

"' _ , odstatnou úchylkou od stavebního, po;o-
Odvolací soud zpstIl, ze Pl "nlístností v prvém patře premena 

, ' účelu a SI uovam , I' I dbu I . je prý premena . ," avnu spíš a koupe nu ! ClO ; 
e~~oje na levé straně kUChy~~ n\~~!rar přen',ěnou, dále, že v podkrovl 
~e ostatní změny ~yly vyvo a~~ a účelu místností, neboť původně byly 
i'esi podstatnou zmena ~ rO,zsa t s kuchyní, předsíní a záchodem, al: ,ve" 
projektovány dvoU,~okO]ovy, ~nceláře a předsíň bez záchodu, ,a to ]e~te 
skutečnostI ,byly zn,zeny ~~e Tato přeměna prý je hb?~olna, kdezto 
v menší pudorysne vym,ere., žalovaná prý se uchyhla od staveb
ostatní JSOU důsledkem teto z~enr pod kterou soud připustil výpo
ního povolení a nedostála, p~ ,,!1~I~dk ' neoprávněné úchylky od povo
věd', a proto je povinna ~est~gunesdí1r právní názor odvolacího sou~u 
lené stavby, Leč dovo,lac~ so, d- bylo vázáno podmínkou ani v tom, z: 
ani v tom, že povolem vypove !, Oč'elem zákona § 1 čís_ 9 o ochrane 
úchylky od stavby jsou podstatne" ěno zlepšení bytových poměru pro
nájemníků jest, by jednak bylo, u~~~~n ob dleny, nebo místo nich, ale na 
váděnim staveb v domech" ]~z ] b ma'itel domu nemohl se zba: 
druhé straně má býtí zabra~eno tomu, ?'cní J užitečnější stavbě, ktere 
viti nájemníků pouhým ~rukazem p~vose nájemníků zbavil a pak se do 
by simohl vymoeitřeba Je~ na °t~~ov~1 dO' nekonečna. Proto na jedn~ 
stavby ani nepustil nebo ]; p~o ,_ 'ho oměru výpovědí na pou~y 
straně povoluje zákon zrusem na]~mm užiFečnější stavba, totiž na pru-

P
· r'u' kaz .že ma]'iteli domU byla povo ena, Na druhé straně však zava-, 

, I .. b tové pomery . 
k.a. z· ž.e no. v. á stavba z eps! y 'h b-o nedbalého by vypuzenemu 

, . '" atele obmyslne o ane 'kl d' a zuje zákon prona]1m. . , h'ešil proti předpo a um, z 
nájemníkovi nahradIl škodu: kdy~ se ,~r0.r užitečnější stavba vskutku 

,uichžmubylo d~no sv?lenl k ?poz:e ~ča~~ a v ni řádně pokračováno, 
. "butleprovedena, ze s m, bude ~ as Pb tové oměry v brzku se zlep

by se odpom?h1o bytove nouZI ~čas: y, li n: odmínku, že se stavba 
....••. šil}'!, Zákon neváže ~~dy povo~e~~o~;:~o~;~rž pdvolení udílí se bezpod-

provede a. bude v Ol veas !,O r , ' -e se -enom náhrada škody, 
lTIínečně a vypuzenému ~iem.~ku s?:~:~~~no i lnovu pronajmutí bytu, 
v níž ve smyslu § 1323 o _ - za,' Je "dné okračo,vání ve stavbě nelze 
je-Ii ,ovš~m ješ!ě ,u~kuteČ~lltel~~č, ~as;av podstatné částí účelu, pro kte:ý 
pokladatl provade.lH sta,v y\~n lel pronajímatel provádí stavbu tak, ze 
bylo dáno svolem k vypove, ~,an '- zda úch Ika od plánů, po
předpokládaná u~itečn,ost '2'~Z\1 ~er~zá~~dUi:;t pOdstahlOu se stanoviska 
dle nichž svolem k vypove! y ~, oLLeie a ochrany nájemníků jsou 
stavebního řád~_ Hledl,ska ~tav~ m Jedí docíliti bezpečnosti stavby a 
různá, Stavebn! pohce]n! predplsy, d - b d' předběžné neb aspoň do
proto k úchylkám od proJektu se vyza u]e u ., - ,- níkovi ná-

datečné s~h~álenÍ d?e~r~f~yn:jj~?i~~š~~e:n~~~~~~~~j~tín~i:~ltečnitelné; 
hladu, zepnena 1 nveJ, . I' bylo dáno svolem 

. když majitel domu nesplnil pře9poklady, z,a tCl~ mu 'řádně nepokra-
k v· ovědi, když se stavbou veas nezapoea , ne o v ,lll " ké do-
čo!af a tak nebylo dosaženo účelu, který sledovala vypoved, brz 
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cilenÍ užitečnější stavby. Proto nerozhoduje pro nárok na znovuprona_ 
jetí bytu, zda úchylka od plánů, podle nichž bylo dáno svolení k výpo_ 
vědi, jest podstatnou se stanoviska stavebního řádu, nýbrž zda se dotýká 
podstaty užitečnosti stavby. To plyne z účelu zákona, který chce pod
porovati provádění užitečnějších staveb, aniž by výslovně vázal povo
lení k výpovědi na přesné dodržení plánů, a chce zajistiti jenom včasné 
ukončení stavby a řádné její provedení. Proto za řádné pokrač'ování ve 
stavbě je považovati jen takové, při němž se pronajímatel sice uchýlil od 
plánu, ale neporušil předpokladu, že výsledná stavba přinese pro bytové 
potřeby větší užitek než stavba stará. Proto odvolací soud chybuje, spa
třuje podstatnost úchylky v úchylkách, jež jsou sice podstatné Se stano
viska stavebně technického a stavebně policejního, ale neporušují pod
statně větší užitek z nové stavby pro všeobecné účely obývací. Podle 
zjištění odvolacího soudu znalec sám pokládá za užitečnější stavbu pře
stavby, které byly provedeny v prvém poschodí ve sporném bytě. Zna
lec má ovšem zato, že provedení nástavby v podkroví není užitečnější 
stavbou proti plánům proto, že bylo projektováno zřízení bytu, ale 
vskutku zřízena kancelář o menší rozloze. Ale to pro větší užitečnost ná
stavby v podkroví pro bytové účely v poměru k dřívější stavbě nemá 
vůbec významu. Podobné nemá významu, zda výsledná stavba je uži
tečnější než stavba povolená. Úsudek o větší užitečnosti stavby jest 
úsudkem právním a je ponechán rozhodnutí soudnímu. Znalec mŮže se 
vyjádřiti jen o jeho podkladech. Proto pro užitečnost nástavby podkroví 
není jen rozhodné, že místo bytu byla zřízena kancelář o· menší rozloze, 
nýbrž, zda provedením nástavby popřípadě ve spojení s přestavbou 
v prvním poschodi bylo poslouženo bytovým úČ'elům vůbec. Tuto otázku 
sluší zodpověděti kladně, ježto jednak místnosti byly rozmnoženy i co 
dD rozlohv a užitečněji upraveny proti stavu dřívějšímu. Proto nelze míti 
za to, že (lclIylky ocl plánů při provádění přestavby bytu a nástavby jsou 
tak podstatné, že by bylo lze pokládati za tO', že stavba přestala býti 
užitečnější. Ježto neni správným předpoklad odvolaciho soudu, že svo
lení k výpovědi bylo podmíněno provedením stavby užitečnější beze vší 
úchylky, ani jeho názor, že úchylky týkají se podstaty, větší užitečnosti 
stavby pro bytovou nouzi, nelze schváliti názor odvolacího soudu, že 
jsou tu podmínky, za níchž mŮže žalobce žádati znovupronajetí bytu. 

1 

čís. 8323. 

Jde o dovolenou opravu směnky, přepsal-Ii v ní oprávněný nesprávně 
udaný den splatnosti směnky na den umluvený. Lhastejno, že oprava 
byla provedena teprve, když žaloba ze směnky neopravené byla zamít
nuta proto, že den splatnosti předcházel dnu vydáni směnky. 

(Rozh. ze dne 21. září 1928, Rv I 1307/,28.) 

Proti směnečným platebním příkazům namítli žalovaní kromě jiného, 
že směnka není platnou, ježto ptrvodní den splatnQsti směnk):; 5. března 

-- čís. 8323 - 1207 

. 5 března 1927. P I o C e sní s o u cl p r v ~ 
26 byl přepsan na d,:n .. ' bní říkazy v platnosti, o d vol a c I 

I~ o I i c e ponechal snlen:cne pl~tf O K v o cl y: Předem třeba přihlé~
: o u d napadený rO,zsu,dek potvr z~~í věci. Žalovaní spatřují je v tom, ze 
;JOuti k výtce nespr~vneho POS?~měnku ze dne 30. listopadu 1926 splat
'leprávem soud prve stolIce mlat ou a přepsání dne splatnostI 5. brez~a 
, Otl dne 5. březn~ 1926 za P a ~ lenou opravu. Soud prvé stolice ZJI
l; 926 na den 5. brezna 1927.za ov~'1 sám žalovaný František O. na den 

S
til že den splatnosti na smencelur

t 
I sti též žalobci dopisem ze dne 25. 

, 1927 'e tento den sp a no . 'd splat 
5. března , ~ d'lil vydání směnek, oznámil a ze en , -
srpna 1926, kte:ym mU s ea svědek Otokar R., který omylem n~ sme~ku 
nosti vyplllll z p,rIkaZU

1 
~;gv Z tohoto zjištění jde jasně na Jev?, ze zmet;a 

napsal clen 5. brezna. ;' '. d 'ní mezi žalobcem a žalovanym FrantIs
dne splatnosti oclpovlcla ~Je na t 'alovanému jest dovolenou. Že na 
kem O-em, oprava pr?tI tomu ~lz~ ze zákona dovoditi. Z opravy dne 
směnce opravu provestI nelze, n . .tk jen pokud by den splatnostI, 
splátnosti vznikly b~ žal~vaný: ::~~Iánr. Toho, jak uvedeno, v P?měru 
jakým jest po opra~e, bl,1 pro L oti žalovanému Janu B-ovl t?h"o 
k žalovanému O-,OVI ~enI. V ~ome:u gr I u· ednán určitý jiný de.n ~ez, ". 
rovněž není, ponevaclz nenamltal; z~k/ že JhO žalovaný O. ujistIl, ze za-
březen 1927, omeziv se Jen n~ n~m~ rukojemský závazek měl účinek jen 

souhlasí s tím, by s~e~ek ny
ky proti Františku O-ovi zůstaly bez

vV:~~;:0~~:kdYbY vš;cky pravlll I? k ... v odvoláni nedrží. Nelze t~dy 
v kterouzto namltku vsa . JIZ f Janu B-ovi proti ujednam. 
tlCIl",e,J",,'splatností 5. ?řezn~ 1927)e~lt r~ ~ nepochybném úmyslu, by 

O-OVl m bianco CI;" d a . o zákonu k platnému 

•
•••• j~~~ri~~i·~'~'fl:~'tnaa ~P~:~~;k:ykl~~; ~~:~~!~J~a~~v~?e~;:u~:tn~~ smen , d'l u O lllch sta

Ne' de ani o směnku pa e ano ',." a 
PlOLLžlle'J'p"rha·vé ~kcepty a indosamenty podrzd·llr:,! 1í~ 

měnečn' účinek. Z toho nutno sou I Ic z 
.di'láníjirlfe:h.?odpi~U ,'. k y, podpisy žalovaní' ch na smence, ~a 

učme prave va m lného zápisu. Okolnost, ze 
níž byla provedena dovolena ~!r~ 'alob~ ze směnky ještě co do splat
oprava byla pťo~edena teprve, , y~~chodního soudu ze dne 8. března 
nosU neopravene byla USI;esemm, ěnka před opravou odporovala 
1928 zamítnuta z to~o duvodu, ze, sm"du ježto den splatnosti před
ustanovení čl. 4 čtvrty ?dstavec smen·o~: o 'ravené směnky. Není správ
cházel dnu vydání, ne.ma V!IVU, nlabP!atn ravPené směnky překáží právní 

. ' ' , , lovanych ze za o e z op . 
nym mmenI za : b' 1928 Toto právoplatne usne-
moC zmíněného usnesem ze dne 8. rezn~ 5 b -' 1926 v tomto sporu 
sení týká se sm,ěnky před opra;0~:platnle927 ;:~~ao směnku jiného ob
však Jde. o ~111~nku ~platno~ h' :~f~a k dtrsledkům s procesní hospo~ 
sahru. PraVnI nazor zalovanyc "v~ . .Y to že žalovaný O., ktery 
dárností nesrovnatelným. Nemuze by tI spo;u ~ , I é datum splatnosti 
byl oprávněn směnku vyplniti, by~. by opr~vnenl m'Y

I 
ne žalovany' m mohl 

Kd ' .. 1'1 olllylem Jmak nez um UVl s , opraviti. yz JI vyp Dl 'b v· úmluvě odpoví-
by žalobce domáhati se na něm buď opravy ne o no e 

\
I~ 

:1 
,] 
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dající směnky; když se téhož ducílí oprm'ou poLile ujednání proveden<JU 
žalobcem, nelze seznatí, proč by oprava vedoucí k témuž výsledku ne
měla býtí považována za dovolenou, 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolánÍ. 

D ů vod y: 

Odvolací soud posoudíl věc po stránce právní správně a dovolatelé 
se 'p0ukaz~F na správné ,odůvodnění od~ol~cího rozslldku, jež nebylo vy
vraceno vyvody dovolacmll, Okolnost, ze zalobce opravil dodatečně den 
splatností směnky, nemůže býtí na závadu její platnosti, ano jest zjiš
těno, že d5lVolatelé podepsali směnku ín bianco a že byla vyplněna, po
k~d se tyc'e op;avena podle úmluvy stran, Dlužno přisvědčití právnímu ' 
nazoru o~volaclho soudu, že námitka, že žalobní směnky mají za podklad 
dIfer~nč~I obc,hody ,se ,že!ezníčnímí papíry Jest opozděná, když tě dovo
latele puvod'ne namltah, ze Ide o dlferencllI obchody s obí!ím pokud se 
týče o diferenční obchody na plodinové burse, Podle § 557 c, ř, s, nelze 
sice, směn,ečnémr:dlužníku ?depříti právo, by uplatní! pří ústním jednání 
o ,namltkach, dalsl sk~tkove okolnostr, avšak jenom v rámcí písemných 
nam,Itek, :' I, pok~d jde o provedení skutkových okÚ'lností obsažených 
v namltkach, Snazl-li se dovolatel věc líčíti tak, jakoby šlo o pouhou 
chybu mal1lpulační, o přepsání, jest to vyvráceno již tím, že dovolatelé 
trvah ~a říz;ní v'první stolicí na tom, fe jde o diferenčni obchody jimi 
tvrzene v namltkach, a teprve po provedení veškerých dúkazů ke konci 
ústního jednání prohlásili, že opírají námitky díferenčních obchodů i o 
takové obchody se železnič'nímí papíry, jak o nich mluvil svědek K. 

čís 8324. 

Ochrana nájemců, 
Nájemník nemůže žádati vráceni kupní ceny za koupené zařízení 

bytu, zbavil-Ii se možnosti koupené věci vrátiti. 

(Rozh, ze dlle 21. září 1928, Rv II 808/Q7,) 

Žaloba o zaplacení 2200 Kč byla zamítnuta :' o u cl y Vše c h t ř [ 
s t o I i c, N e j vy Š š í ln S o ude m z těchto 

dúvodů: 

Žalobkyně tvrdí, že v srpnu 1922 uzavřela se žalovanou smlouvu 
P?dle které j~ žalovaná jako dřívější nájemnice postoupíla byt a ona od 
ll! ko~prla ~aby~ek za 2.200 Kč pod podmínkou, že vlastnice domu jí 
byt prenecha, Jezto tato podmínka nebyla splněna a ona žalované kupní 
cenu ,za nábytek z~platila, domáhá se vrácení 2,200 Kč, odvolávajíc se 
na predpls § 18 zak. o ochL náj, O ba niž š í s o u d y' zamítly ža-

- čis. 8325 -
1209 

b tOl1 0 důvudu že podle I'ejich zjištění nebyla tvrzená podmínka 
10 u z' 'b b' t' t' k 1a 'ednána, Ale v tomto případě netřeba se Vli ee o Ira 1 o az ou, ::. 
Uj do adá předpis § 18 zák. o ochL náj, (ze dne 27" dubna 192~, CIS, 
;u
30 

sb, z, a n" za jehož platnosti byla smlor:va ,u~avrena) a jake jS,OU 
'eho ředpoklady, neboť žalobě nelze vyhovetl jlZ P?dl~ toho, co z~:: 
1 bk ~ě sama tvrdí v žalobě, Uvádí totiž, že koupeny nabytek pozdej! 
~ál/ rodala vetešníkovi. Následkem toho se aní ne~ablzí a po?le stav~ 

, ' aPn'I .nabízeti ne muže že navzáj'em vrátí koupeny nabytek zalovane, 
vecl ' , b' 't dl Smlouva o koupi nábytku jako podmínce posto~pe~I ,Y'u, jes po e 

18 zák, o ochl', náj, zapovězena, podle § 28 ,teh~z ~ako~a tr~stna ,a 
§ odle § 879 obč, zák, nicotna, jako takov,á neI:,a pravr;Ich UČll1ku, ta~ze 
každá strana může žádati zpět, co na z~klade mcotne sml,ouvy plmla, 

',že žádati obnovu dřívějšího stavu, ale jen tak, by podle ~asad §§ ,877, 
~~1, 1431, 1435, 1437 a 1447 obč zák. je~na,s~ran,a nemela 'p:ospech~ 

'k dy druhé strany, Ivlusí tedy prodavaj!cI nabytku vratrtr kupnr 
ze s .o u' roky ale naproti tomu musí kupující vrátiti nábytek a dátr 
cenu s , " "t' ' h
případné i náhradu za opotřebení. Jde tu o vza]emne n:~ It~ce, o mc z 
nejvyšší soud již opětovaně pOjednal (srv, na pr, rozh, CIS, ',429 ~ 74~4 
sh, n, s,), žádá-li tedy žalobkyně vrácení k~pní ceny, mUSI vratltr na
bytek a ana tak nemÍlže učinití, protože nabytek proo~al,: ,a takto ,s~ 
sama zbavila možnosti, by předešlý stav obnovlla,_ nemuze, za~atr plnen~ 
se strany druhé, Tato zásada jest ~y~lovena v § 1052 obc, zak. a plaŤ! 
všeobecně o všech vzájemných plnenlch, 

čís. 8325, 

Předpis § 6 zákona o splátko,-,ých obchodech ze dne 27, dubna 1896, 
čist 70 ř. zák. plati bez rozdílu, zda jde o povolen~ oeb výkon exekuce 
podle exekučního titulu tuzemského či cizozemskeho, 

(Rozh, ze dne 22, září 1928, R I 671/28,) 

s o II d P r v é S' tol i c e zamítl n-ávrh dlužníka na zastavel;Í e~e
kuce, D ÍI vod y: Povinný navrhl zastavení exekuce, protoze jde 
o splátkový obchod podle zákona ze dne 27, dubna ,1896, čís, 70 ř, zá~;. 
podle § 6 tohoto zákona byl okresní soud, ve Vldlll--Neu~au nepn
slušný a proto, že povolení exekuce odporUje ustanoveni §§ 80 a 82 
ex, ř, Správné jest, že se vztahuje k projednávanému případu ustano~ 
vení § 6 zákona ze dne 27, dubna 1896, čís, 70 ř. zák., protože povrnny 
jako kupitel má své bydliště v obvodu platnosti tohot~ zákonaa,§ 37 
obč, zák, Illá platnost Jen tehdy, když byl obchod uzavren v c!Zln;, Ale 
podle nařízení ze dne 1 g, března 1919, čís, 145 sb, z a n, I:epl~,tr §, 80 
čís, 1 a 4 ex, ř. o exekučních titulech jmenovaných v § 1 ex, L znzenych 

. v Rakousích a mohou rakouské soudy exekuci samy povoliti a dožá
dati za výkon přímo soud povolaný k výkonu, Rek u r sní ~ o u d 
exekuci zastavíL D ů vod y: Očividně jde mezI stranami o splatkovy 



- čís. 8326 - .. 
IZIO 

obchod. Na splátkový obchod jest použíti zákona ze dne 27. dubna: 
1896, čís. 70 ř. zák., který v § 6 zní, že sudiště smlouvy pro splátkové 
obchody neplatí, když kupitel má v tuzemsku. své bydliště, a že k 
příslušnosti soudu jest přihlížeti z úřadu až do exekučního prodeje. 
Prvý soud návrh zamítl, ježto ustanovení § 80 čís. 1 a 4 ex. ř. neplatí 
pro rozsudky vydané v Rakousku. (Vládní nařízení ze dne 19. března 
1919, čís. 145 sb. z. a n.). Rekursní soud spatřuje však v návrhu důvOd" 
zastavení svého druhu ve smyslu § 39 čís. 1 ex. ř., neboť exekucí by 
bylo umožněno obcházení splátkového zákona. Kdyby se rekursní soud 
postavil na stanovisko prvého soudu, vedlo by to k důsledkům, že ci
zinec by byl lépe chráněn než tuzemec, nebo cizinec by mohl splátkový 
.obchod v cizozemsku zažalovati, rozsudek vymoci a na základě tohoto 
rozsudku by se musela v tuzemsku vykonati exekuce, kterou by tu
zemec nikdy vésti nemohl. Tento názor se příčí ustanoveni § 33 obč. 
zák a proto jest stanoviskO' stěžovatele správné a bylo stížnosti vy
hověti. (Glaser-Unger, rozhodnutí čís. 2910). 

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

D ů vod y: 

Dovolací rekurs má pravdu v tom, že tu § 39 čís. 1 ex. ř. pro nedo
statek jeho předpokladů nelze použíti. Avšak nejde tu ani, jak míní 
dovolací rekurs, o použití § 79 a násl. ex. ř. a nař. ze dne 19. U","lJ4 

1919, čís. 145 sb. z. a n. Jde tu jen o použití předpisu § 6 zákona ze 
dne 27. dubna 1896, čís. 70 ř. zák o splátkových obchodech. Ten zů
stal i exekučním řádem i oním nařízením nedotčen. Ukládá soudům, 
by k příslušnosti jím upravené hleděly z úřední povinnosti až do vý
konu exekučního· prodeje, a platí bez výhrady, nechť jde o povolení 
nebo výkon exekuce podle zdejších exekučních titulů neb exekUce 
podle exekučních titulů cizích, u nichž jinak jest šetřiti při povolení 
neb výkonu exekuce předpisů § 79 a násl. ex. ř. a zmíněného již naří
zení. Nemá proto dobrovolné podrobení se žalovaného, jenž má bydliště 
v obvodu platnosti splátkového zákona, pod smluvený soud podle § 6 
spl. zák. před zdejšími soudy závazné moci, nebyla-Ii nepříslušnost 
smluveného soudu odstraněna tím, že se žalovaný, ač soudcem poučen, 
dal do projednávání. že povinný tak učinil, netvrdí ani vymáhající vě
řitel. Každý jiný způsob odstranění nepříslušnosti smluveného soudu 
zákon podle svého zněni vylučuje (srov. slova »jen tím«), neodstraňuje 
ji tudíž ani ujednání, jímž se .'1alovaný podrobil cizímu - tu rakouskému 
- právu. Příčí se proto výkon exekuce, jež byla povolena podle exe
kučního titulu vydaného soudem podle § 6 splátk. zák. nepříslušným, 
předpísu tohoto zákona a právem jej tudiž rekursní soud odepřel. 

čís. 8326. 

Zemře-Ii dlužnik po vzniku exekučního titulu, ale dříve, Ilež byla 
povolena exekuce, může vymáhající věřitel, aniž by vyčkáyaldědickou 
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t' . atrovníku pozůstalosti a, ne-
,o dati exekučni návrh I!ro 1, op, ozůstalosti bud' 

p~ih.las!~~~r žádati za zřízení docasneho Ol~~í~:c:x!uci. Došlo-li již 
1I1!:lu pdzůstalostního, neb .u sO~ld~ ~:~ce~í po zůstaviteli dlužníku, 
~ právnímu n.~s~ut:,~ictvl ,U~IVe::::Ci před!ože listin.y ve.řejné nebo ve
může vymáh~J1Cl veritel,v)es I ; mto právním nástupmctvl. 
řejně ověřene (§ 9 ex. r. ° o 

22. září 1928, R I 677/28.) 
(Rozh. ze one 

. ... "; b . b I zřizen dočasný zástup,~e pozů-
Návrh vymaha]lClho ~er,t:I~, laJ veKena exekuce na movitos,~ s o uod 

talos ti dlužníka, proh I~emuz'y s n i s o u d návrhu vyhovel. D u
s e' s tol i c e zalmtl, reK 1.1 r. T aml'tave' usnesení poukazem p r v . ď dňu] e sve z . 
vod y: Soud prvé stolIce o uvo úmrtí ovinné strany, takže tU,nen~ 

že exekuce byla povolena po . p. v· kon exekuce, zemrel-lt 
l'~dt~inkY § 34 ex. ř. Toto nstanovfzn: ut~I~~~Jepo~ána dědická přihlášk~ 
~Iužnik po po,voleni exekuc~. Tu o t lo~ti exekuci vykonali nebo v nI 
nebo byl-Ii zřizen opatrovn,!k p?Z~S ,a , b~z nového povolení exekuce: 
pokračovati přímo, na poz~stal: Jme~~ána nebo nebyl-li pozů,stal~str 
Jinak nebyla-Ii dedlcka pnhlas~~ P - t I navrhnouti zřízení docasneho 

, . 'k "vymáhaJlc! ven e . k č zřízen opati"OV11l , mUS! .. " dlužník zemře po vzmku exe, u -
zástupce poz~lstalostr. V 'pnpad~~;: může vymáhající věřitel, a~lZ by 
ního titulu pred povolenlm exe, , dati exekuční návrh protI opa
vyčkával po~ání dědické př.ih~áS~řz'e:o žádati za zřizeni dočasného zá~ 
trovníku pozustalostr a, nem-h Zl 'o t lostního neb Ll soudu exekUCI 

.
st.l.tp· c .. e.···pozu.stalosti b. uď u soud,u ~ozus ~st·upn·lctví universální sukcesi. 
. ... . '\ j" ... k pravnlmu na 
povolujícího. Dos o~ I jlz,. 'ha'íci strana a to jediné v tomto p~-
P·. O .. '.Zlls'tiviteli dlužml~u, muze. vy;nadl J. l'lsť!ny veřeJ'né neb veřejně ove

e ...', ... .. d' 'Stl exekUCI pre OZ!C . dlla' 
/~lednlln.'p~lpa e' ve ... " o rávním nástupnictvL V pro]e -
,fériépOI'0ZUI1111 §9 ex. r. o toml~n: usnesením ze dne 11. ledna 1928. 
,vártémpřlpadě byla e,:eku~e ,~ovoe z'istilo, že dlužník již dne, 26. č'er: 
>.Z vY.'konu exekuce .seslo, Jez o s J, . postup soudu prveho, Jenz 

v.ence 1.927 zemřel. Nebyl prot? sp;avln~msného zástupce pozůstalosti 
'h ., . strany na znzen! (oca . .\ d 

n'ávrh vyma ajlcI , h k dlužníkově pozustalosh l1l.' .o 
"k' 'tl 'ežto se v den navr II • ctu dlUZl1l a zaml , J t t"' osti do zamítavého usnesenI sou 

za dědice nepřihlásil. Bylo pro o' s Izn 

prv~ :t~I~C; šv~~O:~t~ d nev,Yhověl dovolacímu rekursu, poukázav k dů
vocltlm nClpadeného usnesenI. 

čís. 8327. 

918 .. 91 
Osmihodinná pracovní doba (zákon ze dne 19. prosince 1 , C1S. 

sb, z. a n.). .. d b ra-
Prodlužoval-li zaměstnavatel 8vémo~ně ,?smlh.odlI10:U, o ušk~U 

rovní, ručí zaměstnancům podle před~isu obca~~k~p~~s z č::~e z~t1Šal0~ 
která by jim tím vzešla. Odměnu šolera za pracl ' 
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lovati V ten způsob, že bude za práci přes čas odměňován ujednanými 
příspěvky (dietami). 

(Rozh. Ze Jlle 22. září 1928, Rv I 246/28.) 

Žaloba zaměstnance (šoféra) proti zaměstnavateli o zaplacení od
měny za práci přes čas byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s t o I'i c, '. 
N e j v y Š š í m s o ude m z těchto 

c1úvoclů: 

Podle § 1 zákona ze dne 19. pmsince 1918, čís. 91 sb. z. a n. jest· 
pravidlem, že v podnicích tam naznačených nesmí skuteč'ná doba pra
covní trvati déle než 8 hodin denně nebo 48 hodii1 týdně. Z tohoto pra
vidla stanoví zákon v §§ 6 a 7 výjimky v tom směru, že za podmínek 
tam uvedených připoušti sice prodlouženi doby pracovní, zároveň však '. 
nařizuje, že za všechny práce, poknd přesahují pravidelnou dobu pra
covni, musí se platiti zvláště. Další výjimky stanoví zákon v § 12, kde 
připouští prodloužení normální doby prc:covní bez zvláštní úplaty, V sou
zeném případě nejde o žádný z výjimečných případů §§ 6, 7 a 12 a 
nastupuje tudíž pravidlo § 1. Podle toho nebyl žalovaný oprávněn, by 
svémocně prodlužoval osmihodinovou dobu pracovní, a učiniv tak, mohl 
by býti za to činčn zodpovědným podle § 13 zákona čís. 91/18 sb. z. 
a n. a ručil by podle předpisů občanského zákona jza škodu, která by 
tím jeho zaměstnancům byla způsobena. Nebylo by tedy na místě, 
poukazovati na výjimečné předpisy § 6 (3) a § 7 (4) zákona čís. 91/18 
sb. z. a n., jichž nelze v souzeném případě použíti, ale bylo na žalobci, 
by ve sporu uvedl a prokázal, že mu nedo,voleným činem žalovaného 
byla způsobena škoda. Ta by tu byla, kdyby se žalobci za práce přes 
osmihodinnou dobu pracovní nebylo dostalo úplaty. V tomto směru jest 
přihlédnoutí ke skutkovým zjištěním prvého soudu, která převzal i soud 
odvolací, o podmínkách, za jakých byl žalobce do služeb žalovaného 
přijat. Podle těchto zjištění bylo mezi strahami v listopadu 1926 ujed
náno, že žalobce dostane měsíč'ně 6,00 Kč počátečního služného, když. 
pojede ven že dostane dietu a na čas že nesmí hledět. Žalobce skutečné 
dostával 600 Kč platu měsíčně (mimo byt) a, když byl na delší cestě 
přes 8 hodin, dostával 10 Kč diety, a když byl přes noc mimo domov, 
15 Kč nocležného jako ostatní šoféři žalovaného. šoféři žalovaného ne-

. byli placeni za hodiny přes čas, žalovaný odpíral tak činiti, ale posky
tovalšoférům, když byli mimo domov na delší cestě trva'jicí přes 8 hG
din 10 Kč diety a byli-Ii mimo domov přes noc, 1.5 Kč nocležného. Těmto 
skutkovým zjištěním nelze zajisté rozuměti jinak, než že žalo'vaný ne
chtěl práci přes čas odměňovati podle počtu hodin normální dobu pra
covní převyšujících, že však jim náhradou za to dával úhrnkový příspě
vek 10 Kč po případě 15 Kč. Tak vykládá věc i znalec, podle jehož po
sudku diety zahrnují v sobě i práci přes čas a neplatí se (šoférům) za 
tuto práci zvláště, ježto není možno šoféra při jeho práci-kontrolovati. 
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00 obou 
'/ 'i 7"štellí zřejmo, shodovala se vUle 

k z předcl10zích skutk~v\C1 ~I e bude za práce přes čas odměňován 
~~Jlnvních str~n ': tom, ze ~a~č c okud se týče po 15 Kč den},ě a bll a 
.. 'ednanýIl11 pnspevky po 1. ' I~ vůle obou stran paušalovana. },ezt? 
ťJdíŽ tato odměna. P?dle S!~!~~~~uvou zaručené příspěvky nebyly radne 
žalobce ani netvrdl, ze mu . t0111 že žalobce byl nedovoleným čmem 
vyplacel;Y, ne~ze mlu~lt~z~~1 okd ž 'se mU za »p:áci přes, čas« .dostal~ 
ža!ovaneho neJa~ posk. '. t.~ly zažalovaný narok bezduvodny. K to 
smluvené mzdy, uhrn~ove, f J~ eákon sám nestanoví výjimky - pko na 

budiž dolozeno, ze, po (llC z . 1919 čís 29 sb. z. a n. z roku 
mU l'k ze dne 12 prosmce " ." d "klad v § 2 za ona .' T by se dohodly o vysl mz y a 
li~20 - je stranám ponechano na ~~~' ze zákona dovoditi, že pauš~-
O způsobu, jak se 111a plal!tJ; Nelzenl'cotYlle' zvláště kdvž ani zákon ČIS. 

"přescasJe , . 
lování mzdy za prtackl ',' o paušalováni nezakazuje. 
91/18 sb. z. a n. a ovell 

čís. 8328. 

. d 5 března 1869, čís. 27 ř. zák.). . , 
Ručení dráhy ,(~ak?n ze h~e ~ n í dr á h Y a na kolejích, pO,!lIchz 
jede-li vlak (cast Jeho b ~ dopravě nezaměstnaná, jde o príhodu 

se má jízda státi, jest oso ~ pn ," I . 
v dopravě ve smyslu § 1 zák. o rue. ze. 

(Rozh. ze dne 22. září 1928, R II 225/28.) 

, '. .. b I přeložen a stěhoval své . 
..Bedřich P.; ~elezniční z~m,est?~n~~, ro~ázel. Ve stanici Š. byl B;d~ 
:sv.fškyynákladnll~', vagonu, JeJz ~a'et a ~smrcen vagony posunovanym! 
Fieh.p."yystoupIVSLZ Yagon~, kr~J Bedřicha P-a proti českosloven
'l)(:f'ví{dl~jš:Lkl)lejLŽalobní naro cery I o c e sní s o udp r v é 

's.' .. k .. 0111 U ... e.rámna náhradu š~wdy Oneduzna l ~ ~ s o u d zrušil napadený 
't '1· .. · du' vodem po pravu v o a h dl S,Ol ce " ď b 'kaje pravomoc; znovu roz o . 

rozsl.ldeka uložil prvému sou u,. ~, vy,c 'ho rávního dázoru než první 
D.·.· ll. vod y: Odvolací soud vy,:hazl z JI?e BI' dři ch P ocitl v době po-

'd' "hodu v doprave v tom ze se e . 
soudce a Vllpn' , . ' řístu osobám tam nezaměstnaným. 
sunu na koleJI VII. zakaz~ne gro t 1 ·f čís 27/1869 ř. zák. jest udá
Neboť pří?odou v d~~r:v~l~or~ální::, 'obvyklého zpúsobu nebo pr~~ 
lost, ktera se o.d~hy J . , b'lou č'lověka zraniti neb usmrltlt 
běhu provozova11l doprav)', Je ~puso ~ 'ho Nemusí tedy zále
a nastalá mimo osobu poskozeneho ne usmr~ene " "m' est že se 
žeti výhradně v přesto~pení Předplslů donvn~k ~~~p~~n~dr1žené vozy 
Bedřich P nějakým zpusobem dosta na o eJ' b mi 
tam přejely a usmrtily. Není pravidelným. způsob<;m dopra?,. y .nba, j~ 
stech nezaměstnaným zakázaných prodlevah lIde, nepov?, a?l, .?~ rz . 
to příhodo'u a překážkou nahodile a nepravldelne se pnhaz~F~' ~e~~ 
pochyby že zdržování se na takových mlstech Je pro OSO?y Jr! op a . 

. nezaměstnané spojeno s· nebezpečím zranění a "u~n1rcem. v e~P?rno Je 
konečně, že smrt P-ova nastala tím, že byl preJet odrazenynll vozy. 
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A .není.pochyby, že pos.unování jes:. části dopravy. Jest proto jisto, že 
oCltnutI se P-a na kolejI VII. Jest pnhodou v dopravě a že dráhu stíh' 
zá~onná pov!nno.st ruče~í podle § 1 zák. čís. 27/1869 ř. zák. Chce-li s~ 
draha sprostItI teto povlllnosti, musí dokázati podle § 2 zmíněného zá
kona n~kterýo z vyviiíovací~h dů,:odů,. Tvrdila sice zavinění usmrceného 
P-a, avsak dukaz. o tom vubec zustala dlužna. Nestačil zákaz P-ovi, by 
dvere vozu neotvlral a z vozu nevystupoval, nýbrž musil by býti pod' 
důkaz, že sk.utečněo zákazu toho neuposlechl a bez nutkavé příčiny vag~~ 
opu~td. Jakym zpusobem se však dostal z vozu ven, se zjistiti nedá 
nem proto vyloučeno, že P. při posunu z vozu vypadl a padl na kdle~ 
VII. ane~ jin~kým. ~eza~iněný';1 způsobem se tam dostal. Vždyť prv§ 
so~dce s3'm ~npou~tI moznost, ~e.P: z voz~ při posunu vypadl. Nemůže-li 
draha presneho dukazu o zaVlllem P-o,ve podati, musí nésti následky 
ustanovení § 1 zmíněného zákona a jest proto prokázán důvod zažala
vaného nároku. 

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

D ů vod y: 

Po p~'áv?i ~tránce napad~ n:kurs usnesení odovlacího soudu neprá
vem. Pravm nazor, podle nehoz odvolací soud dospěl k úsudku že a 
proč tu jde o příhodu v dopravě, zastává též věda a SChvaluje i ddvolací 
soud; Jízdě vlak~ (jeho.části) ?Ia~ni dráhy na jeji trati, když na ní, na 
kOleJlch,yo kterych s~ Jlzda ma statl, byla osoba při dopravě nezaměst
n~na, pn znal odvo~acl sO,ud pro mimořádnost takového případu, příčí
CI.~O se dokonce ;,yslovnemu zákazu vstupu na trať nepovolaným, ráz 
pn,hody v dop~~ve podle § 1 zák. o žel. ruč. Obavou rekursu, že by pak 
draha ručila tez za sebevraždy na železničních kolejích netřeba se za
~ývati, pr?tože v souze~ém případě není ve skutkových zjištěních niž
slch soudu opory pro predpoklad, že P. spáchal sebevraždu. Třeba jen 
zkoumatI, zda ~ souzeném případě dráha ručí za škodu ze zjištěné pří
hody ,v dopr~v~. Žalovaný erár. nastoupil sice vyviňovací důkaz podle 
§ 2 zak. o ruc. zel., ten se mu vsak nepodařil, takže odvolací soud nemá 
~a vy.loučeno, .že. P; při ~osunu z vozu vypadl a padl na kolej Vll. aneb 
Jmakym nezavmenym zpusobem se tam dostal. Zjištění to není v rekursu 
podle zákona napadeno, váže proto i dovolací soud. Ježto podle toho ie 
tu příhoda v dopravě, z níž vzešla smrt P-ova, a žalovaný erár neprovečll 
podle§ 2 zák. o žel. ruč'. vyviňo,vací důkaz, odpovídá napadené zrušo
vací usnesení zákonu i stavu věci. 

čís. 8329. 

V exekučním řízení jsou v rekursech vyloučeny nové skutečnosti a 
průvody, týkající se věci. 

(Rozh. ze dne 26. září 1928, R I 678/28.).e 
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,\ 'J r v é s t u I i c e povolil vymáhajícímu věřiteli k vydobytí 
S o II I . ' b ' č'h dO .--t' lohledávky proti AmaJii H-ove exekUCI za avemm ro 111 o u-

pencZI eb_IOoo Kč kter)', má povin:1á strana za poddlužníkem Hynkem 
cllOdu·' .. , .. d --ďt I t' č 1 ťt' h 
VCem, pokud se týče za poukazu!,cl1~ ura :m. n tl e ~ vlm . S o' tS t~ mC

l h 'ménem výživného s omezemm, ze povmne s rane musl ZllS a 1 va -
d:a J . hrnu těchto platů roční příjem 1.200 Kč.. Rek u r sní s o u cl 
ny~ z'l

u 
dlužníkovu rekursu potud, že povolil vymáhajícímu věřiteli uhra

~y ov:, exekucí zabavením ročního důchodu toliko 4.800 Kč, který má 
zovacI . k d t . č . á strana za poddlužníkem Hynkem V-em, po' u se y e za po-
povmn . . h d h Ol . . . 
úkazujícím úřadem řiditelstvÍm čs}. stat';lc ~'a o ~ f on;o~cl Jm.e;em 
výživného s omezením, že povinne strane muslbzu

l 
s ad I V?h ~ym z u rl1!~ 

těchto platů roční příjem 1.200 Kč. ~ok~d. se ~,o oma ano povo ~m 
exekuce ve větším rozsahu (zabave~1 rocmho duchodu na~ 4:8.0,0 Kc), 

• h vymáhal'íd strany zamítl. D u vod y: Soud rekurs111 zJlstuJe ze 
navr A I" V é 1 k • I t • spisu, že ve sporu Hynka V-a proti ma 11 -ov o roz ~ u manze s Vl 
uzavřely strany dne 30. března 1928 dohodu podle ,ktere se Hynek \l: 
zavázal platiti na výživu své n;anželky. ~~I~he a svych dyou nezl. detl 
Rudolfa a Karla k rukám manzelky meslcne 60? K~ počmaJe ode dne 
schválení smíru a to měsičně předem pod exekUCI, a ze tato dohoda byla 
opatrovnicky schválena, když Amalie V -ová dne 28. dU~ll1~. 1928 pre~ 
schválením dohody protokolárně prohl"sila, že ze ?O? ~c pnpa~á na n; 
400 Kč a na každého jejího chlapce po 100 Kč' meslčne. Pro vychovne 
pro nezl. Rudolfa a Karla V-a nemůže tedy ~ymáhající. strana vésti ~xe
kud. Exekuci jest podrobena podle § 291 CIS. 2 ex. r. Jen pohledavka 
AmaHe V-ové navýživném za Hynkem V-em, která činí ročně 4.800 Kč 

l~r~ť:~~~e 1.200 Kč. Soud rekursní změnil proto napadené usne
<.,{h!' ien a zamítl návrh vymáhající strany, pokud se domáhala 
.t;aKll,z;ao,wem p'ohledávl,v 2.400 Kč, ktelOu jménem výživného platiti má 

<1-tY"íE:~"'V";>~,v.é manželce Amalii V-ové na dvě nezletilé děti Rudolfa a. 

obnovil usnesení prvého soudu. 

Důvody: 

Vymáhající věřitelka navrhla proti Amalii V-ové povolení exekuce' 
tabayením a přikázáním k vybrání její pohledávky výživného ročně "lllS 
minus 6.000 Kč (s obmezením vyplývajícím z předpisu § 291 čís. 2 
ex.ř.). První soud povolil exekucí podle návrhu (vyhradiv rozhodnutí 
o přikázání k vybrání exekučnímu soudu).. Nemohl ani jinak, neboť po
dle §§ 3 druhý odstavec a 55 druhý odstavec ex. ř. nesměl před rozhod
nutlm konati ústní jednání, aniž vyslýchati odpůrkyni nebo poddlužníka, 
o němž má zákon v §§ 301 a 302 ex. ř. zvláštní předpisy. Dlužnice na
padla usnesení prvního soudu rekursem, ve kterém uvedla novotu, že· 
prý nárok na výživné není jen jejím nárokem, nýbrž i nárokem j"'jích 
dvou nezletilých dětí, a nabídla o tom důkazy jinými spisy. Rekursní 
so~~ p?,:h!~il, že těchto novot d~al a že podle dodatečně opatTPných 
SpiSU zJ1stelll konal a pak usneselll prvního soudu potud změnil, že po-
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volil s obmezením § 291 čís. 2 ex. ř. zabavení tolíko ročnÍc" důchodu 
4.800 Kč místo plus minus 6.000 Kč, jak to povolil první soudce podle 
exekučního návrhu. Podle dávno ustálené a důsledné judikatury nejvyš_ • 
šího soudu isou v rekursech v řízení exekučním nové skutečnosti a prů
vody věci se týkající právě tak vyloučeny, jako jsou vyloučeny v řízení 
sporném (§ 18 ex. ř. a §§ 520 a 526 c. ř·. s.). Již v t. zv. odpověděch 
ministerstva spravedlnosti z roku 1897 byl oznámen posudek nejvyššího 
soudu k § 520 c.ř. s., že v rekursu nesmějí býti přednášeny nové sku
tečnosti a důkazy. Jest to ostatně samozřejmé a jde to na jevo 
z předpisu § 522 druhý odstavec c. ř. s., podle něhož není přípustna od. 
pověď na rekurs, takže by neměl stěžovatelův odpůrce ani možnosti, by .. 
se o novotách vyjádřil a po případě je na pravou míru uvedl. Jde to 
jevo také z § 526 c. ř. s., podle něhož rozhoduje rekursní soud bez 
chozího ústního jednání. Vše to platí podle § 18 elO. ř. také pro 
exekuční. Rekursní soud přezkoumává tedy usnesení prvního soudu jen 
lla onom skutkovém a právním podkladě, jejž měl po ruce první soud, a 
smi přihlížeti jen k oněm okolnostem, k nimž mohl přihlížeti také 
soud. Za tohoto stavu věcí musilo býti usneseni prvního soudu obnoveno 
a netřeba se již obírati dalšími důvody dovolacího rekursu o tom, že 
l11áhajicí věřitelka navrhla zabavení důchodu toliko proti své 
Ilikoli proti jejím dětem a že nežádala zabavení důchodu v přesné 
nybrž jen dúchodu plus minus 6.000 Kč ročně. 

čís. 8330. 

Posloupnost do statků střední velikosti (zákon ze dne 7. srpna 
<ČÍs. 68 z. zák. pro čechy). 

Provozování živnosti na usedlosti nevadí tomu, by usedlost nehvlia 
považována za statek střední velikosti ve smyslu zákona ze dne 7. 
1908, čís. 68 z. zák., byla-Ii živnost jen vedlejším zdrojem příjmů zůs:a
vitele, hlavním zdrojem pak bylo polní hospodářství. 

(Rozh. ze dne 26. září 1928, R I 686/28.) 

P o z ů s t a los t n í s o u d prohlásil pozůstalostní pozemky za 
rolnickou usedlost střední velikosti ve smyslu zákona ze dne 7. srpna 
1908, čís. 68 z. zák. pro čechy. D lt vod y: Podle § I zákona jsou 
nickými usedlostmi statky, jichž čistý katastrální výnos činí nejméně 
100 Kč při rozloze nejméně 5 ha, nebo jichž čistý katastrální výnos činl 
neiví'še 1500 Kč bez ohledu na výměru. Podle sdělení berního úřadu 
mají pozemky zůstavitelem obhospodařované výměru 5 ha, 26 arů a 
60 m' a čistý katastrální výnos 142 Kč 66 h, takže jsou tu nejpodstat
nější podmínky zákona splněny. Pojem rolnické usedlosti nevylučuje, 
hy držítel statku neprovozoval kromě vzdělání půdy živnost, na př. hos
tinskou, mlynářskou neb obchod, jen když zemědělství jest hlavnim za
městnáním a základem hospodářské existence jeho n~stupce (viz § 2 
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, . ?' února 1909, čis. 3, vč sl. min. spr.). V ~rojednávaném 
naL ze une -~. dl . vv obecního úřadu ze dne 3. !<vetna 1928 pa
případě Je~t po. ~ ~p~a "dkázán s hlavním zdrojem příjmů na hospo
trno, že lus,taVI!e y. o ví a obchod se smíšeným zbožim byly Jenon; 
clářství pol ni a ze h~sttn~t. k u r sní s o u cl napadené usneselll 
jeho vedl~j~í!1l z~l1l.e~ll~~~n~rv~:o soudu, že pozůstalost, o kter?u jde, 
IlotvrdlI. IJ u VOY"

k 
d 7 srpna 1908. čís. 68 z. zak. pro .' t podle za ona ze ne . -

projednatI Jes. 1 I "edpisy tohoto zákona. Okolnost v re-
čechy, jest ~ plne.m ,sou., ~~~~ ~r hostinec jest značného rozsahu, jest 
kursU uplatnova.~a: ~e ob 'ho soudu které se stalo bezvadně, ano Je 
v rOlpOľll se z]lsteml11 .hrve,. d "e 'smíšený obchod a hostinec byly 
zjištěno sprá~.ou obecnI o ~r~uu'ztstavitele a že hlavním zdrojem jest 
Pouze vedlejslm zdrOjem pr J , § 2 (6) nař min. sprav. ze 

. d ." t . Vzhledem k ustanovem '. " 
polTII has po ars Vl. "' 3 emůže býti pochybnoslt o tom, ze 
dne 28. února 1909" ~IS. t"" ~ ;' , tomu by usedlost se kterou pro
provozování podobne. ~Ivnos I ne ram b la 'ovažována ;a statek střední 
vozování této živnoslt Jest ~poJeno, n~ y 7 P srpna 1908, čís. 68 z. zák. 
velikosti ve smyslu § 1 zakona ze ne . 

pro čechy. ""' s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 
NejvyssI 

Důvody: 

. . 'konu a lze stěžovatelky poukázati 
Napadené rozhodnutI vyhOVUJe za 't'm že v § 1 zák. mluví 

, d' d" apadeného usnesem s I , , . 
naspráv;,e o u~o 1;~!1l n . v tom smyslu, že jest je pokladalt 
.se o radlkovanych zlvnoste~h Jenom yslu stížností zastávaném, že vlast
zas·oučásti statku, 11Ikoltv vs~ ve/~ , velikosti není na závadu provO-_ 

i~~1ntr:i~~~~~r j~~,k~!~~r~~~t k~y~ rtde
l1l

o živnost radikovanou. 

čís. 8331. 

,. t"'hr" t" k pravomoci soudních rozhodnutí 
.[ v· nesporném říz~m l~s pf! ~e 1 "' d kterých může prvý 

" téže věci, předpokl?~!~C, ze ~eJ~e o ltpa X'V:enabyly třetí osoby' 
soud změniti svédřtve.1s1 opatřem, pro oze J1m 
práv, a že jde o týž skutkový děj. 

(Rozh. ze dne 26. září 1928, R 1 694.n8.) 

. ". sb 2144 Opětné žá-Co do předchoziho děje poukazuJe se na CIS.. " " '. " " 
,dosti Pavlíny T-ové, by jí by~,pOřádk~vr tres\ 12 dnu ž:e~~~~tPri~m::~~ 
v peněžitý trest, pokud se t~ce, by . Y o vyhs o,:~no, k u r sní s o u d 
b 'ti roveden, s o udp rve s t o II c e vy ove, : e ".".. ' 
nrvrhP zamítl, poukázav k právoplatnosti rozhodnult uvereJneneho pou 

<"Oís. 2144 sb. n. s. k 
N e j vy Š š i s o u d nevyhověl dovolacímu re ursu. 

71 
Civilni rozhodnut! K. 
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Důvody: 

Názor dovolací stížnosti, že v nesporném řízení okolnost, že o ná
vrhu bylo soudy již pravoplatně rozhodnuto, nepřekáží, by soudy o něm 
nerozhodly 2ÍlOvu, není správný. I při rozhodován! o nesporných věcech. 
jest přihlížeti k pravomoci rozhodnutí soudy o téže věci vydaných, arciť 
jen za předpokladu, že nejde o případy, ve kterých může prvý soud své 
dřívější opatření změniti, protože jím nenabyly jiné osoby práv (§ 9, 
drnhý odstavec, § ll, druhý odstavec, nesp. říz.), a že jde o týž skut-o 
kový děj. jenž tu byl již v době prvého rozhodnutí. Rekursní soud proto. 
právem přihlížel k rozhodnutí Nejvyššího soudu dne 9. ledna 1923 vy_o 
danému (čís. sb. 2144) v téže věci o témž návrhu. Rozhodnutim tím byl: 
návrh stěžovatelky na prominutí neb alespoň přeměnu uložených jí po
řádkových trestů zamítnut s odůvodněním, že dekret dvorní komory ze 
dne 18. května 1841, čís. 538 sb. z. s., o nějž by pominutí nebo pře
měnu trestů jediné bylo lze opříti, byl § 19 nesp. říz. derogován, že však 
by bylo na sondu prvé stolice, by postupoval podle § 365 ex. ř., kdyby 
tvrzení žadatelky o jeji churavosti bylo správné a proto by nebylo lze. 
tresty vězení na ní vykonati. Na skutkovém ději, jenž jest tomuto roz-o 
hodnutí o nezměnitelnosti trestů položen za základ, se dosud nic ne-
změnilo. jeho změnou není zejména další vývoj osobních poměrlJ stě-o 

žovatelčiných, neboť o ten se ono rozhodnutí neopíralo, prohlašujíc 
tresty za nezměnitelné vůbec a bez ohledu na osobní poměry žadatelky_ 
Slušelo proto k jeho pravomoci přihlížeti z úřadu a odmítnouti opětnolt 
žádost o prominutí těchže trestů. 

čís. 8332. 

Lhůta k opravnému prostředku, jejíž počátek spadá do soudniclI 
prázdnin, počíná dnem, kdy byla strana vyrozuměna o tom, že věc byla 
prohlášena za věc ieriální. 

(Rozh. ze dne 26. září 1928, R I 698/28.) 

Do usnesení p r v é h o s o u d u o příklepu dobrovolně vydražené 
nemovitosti vznesl jeden z účastníků rekurs, jemuž rek u r sní s o u d 
nevyhovčl a uvedl v otázce, .o niž tu jde, v cl ů vod ech: Usnesením 
ze dne 10. července 1928 prohlášena byla tato věc za věc feriální,. 
o čemž účastníci, mezi nimi i stěžovatel, usnesením ze dne 16. července 
1928, jemu k rukám jeho právního zástupce dne 18. července 1928 do
ručeným byli vyrozuměni. Podle § 225 druhý odstavec c. ř. s., který 
podle čl. I. zák. ze dne 19. ledna 1928, čís. 23 sb. z. a n. platí též v ří
zení nesporném, nemají soudní prázdniny na uplynutí lhůt ve věcech 
feriálních vlivu a měla proto stížnost do usnesení schvalujícího příklep 
ze dne 30. června 1928, které doručeno bylo stěžovateli dne 10. čer
vence 1928, podána býti ve lhůtě čtrnáctidenní (§ 11 nesl!. řlz.), tedy 
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d" esení 
,< _ ., 1928. To se nestalo, a nabylo !~ IZ us~ _ 

. l'le do 24. cel vence " . . st plOto názor stezovateluv, ze 
neJc C "kl u pravnr mOCI a Je -' Ih" t k'e . schválení pn ep .. dní prázdniny vliv a ze ma u u 1-
o _ I" t ' k rekursu ma]! sou 
na bell lm j .-, 1928 právně mylným. . 
kursU cio 14~ "an d' vyhověl dovolacímu rekursu. 

N e j v Y s S I S o li ne 

Dúvody: 

. _ _", těžovatelovu, že dodatečné pr;,hlášení 
I když se pnsvedcl, nazo:~d:1 te rve za prázdnin dne 18. c~rvenc~ 

věci za feriá1111 (o ktele,m z 'k P lhůtu rekursní do usnese11l, kt~re 
1928) nemohlo mu zkratlŤl ;Ca 011nou1028 t J' rovněž již za soudl1lch 

, - j 10 cervence ~ , . . hl'-
mu bylo doruceno (ne .' __ protože dokud věc nebyla pro asena 
prázdnin, nic mu to nepl ~~reJe~teli nebylo oznámeno, nezačala p~dle 
za feriální a dokud to _ s ezOV zák. ro něj běžeti lhůta k ~pravnemu 
§.22.5 prvý odstavec a cl~ 1.. CIt. k' '1 Pmu feriálnost byla oznamena. On 

- dk I začala bězeŤl, ]a ml e d 1 
prostre . u, a. e -t . t'denní lhůtě stížnost nepo a. 
však am pote ve c rnac 1 

čís. 8333. 

Jazyková otázka., ' .. ku příslušníkem židovské národ-
Dovolání, podane v nemeckem Jazy 

nosu, jest odmítnouti. 

(Rozh. ze dne 26. září 1928, Rv I 2077/27.) 

·N'· '... '. - -' s o u d odmítl dovolání. ; ,,·,e: J v· y' 5:,§' I 

Důvody: 

, . . , v 'az ku německém a nikoliv v jazyku 
Dovolá!'í žalo~ce, pod~ne ) Yrohlási! při ústním jednání ze dne 

státním, ackohv z_ast.:'pc~ zalobtCU\~dnosti židovské, nehodí se k tomu, 
24. března· 1927, ze zal.o ce les h ~~no jednání (čl. 4 (3) a čl. 19 (3) 
aby byl~, o ~ěm po za

3
ko,nu za I~J26 čís. 17 sb. z. a n.). Bylo je proto 

vlád. nanzem ze dne . unora . 
odmítnouti. 

čís. 8334. 

Bylo-Ii o určité právní otázce rozhodnuto již prav<:platn~ v, n~:t~~ 
• h v v d práva nelze UhO pravm 

ném řízení, aniž oyl vy razen
t 
~ra v zh{)d"utí v nesporném řízení 

učiníti předmětem sporu. Lh?S ~Jno, ~~ ro " ' 
bylo vydáno na jednostranny navrh ucastnika. 

(Rozh. ze dne 26. září 1928, Rv I 106/28.) 
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žalobkyně domáhaly se na žalované pozůstalosti, by byla "LHana, 
povinnou předati žalobkyním dům proti zaplacení 3000 Kč do UCVU"Iť_ 
zeného vlastnictví a svoliti, by bylo na dům vloženo vlastnické 
pro žalobkyně. O b a niž š í s o u d y uznaly podle žaloby. 

N e j vy Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů i s před
chozím řízením a odmítl žalobu. 

o ů vod y: 

Oovolání, uplatňujíc dovolací důvod podle § 503 čis. 4 c. ř. s., 
padá rozsudek odvolacího soudu v trojím směru: 1. že bylo rozhodo
váno ve věci, ač o otázce, která je předmětem tohoto sporu, jest již 
právoplatně rozhodnuto v nesporném řízení bez výhrady právního po
řadu, 2. že bylo uznáno, že sporný odstavec poslední vůle Ondřeje I. 
obsahuje zřízení !ideikomisární substituce ve smyslu žalobního návrhu, 
3. že nebylo uznáno na zhodnocení v tomto odstavci stanovené plejí
mací cenyl. Nejvyšší soud, řeše především otázku, zda pro tuto právní 
věc jest připuštěn pořad práva, seznal, že jest vyloučen. Nemůže schvá
liti názor nižších soudů, že má význam, že rozhodnutí, na něž se žalo
vaní odvolávají, vydáno bylo, na jednostranný návrh Anny I-ové, by bylo 
vysloveno, že zanikla obmezení jejího vlastnického práva podle poslední 
vůle jejího manžela. Okolnost tato jest bezvýznamná. Rozhodnutí nižších 
soudů stala se v pozllstalostním řízení po Ondřeji I-ovi, pokud se týče 
při doplnění tohoto pozůstalostního řízení, jež bylo neúplným, tedy 
v soudním řízení o nesporných právních věcech, a § 18 nesp. říz. ne
obmezuje pravidlo tam uvedené na případy, v nichž se řízení děje na 
návrh jedné strany, jež později chce vystoupiti ve sporném řízenÍ. Podle 
obsahu pozůstalostních spisů okresního soudu v T. po Ondřeji I-ovi 
podala zůstavitelova vdova Anna I-ová, kterou zůstavitel obmyslil v po
sledním pořízení ze dne 5. března 1895 užívacím právem hospodářství 
čís. 59 v H., ustanoviv dále, že nemovitost čís. 5 v H. dostatíe Anna 
I-ová za přejímací cenlj 1500 zl. proti tomu, že jest povinna tuto nemo
vitost svého času, až si ji nebude již chtíti ponechati, předati nezl. 
dcerám - nebo dceři - za kupní cenu nepřevyšující 1500 zl., a v od
stavci 4: »Ježto tento majetek je propachtován, má též až do doby, kdy 
mu bude hospodářství manželkou odevzdáno, synovi zůstati propachto
ván. Z pachto,vného je platiti danč a hraditi jiné výdaje, potřebné opravy 
a zbytek je uložiti dětem úročně«, u povolaného k tomu okresního soudu 
dne 17. června 19'02 návrh, by protokol o projednání zmíněné pozůsta
losti byl doplněn a by bylo zjištěno, že se upouští od obou řečených 
obmezení jejího vlastnictví, poněvadž závazek uložený v odstavci 3,. 
ve prospěch žalobkyně a v odstavci 4. ve ,prospěch tří zůstavitelovýc\1 
dětí stanovená podmínka nejsou uvedeny v protokolu o projednání po
zůstalosti a v odevzdaci listině. O návrhu byly slyšeny nynější žalobc 
kyně, jež prohlásily, že nesouhlasí s návrhem. Bylo tedy o této věci pří
slušným soudem pozůstalostním jednáno a jmenované osoby, jež trvaly 
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• ", " z osledního pořízeni, neoznačovaly ve ,s~ých 
riaprávn přislu.seyC.lI11 JIm, Právní jako předkupní právo, nýbrz Jako 
námítkádl. zl?meny pOI~ern!vrhnuvše výslovně, by~odatk~m k ode
fjdeikol1llS~n:1 sll~lt~~Ci I-oví byla nařízena knihovnl poz~~n;ka suh
vtdaci listme po n reJ, e tato otázka jež je znovu ucmena pod
stituce. Proto rozhoduJe~l~e ~edmětem prá~ního jednání p~dle §,2 od
kladem tohoto sporu'"st p. t dovolací soud nesouhlas I s nazorem 
stavec sedmý nesl" ;I~ .. a pI~~né stanovisko. pozůstalostní soud }a
odvolacího s?udu, ha]Iclm iervence 1902 návrh Anny I-ové a na:ldll 
mítl usnesentJ11 ze, dne 11. t ůsob že zůstavítelova vdova s pred~ 
doplnění odevzdac~ hsttn~ :. le~;~avci 'posledního pořízení, má předaÍ! 
pokladem, uvedenym v Íl~tn , O ové a Marii I-ové za kupní cenu, ne
nemovitost čís. 5 dC,erán; ~I~~ ~abídku předkupního práva správně 
přesahující 3000 K~ a ze .. u , 'est na listě A vložka čís. 5 pozname
v prvopisu: tento zakaz zc!zen\ J dil krajský soud rozhodnutím ze d~e 
nati .. K rekursu Anny ~o~e 1~~){/1 napadené usnesení s opravou, .ze 
20. srpna 1902 č.). " dku ní odvolávaje se na § 9 knth. 
označíÍ zmíněné pra~o z~ P~~~~l~~~ refur~ního soudu, dostatečně ,odů
zák. a § 1073 obc. zakJ. oz. . da zmíněné právo je pravem 

" bl, tázka mezI stranamI, z '. I t 'h vodnenym, y,~ o.'. .,' substitucí doplněním pozusta os nt o 
předkupním, ~l .. ltdelkOl11lsarnt volan"m 'soudem pOZllstaloslním v ne
řízenI po OndrejI I-OVl k tomu po toto ~ozhodnutí rekursního soudu pa-

. sporném řízenírozhod~u!a a b~10 .' I bkyním a tyto si nestěžovaly 
dle, pozůstalostníc!: ,SP!SU

t 
?otcfe~~i~o~soární substituce, ani ve příči~ě 

dO,něho am ve pnčme o ,az y : d ráva Žalovaní dědici, kteří tvrdlh 
toho,le jim nebyl ~yh~zen p,o~aku:ní pr'ávo předložili na důkaz toho , 
od počátku sporu, ,ze 1 e o p~e 28 května '1926 0' nemovitosti čís. 5, 

,V'ýpiszp()zemkove knthy ze ne, Podle tohoto bylo na základě usne
•• jehož správnost ~znaly~aIObk~t1~'11 července 1902 řečené právo usku

sénípozllstalostl1lho sou u ze n· ·t st čís 5 pro oprávněné 
te, ěhě'no, v. ten ,smysl, že vloženo, na ,nleomVovmlooc prá;a an kraJ'sky' soud 
'dk ',' "o a i toto usnesem ves ' , , 

pre ,upm pr:v " volil výslovně ve svém již uvedeném usnesenI, do 
~ěkhoOrl~:b;~O u:t~ůb~c stěžováno, vklad předkupnih~ p~á~a. Okoln~~t~ 
že usnesením proiednaciho soudu v pozůstalost~ po n;,e -ove ,ze , 
II ,ledna 1926 b'yly žalobkyně vlastně jen s tlmto svym spornyn; n~: 
.' m oukázán v'slovně na pořad práva, je ,n~rozh~dna, po~eva : 
~~í~ěnf otázka ~en( právní otázkou podstaty jmen! pozust~lost:,Jm~no
vané vdovy, nýbrž je výhradně právní otázkou,~oz~stalostmh~ nz:n~ ~~ 
Ondřeji I-ovi a může býti řešena jen v tomto flzen!. V, tom vsak za o 
k ně, nebyly poukázány na pořad práva. Podle § 1~ CI,S. pat. ~e ~ne 9. 

, Y 1854 čís 208 ř zák. nelze zahájiti spor o otazkach, o mchz bylo. 
srpna ,.' . , h' t' h' dal Šl rozhodnuto v nesporném řízení, není-h v roz oanu I vy ra~ena . ' 
právní cesta. Kdo se má za stížena proto, že mu ~eb~l vyhrazen f.~avn~ 
pořad má podati opravné prostředky podle § 9 tehoz zakona; VyJlmk 

, platí, když zákon poskytuje straně ~vláštní právo ,~al03n,l, to vsak n.edo= 
padá v tomto případě. Aní okresm soud Jako pnslus~y soud pozus,ta 

, lostní, ani krajský soud jako soud rekurs ní nevyhradIl zalobkymm pravO 
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z.aloby, žalobkyně se vůbec výhrady té ani nedomáh 
11m • nebyla vyhražena cesta práva, si nestěžo aly a do toho, že 
o ve CI pravoplatně v mimosoudní"" valy. Bylo rozhodnuto .. 
o této věci v rozepři právní pořad ~~t~IZ:::~ pro~o Je. no.vemu rozhodnuti 
hodováno bylo tah db"f' ". a, ylo-h pres to o věci roz
§§ 477 číL 6 a 513 oe r' as lpi ztureldn} IPovinnos.tijako zmatečnosti podle 

. . . ro o s use o vyhoveh do I"" 
ostatně i tuto vadu a rozhodno r . k I va ani, Jez uplatňuje 
žaloba jest žalobou' dědickou ne~~i~ ~e s~a o. Nelze ovš~m uznati, že 
věci opory v doslovu zákona' (§ 823 ~gčo fl~dtOklacl nema podle stavu '. 

čís. 8335. 

~yla-l~ Udeikomisární substituce nařízenarost - v • _, o 

stavltelovych sourozenců aniž děti t b I P d e ~ j>rospech dch zu
novení to obmezeno na děti k/cr" t~hdY y .. ~vbe ,cny J~:nem, není usta-

, " y lIZ Y Y na ZIVU. 

(Rozh. ze dne 26. září 1928, Rv I 376/28.) 

Zůstavitel, jenž zemřel 22 únor 1893 "'. ,. 
ze dne 6. února 1893 ve které vod at . I'VpondIl o svem Jmění závětí 
dit .. ' savcI ,ustanovIl' »Kdyby ob 

e mOJI mou manželku smrtí předešli ' •. d . . a ro-
mně po smrti mé manželky mým bratr&n~'t prtpa nO~1 pO·zůstalost po 
lem a, kdyby tito manželku mou . _ _a~ av~ a arlu stejným dí
lem« a dále »takže by dceři bratrS~n~~cj~~desh, J~JlC? dětem ~ovným dí
a pouze takový díl, jako by připadl d'"' G Anne, pnpadl pravě takový 
míru a Olze tudíž v '" _ _ e:em ratra Karla, Otakaru, Vladi-
láni byli, p~uze čtvrti~~IPdac~ii ~á~;; VSl~lll _ součas;'ě k dědictví povo
dcera Václavova. Anna nikdy dostat

va
. d~~~" br pr.pa?la. Nemá tudíž 

bratra mého Karla.« Poněvadž oba I oa t \1 i v ce, n.ezh to které elítě 
M-ovi předemřeli manželku zůstaviľus aVI e OVl brat;1 Vaclav a Karel 
vence 1926, přihlásila se Rosalie M elov~, ktera zen;rela dne 17. čer
rozená dne 26. srpna 1894 t d -ova, ~era zesnuleho Karla M-a, na
konce i po zústavitelově sm~ti e z y J'5'd s_~san~ bosled~íh~ pořízení a do
stitučnímu jmění Roberta M ~ ~d e_ IC u, s o rodmlm Inventáře k sub
stalo sti po Františce M-~vé -ď . XZ ~aha!e~o by~o projednávání pozů
~tit"ční z pOzůstalosti Rob~rtaO ~~~hO~ lme,;, nalezda _též, p.odstata sub
Rosalie M-ové další děti KarI M' cť0zustalosh pnhlaslly se kromě 
předemřelého Vladimíra M-a n:zl it' -t ~ak~ M.; Olga, M-ová a dcera 
mřelého Václava M-a Anna K-o', VDe _~dsek ,-o~a, posleze dcera přede- . 

- O' k va. e IC y narok Rosahe M . ' b I popren La arem M-em nezl Květ " M -ove y 
se Rosa1ie M-ová na ni~h do·máhal

usl
. -ovou a Annou K-ovou, pročež 

dědický nárok žaluJ'ící strany ze ~,_btY RbYbh uznam Povinnými, uznati 
, . zave I o erta M a a st -ť b 

s ndlml rovným dílem rozdělila o substituční jmění ze ~á -r Rrpeb l, y se 
ze ne 6 unora 1893 podl d d ' . ve I o erta M-a 
Pro c e ~ II í s o udp r veé o ~vz I ~CI listiny ze dne 28. listopadu 1893. 
V žalobě, podané podle ustal~ov~n/§c ~2u;nal po~le žadloby. D ů vo d y: 

nesp, rlZ. Jev' podstaté jen 
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.o právní výklad ustanovení IV. poslední vůle zůstaví tele Roberta M-a, 
pokud se týče o právní posouzení dosahu projevu zůstavitelovy vůle zá
větí. jako každé právní jednání jest i poslední pořízení projevem vůle. 
zůstavitel jím vyjadřuje, co chce, by se stalo skutkem s jeho majetkem, 
až zemře. Právě proto předpisuje zákon, by posledni pořizeni bylo řádně 
.a úplně zachováváno a plněno, protože jest svědectvím o VlIli zůstavi
telově, srovnávající se se zákonem. V případě posledního pořízení jest 
po ruce jen doklad listinný nebo svědectví, podle t.oho, zda jde o ~í
semnou či o ústní formu závěti, z jejicbž obsahu pak lZe souditi na sku
te~nou vuli zůstavitelovu, doklad ovšem, který se může více méně lišiti 
od toho, co zůstavitel skutečně chtěl. Naskytá se tudíž otázka, která je 
pro právní posouzení rozhodné důležitosti; zda se má spíše hleděti k to
mu, co zůstavitel vnitřně, ve svém nitru, v duši své, ve své mysli chtěl, 
čl na to, co na venek projevil jako svou poslední vůli, V obyčejných 
právních stycích nesporně zajisté bude vždy východiskem projev vůle. 
Neboť jednotlivci odvozují svá práva i své závazky z projevů těch, s ni
miž se stýkají a musí býti chráněni v důvěře, že lidé na. venek projevují 
jediné to, co skutečně vnitřně chtějí. jinak vznikla by velmi snadno ne
bezpečná nejistota v právních stycích. Případ poslední vůle, posledního 
pořízení, vymyká se však podle přesvědčení soudu takovýmto všedním 
stykům právním; při posledním p.ořízení jest cosi důvěrnějšíbo, hlou
běji lidského. je proto zcela přirozeným, že musí tu býti snaha přiblížiti 
se pokud mOžno nejvíce skutečné vůli zůstavitelově, hleděti proto spíše 
k myšlence než k doslovu závěti, Vidí-li se právo samo nuceno uznati za 
určitých předpokladů a okolností i při smlouvách úchylky od trvání na 
slovech pmjevu tehdy, je-li prokazatelným vázaný rozpor mezi tím co 
kdo chtěl a mezi tím co projevil, jest tím spíše odůvodněným, snaží-li se 
právo výkladem slov zůstavitelových dospěti k poznání skutečné jeho 
vůle (porov, § 557 in fine, § 655, § 706 i jiné obč. zák., dvor. dekret ze 
dne 16. listopadu 1826, svaz. 54 sb. zák. polit.). Na podkladě těchto 
právních předpokladů jest soud toho přesvědčení, že i v souzeném pří-

. padě nelze otrocky lpěti na slovném výkladu projevu poslední vůle Ro
berta M_a, nýbrž že nutilO spíše hleděti k jeho skutečné vůli, k jeho 
úmyslu ohledně budoucí disposice se jměním pozůstalostním. A tu má 
soud právní přesvědčení, že skutečnou poslední vůlí zůstavitele Roberta 
M-a bylo ustanoviti všechny děti svých bratrů za dědice, bez rozdílu, 
zda byly v době zřizování závěti již zrozeny čili nic, neboť jinak zajisté 
by býval projev své vůle vymezil způsobem určitějším, býval by zajisté 
stanovil, Že práva dědického mají býti účastny jen děti žijící, nebo že 
právo dědické nemá se vztahovati na .děti, jež se teprve zrodí, a býval 
by pohnůtku p.okud se týče důvod tohoto ohmezeni jistě aspoň sebe
menší zmínkou v posledni vůli vyjádřiL Na skutečnosti té nemůže p.o
dle přesvědčení soudu nic měníti okolnost, že zůstavitel v odstavci IV. 
posledního pořízení uvádí slovy jednotlivé děti svých bratrů. Stalo se 

. tak zajisté jen za účelem číselného vysvětlení podílu dcery po Václavu 
M-ovi, čemuž nasvědčuje také doslov poslední věty odstavce toho: »Ne
má tudíž dcera Václava Anna nikdy dostati a děditi více, než to které 

II 

I 
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dítě bratra mého Karla.« Zůstavitel tu úmyslně již neřekl »než právě 
uvedené děti bratra mého Karla.« Podle obsahu poslední vůle neměl zů
stavitel Robert M. podkladu k tomu, by děti svých bratrů, jež by se te
prve zrodily po zřízení závěti a jíchž případné zrození vzhledem k věku 
svých bratří mohl předpokládatí, z nápadu dědického vylučoval, na 
druhé straně není předpokladů pro to, že zůstavitel měl skutečnou vůli 
zjednati prospěch pouze některým, určitým, t. j. v době pořizování již. 
~ijícím dětem svých bratrů a jiné opomenouti, když tě přece v podstatě 
Jednati se musilo a zajisté se také jednalo zůstaviteli o zanechání hmot
ného prospěchu majetkového potomstvu jeho obou bratří. O d vol a c í 
s o u dnapadený rozsudek potvrdil. D ů vod y: Ve věci samé sdílí od
volací soud plně úvahy prvého soudu, jen'ž obšírně a výstižně dovodíl 
že zůstavitel Robert M. měl na mysli povolati k lideikomisární substituci 
nejen dítky svých bratří Karla a Václava v době zřízení závěti na živu 
jsoucí a v poslední vůli jménem uvedené, nýbrž potomstvo svých bratrů 
vůbec. K vývodům prvého soudu sluší dodati toto: Podstatou sporu je 
výklad odstavce IV. poslední vůle ze dne 7. února 1893 zřízené stavite
lem Robertem M., jenž zemřel dne 22. února 1893. V odstavci tom na
řídil zůstavitel fideikomisámí substituci po rozumu § 608 obč. zák., usta
noviv, že po.zů~ta~ost po. něm má přip~dnouti po smrti jeho manželky 
pko umversalnt dedlčky Jeho bratrum Karlu a Václavu stejným dílem a, 
kdyby tito Jeho manželku smrtí předešli, jich dětem rovným dílem. Od
volatelé, poukazujíce na ustanovení § 545 obč. zák., mají za to, že ža
lobkyně, poněvadž se narodila teprve 26. srpna 1894, a v závěti není 
jako dědic uvedeno nezrozené potomstvo zůstavitelových bratrů - není 
způsobilým podmětem k dědictvi. S náhledem tím však nelze souhlasiti. 
Podle § 538 obč. zák. má dědickou zpl,sobilost každý, kdo jest způso
bilým n~býti majetku;. způsobilost dědická může býti určena jen podle 
doby napadu dedlctvl a touto dobou Jest zpravidla smrt zůstavitele 
(§ 536 a § 545 obč. zák.). V posléz citovaném § jest poukázáno v zá
vorce k ustanovení § 703 obč. zák., který stanoví, že k nabytí toho, co 
bylo zůstaveno s odkládací výminkou, jest třeba, by osoba, na niž bylo 
pamatováno, přežila splnění výminky a byla při jejím uskutečnění dě
dicky způsobilá. Takový případ nastává právě při lideikomisární sub
stituci, která se jevi jako ustanovení dědice s odkládací výmirikou při 

ní~ k nabytí. dědictví jest. jedině třeba, by substitut přežil splněnľ vý
mmky, zpravIdla smrt mstJtuta, a by byl v době splnění výminky způso
bilým k dědictvÍ. Způsobilost k dědictví při lideikomisární substituci jest 
tedy posuzovati nikoli podle doby smrti zůstavitele, nýbrž podle doby 
splnění odkládací výminky. Ježto pak podle § 612 obč. zák. a dvorního 
dekretu ze dne 29. května 1845, čís. 888 sb. z. s. lze zříditi licleikomisární 
sllbstituci i ve prospěch náhradních dědiců, kteří v době zřízení závěti 
nejsou ještě zrozeni, nemůže býti dědickému právu žalobkyně na závadu 
~e, v, době smrti zůstavitele ještě nebyla na živu, ba že v době té nebyl~ 
Jeste anr ~oč~ta (~ 22obč. zák.). Zbývá proto jedině zkoumati, jaká 
byla prava vule zustavltele (§ 565 obč. zák.) při zřízení závěti, která 
v tom směru může býti jedině rozhodnou. Doslov dotyčného odstavce 
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, '(l1e )řipouští o sobě i výklad, který zastává žalobkyně, i vý
posledn, \. h.l.. žalovanÍ. Pro výklad žalobkyně svědčí slova »kdyby 
klad, k~e;IlkUa~OU smrtí předešli, jich dětem, rovn.ým díl,em« a p~k ~~. 
tItO m~dstavce IV. slova »nikdy dostati a děditi vI~e,. nez t<: ~ter.e dlte 
koncI 'ho Karla.« Výkladu hájenému žalovanyml nasved;'U]l zase 
bra;~a»;~~že by dceři bratra Václava Anně připadl právě takovy a p.ouze 
slo " d'l jaký by připadl dětem bratra Karla: Otokaru, Vladlmlru a 
takovy dl.c p'r,'padě že by všichni současně k d·ědictví povolám bylI, 
Olze tu IZ v , 'h t . k 

'" čtvrtina dceři Václava Anně by připadla.« 'fe prospec s anovls. ~ 
pouz k 'tedy svědči že zůstavitel v prvé řade ]3ko substItuty uvadl 
žalob yne' '" . d d'l d'd' k'h , ' o"tky svy' ch bratrů a že teprve pn vykl a u po I u e le e o, 
vseobecne 1 . '" V' I A" . 
'enž odle jeho vůle má připadnoutI dcen bratra ac av~ nne; Jn;enuje 
J 'tk P sv' ch bratrů, tehdy na živu jsouci, aby tak dal vyraz sve vulI, ze 
dl

t 
Y teY'I' nemá děditi více než to které dítě bratra Karla. NaprolI tomu 

ta o ne ' , . I . . d'tk I .. e prospěch stanoviska žalovaných, že zustavlte Jmenuje 1 Y 
n:, ?~~ ~ratrů jménem a že ustanovuje pro případ, že b~ všichni souč~sně 
~ ~ědi~tví byli povoláni, dědický podíl d,;ery bratraVacl,:vaAnny, ct~r~ 
. 'e ted)' při tomto ustanovení mel na myslI Jen zlve tehdy det, 

tmoU a z 'I b "t" sv' ch bratrů. Sluší proto zkoumati, .zda :ůstavite!.chte o mysl~ 1 Je,n 
dě{\ svých bratrů tehdy na živu jSOU~I, ,:de~~ po~de]l snacl z;ozene c~te:. 

I 
,·t· či nikoliv. Že zůstavitel mel pn znzem posledm vule skutecne 

vy OUCI 1. . . . cI't' .. t' . vy 
I ',' že se J'eho bratrům mohou ještě narodIlI ,e I,.Z liS my same -

na mys , ' lb' , kl ě 
tl' 'le',ze' rovněž však z po,slednl vule ne ze ezpecne a ne amn 

vozova . , . ' d I'" d't'" 
d

.t· z'e by' I toho přesvědčení že se Jeho bratrum a Sl I e nemuze 
vyvo I I, ' '., 'd" I '"ť d.ti a že tedy děti ještě nenarozené zamyslel z de ICtVl vy OUCI 1. 

~;~b~ byl zůstavitel měl úmysl vyloučiti děti ještě nenar~zene ~. po-; 

I t
· a de'dice J'en děti svy' ch bratrů při zřizování posledmho pOflzem 

vo a I z '"t' "d'"l '" ." Z'I'"U J'souci nutno se domnívati, že by to byl lIfCI e vYJa fl pn-]lz na, . ' Kd' 'k o 
pojením slov: »nyní již na živu jsouc,~h«, n~bo P?dobne. '" p, vsa }U-
stavitel takto určitě nepovolal za dedl~e Je,~ dltky .brat:1 ]lz na z~vu 
jsoucí a podle po,vahy věci mohl aspon pocltalI s ym" ze se bratrum 
jeho ještě jiné dítky mohou naroditi, nutno z ~oho, ::-e zu~tavltel r:~ po
čátku a ku konci řečeného odstavce, ve kterem d~tl svych, bratn. p~
volává za dědice, mluví všeobecně jen o dětech svych bratru bez Jake
hokoliv obmezení, a poněvadž dále nelze rozumně se~?at~ z J3~:ho 
důvodu by zůstavitel vylučoval z dědictví po s?bě děti, s ]lC?Z pozdeJslm 
narozením mohl počítati, jest soudu odvolaclmu souhlasn.e . se s?uden; 
prvé stolice uznati, že hlavní váhu jest tu klásh na povola,nI k. ~edlc~v~ 
dětí vůbec, tedy i těch, které se ještě mohly n~ro~llI,. a .. ze .vy~et dell 
již na živu jsoucích v dotyčném odstavci posledm .vu~e JeJ:~h ]I~eny ostal 
se zůstavitelem jen v úmyslu objasniti na konkretmr;' pn~a.de zpusob 
počítání dílu dědického jednoho každého z povolanych detl. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

D ův o d y: 
. Obě dovolání uplatňuji dovolací důvod p~dle § .503. Čí~. 4. c .. ř. s., 
leč vývody jejich nejsou způsobilé, by vyvráhly spravne, vecI I zakonu 
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vyhovující odůvodnění napadených rozsudků nižších soudů na nez 
k . k" ' se 

pou a~uJe ,a ,mmz "vzhl:dem k jic~ zevrubnost! jest dodati jen toto: 
V proJednavanem pnpade Jest arclt poslední vule zesnulého Robert 
M-a jedi~o~ pO,můckou pro zjištění jeho vůle, Dovoláni jsou však n: . 
?mylu, m!mce, ze "v Jeho .obsahu IZ,e ~alézti oporu pro jejich výklad, že 
zalobkyne na nanzene hdelkomlsarm substituci nemá býti účastna 
Smys~ po~lední vůle nelze zkoumati jen slovným výkladem, nýbrž i a t~ 
hlavne vykladem logickým, kterým má býti pečlivě přihlíženo· ke sku
tečné pravé vůli z~stavjtele, byť tato byla mnohdy nejasně a 
p;oJeven,a, Z četnych us~anovení zákona o dědickém právu plyne, že 
zakon sam pečuJe bedlrve o to, by k platnosti přišla poslední vůle tak 
pk zůstavitel pravděpodobně zamýšlel, třebaže úmysl ien zřetelně ne~ 
vyjádřil, a stanoví v té příčině vykládací pravidla, která jsou právě 
zbudována na takovém zřejmě předpokládatelném úmyslu zůstavitele 
(~;ovn~j zejména §§,?~l, 706,776 až 779 obč. zák,), V projednávaném 
pnpade byla, pk mzsl soudy k tomu poukazují, fideikomisární substi
tuce oV odstavci IV, nařízena prostě ve prospěch dětí zůstavitelových 
bratru Vaclav~ a Karla, amž v tomto ustanovení děti ty byly jménem 
uvedeny a amz t?to ustanovení výslovně nebo zřetelným náznakem bylo 
obm~ZI;no, zeJm;,na, obmezen? na děti, které byly na živu již v době 
s.~psan:posledm vule, Jsou-h děti bralra Karla, které tentokráte byly 
JIZ na ZIVU, uvedeny jménem v další větě tohoto odstavce, nelze z toho 
mkterak u;uzovati, že dřívější ustanovení dětí za substituty bylo ome
z~n,o prave J;n na děh, které tehdy již byly na živu a jsou v této další 
vete j1nenovany, a správne poukazují nižší soudy k tomu, že touto dru
hou včtou mělo býti jen jaksi příkladem objasněno ustanovení že dětem 
z ,obojích kmenů nemá připadnouti dědictví podle kmene, nýt"rž rovným 
dilem po~le hlav, Nelze si domysliti důvod a rozumnou pohnutku, proč 
by byl zustavltel chtěl z dědictví vyloučiti děti svých bratrů které se 
sna,d poz_ději narod!, a již právní cit sám se přímo vzpírá t~kové do
l;rne~ce. Z tohoto duvedu lze vším právem zamítnouti výklad dovolatelů, 
ze zustavlt:,1 obmy~hl jen děti tehdy již na živu jsoucí proto, že je znal 
a. Jen ~a ne mysleh mohl, a Jest lhostejno, jak si členové rodiny zůsta
Vitelovy obsah posledni vůle vykládali, Podle onoho ustanovení poslední 
vůle ??mys}i1 zůstavitel prostě děti svého bratra Karla a, jmenoval-li 
V dalsl vete tohoto odstavce Jen děti tehdy již zrozené, plyne z toho 
pon,ze, ,že, se v této větě z pouhého nedomyšlení nepřesně vyjádřil. Není 
spravne, ze napadene rozhodnutí jest založeno na pouhé slušnosti na
opak jediné výklad nižších soudů vyhovuje právu, uspokojuje cit kdežto 
výklad dovolatelů byl by zřejmým porušením pravé poslední ~ůle zů
stavitelovy, 

Čís. 8336. 

úředJ1í zástupce chud}'ch jest aprávněn ke všem procesním úkonům 
k nimž zmacňuje advokáta procesní plná moc podle zákona, ale je~ 
potud, pokud se vztahují k bezplatnému hájení práv chudé strany při 
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, ' rojednávání. K výkonům těm nepatří již přijeti rozsudku. Roz
llsttll

k
m .Pst doručiti straně a nemá významu jeho opětné doručení jejilttu. 

sude Je d' h dl'" ď Z 
k

' t ustanovenému za zástupce chu ye pro o vO aCI nzem. 3-
advo a u, dl'''' dl' Ih·ta dostí o zřízení zástupce chudých pro (; vo aCl nzem se O vo aCI u 

neprodlužuje. 

(Rozh. ze dne 26, záři 1928, R 11 287/28,) 

Ž I ·b o uznání nemanželského otcovství a o placení výživného 
aO u "I Od l' d . . snl s o ti cl P r v é s t o II c e zamlt. v o a c 1 S o II 

P loce , 'bl "d' t " 
d I

,' odmítl. O ů vod y: Již v zalobe yo za ano o us anovem za-
o vo ani " ' 'I b t 'I h d' , chudých a procesní soud, vynzuJe za o u, us anOVl C II ev za-
stupce, h" ,' .. h ' dl §. 64 č' 4 c r s I .. ' straně k bezplatnému aJem JeJlc prav po e . 1S, ,,' 
l~J1Ctl ell1 auskultanta Dr. K-a jenž ji také při všech ústních jednáních 

zas upc ' , t k' " d 
t val Rozsudek byl doručen 28, dubna 1928 mcs s emu ura u 

zas upo ' , b I k ' d J "1 ' pe'če v J, Dne 9, května 1928 sepsan Y o resmm sou em v ' 
socla ni , , " ' t k'l "I 

t k l s "enerálním porucnlkem pko zastupcem mes selO Socla-
pro o o " "1 ' " d t' d 'h "ro(IU ve kterém žaluJ"ící strana -prohlasl aj ze mIDi po a 1 o vo-
1110 U , , ,,, hlb 'd 
I
,' rozsudku žalobní žádost zam1tnu"Slho, a navr a, y procesl11 sou 
all1 z "t 1 t ' k "d 't 1'1 u' r'edníka soudu nebo státl11ho zastupl e s VI sepsam o vo-us anov , . ." 
I 'ho spisu a k jeho včasnému podam, Tento protokol dosel k proces-
~CI oudu dne 10, května a byl - když strana žalujíci dne 13, květua 

nU11U s I d č" , .. d k k d I 
I I tkem ku řečenému protokolu zas ala oru cny JI rozsu e» a -
( oc a k 't " t' " u. 'I'ízení« _ 'procesnÍm soudem dne 14. ve na vynzen v en IOZUtn, 
sn11 " ' ' dl' t " , byl vy' bor advokátní komory pozadan o ustanovem a VO' {a a a pn-
ze ." I 'h d č ' d pojen rozsudek žalující stranou vrácený za, uce em Je o, ?ru ell! a vo-
kátu, který bude ustanoven, Dekretem. vyb,oru advokatl11 komory byl 
ustanoven Dr. Josef K., advokát v Z" ]e;nUZ dekre~ I} rozsudke~" do
ručeny 16. května, načež 19, května dosel sepsan~ .Jim o?VOlaCI SpiS, 
Toto odvolání jest opozděným a muselo P!oto byh O?n~ltnuto, po?le 
§ 471 čís, 2, § 474 druhý odstavec, § 473 c, r. s. v zas,;dam ~ev;reJne,m, 
'Mylným jest názor odvolatelův, že rozsudek b~1 mylne pr?l1 zakonnym 
předpisům doručen straně a nikoli ustanovenemu zmocnenC1 (au,~kul
tantu Dr. K-ovi) a že je tím dána zmatečnost po rozumu § 477 C1S, 4 
C, f. s" která tu ovšem byla napravena tíll], že rozsudek byl znovU do
ničen k rukám právního zástupce (advokáta Dr. K-a); ježto pak toto 
nové doručení stalo se 16, května, běži prý lhůta odvolací teprve od 
17, května, úředník, jenž byl podle § 64 čís. 4,c, ř. s. ,ust~novell ~ást~p
cem chudé strany, jest sice tímto ustanovemm opravnen k ves~erym 
procesním úkonům, k nimž zmocňuje advokáta pln~ mDC p;ocesm stra: 
nou 111U daná již po zákonu (§ 31 c, ř, s,), ale nem zmocnencem chude 
strany po rozumu § 93 c. ř, s, tak, že by i veške;é doručování z,a sporu 
muselo se diti k jeho rukám; to stanoví § 93 c. r. s" Jen ohledue zmoc-

. něnců písemnou [,lnou mocí strany vybavených, zástupc! úředníku podle 
§ 54 čís, 4 c, ř, s. ustanovenému však strana plné mOCI nedava (§ 133 
třetí odstavec j. ř,). Ani rozsudek není doručován tomuto úřednímu zá-
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S!~pci (§ 133 čtvrtý odstavec j. ř.); správně byl ledy rozsudek doručen 
pnmo straně a nikoli auskultantu Dr. K-ovi. Toto dOručení stalo se 
28. dubna a od této doby jest počítati lhůtu k odvoláni; pozdější nové 
doručení rozsudku advokátu Dr. K-ovi, zástupcem pro ojlravné Iízení 
ustanovenému, nemění na věci nic, rozsudek se doručuje s účinkem pro 
počátek lhůty k odvoláni jen jednou, přímo advokátovi pro opravné . 
řízení ustanovenému jen tehdy, když chudá strana dříve ještě, než byl. 
rozsudek doručen jí, prohlásí, že hodlá podati odvolání, a navrhne, by 
rozsudek byl doručen přímo advokátu, který budt ustanoven jejím zá
stupcem. žalující strana ovšem prohlásila, když už rozsudek byl jí do- . 
ručen, zavčas ve lhůtě odv01ací, že hodlá podati odvolání, a navrhla, 
by soud učinil opatření po rozumu § 90 zákon1 o soud. org., podle' 
kteréhožto, ustanovení měl se procesni soud zachovati i potom, kdyby 
i bez takovéhoto výslovného návrhu chudá strana byla ohlásila, že se 
hodlá odvolati, a žádala za zřízení advokáta, ježto při dojití protokolu 
ze dne 9. května zbývaly už jen dva dny k podání odvolání; nestalocli 
se tak, prošla ovšem lhůta k odvolání a nebylo to napraveno tím, že 
rozsudek už jednou platně doručený byl doručen zno'vu, již po lhůtě, 
advokátu ustanovenému pro opravné řízení. Odvolání teprve 19. května 
jest proto opozděným. 

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

o ů v od y: 

Napadené usnesení jest v podstatě správné. Usnesení prvého soudu 
ze dne 17. září 1927 o· povolení práva chudých a o zřízeni zástupce 
chudých opíralo se zřejmě, třebaže to nebylo výslovně řečeno, o předpis 
§ 64 čis. 4 c. ř. s. Podle toho zřidil soud pro chudou stranu zástupce 
k bezplatnému hájení jejích práv při ústním projednávání u soudu první 
stolice. Tomu tak rozuměla i strana žalujicí, neboť, hodlajíc podati od
volání, učinila nový návrh na zřízeni zástupce, tentokráte k sepsání 
odvolacího spisu. Zmocnění a činnost zástupce zřízeného podle § 64 
čis. 4 c. ř. s. byly podle tohoto předpisu obmezeny na hájení práv při 
ústním jednání. Pro něho neplatíl předpís § 93 c. ř. s. o povíl1l1ém do
mČ'ování zmocněnci, neboť předpis ten platí jen, když strana dala pro 
právní rozepři plnou moc procesní podle § 31 c. ř. s., kdežto úřednímu 
zástupci chudá strana plné moci nedivá (§ 133 čtvrtý odstavec j. ř.). 
Šírší oprávnění a povinností zástupce chudých, než je stanoví § 64 
čís. 4 c. ř. s., nelze Vyvozovati aní z ustanovení § 133 druhý odstavec 
j:. ř., neboť jednací řád, jsa pouhým nařízením, zajisté nechtěl a nemohl 
změniti zákonný předpis c. ř. s., pročež řečenému ustanoveni lze roz
uměti jen tak, že úřední zástupce chudých ovšem je oprávněn ke všem 
procesním úkonům, k nimž zmocňuje advokáta daná procesní moc podle 
zákona, ale jen v mezích uloženého mu působení, to,til" potud, pokud se 
vztahují k hez]Jlatnému hájení práv chudé strany pří ústním projed
návání. K těmto výkonům nepatří již přijetí rozsudku, jež. soud prohla-
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. ~ skončení ústního jednání. Právem proto domčil prvý soud 
šUJc az tOřímo straně a nikoli jejímu zástupci chudých a nelz.e m~ vy.
rozsude,~, 'alující straně odňal možnost před soudem proJednavatl. 
lýkatl, Zt:' ll0ns~tl'z zVe odvolací lhůta začala znovu běžeti ode dne, kdy roz-
N 'zors lZI , .. vo , • k . 

a b I _ znovu - doručen jejímu advokatovl znzenemu Ja o za-
sudek Yh d 'ch nemá v zákoně opory ježto, jak dolíčeno, rozsudek 
tupce c u v , , " , 't" h d ' . s .,' platně doručen strane osobne takze ope ne Je o orucel1l b I spravne a '.., dl' 
Y lOhlo ;níti již právní účinek. Také nelze za to mlh, ~e se 0, ~? ac~ 

ne!' dlou.žila žádo.stí o zřízení zástupce chudých pro odvolaCl ,n~em 1huta pro . '" . , z ni 
' 'b m J'aky'm J'i první soud - proh JeJlmu Jasnemu ne -nebo zpuso e , , d h' dl' s 

vo'l b j' J'ak lze usuzovati z ustanovem § 73 ru y o savec c. r. ., 
Yndl ne o , d' h b' t' vo , v, ' ~, Z opaku nemá řízením o povolení práva chu yc y I nzem ,ve 

z~ver~ í _ až na výjimky stanovené v § 73 druhy odstavec - zd;-zo
~~~Ioh ~l~volací soud P?kládal prot? odvol~ní, podané a~ ~ 9. kvetna 

28 t . 2lty' den poole § 464 c. r. s. pravem za opozdene. 19 , . J. , 

Čís. 8337. 

Simultanní hypoteky. , o, T _ 
Stanoveni náhradního nároku podle § 222 ex. r. nemuze by I ~a~ 

d . vlastníkem spoluzavazené avšak v dražbě neprodané nemov~t?,b; 
~~níku této nemovitosti není ~ dražebním řízení při~~áno právo, ucas~
~a tohoto řízení, s druhé strany však nemohou ~yb stanoven;un 00-

hradního nároku dotčena práva vlastníka nepr~dane ~e~ovlto~b. • . 
Rozvrhové usnesení, v němž jest stanoven nahradn~ naro~, Jest, hs!~-

ákladě jejíhož obsahu jest s Íormálního hledIska zasadne pn
n:;:;:oa p~ovOliti vklad zástavního práva pro ná~radnl ,n~ok bez, oh!edu 
P to zda ten kdo jest v pozemkové knize v case zaplsu zar.san Jako 
:st~ik, má s~adhmotněprávni nátlJitl,y proti vkladu tohoto zastavního 

práva. , I V< 'bvVném 
Zákon připouští zajištění náhradního fia!ok? vep's!ID nez v ez, 

ořadí jen k další lepši a účinnější ochrane nasledujlclch opr~vněnych. 
~e ovšem jen v tom případě. když souč~sně se v~,ladem na~radniho 
nároku bude vymazána simultanni pohledavka; ':' pnp~dech 'y~k, kde 
simultanní pohledávka ?yla již dř~~~ ,v~mazOO~~ Jest n~le~U1ICt opráv
něné chrániti aspoň kmhovntm za]tstemm v bezném poradl. 

(Rozh. ze dne 26. září 1928, R II 292/28.) 

S o udp r v é s t o I i c e povolil l-ské zá.ložně vklad z~stavního 
práva pro její náhradní nárok v bě~né~n poř~~I. ~ e k u : Snl s o u d 
žádost zamítl. O ů v o· d y: Náhradm narok, mu ze byh vl?zen na ne~lO~ 
vitosti, pro kterou byl rozvrhovým usnesel1lm stanoven, .len, t~hda, Je-ll 
nemovitost ta aspoú v době rozvrhové~? usnes~m sp?luzavazana ,a P?~ 
hledávka uspokojeného simultanního ven tele zastavl11h? ~p,:lu ma byh 
vymazána (§ 222 čtvrtý odstavec ex. ř.). Z toho vyplyva, ze se vklad 
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náhradního nároku může státi jen za současného vkladu výmazu simul_ 
tanní p,ohledávky. Zde jes~,však stav následující: Zástavní právo pro 
pohleclavky hromadne SIrotCI pokladny v L. 1.800 zl., 1.200 zl., 600 zl. 
400 zl. neexistovalo ve vložce Č'ís. 37 v době rozvrhového usnesení, takže 
rozvrhové usnesení k jejich výmazu vůbec již nemůže vésti. Ke vkladu 
ná!1fadníh,o nároku. nem~žve, dojíti již proto, ,že se, současně nic nevyma ... 
z~Je. Nem tedy kmhovI1l zadost o vklad prava zastavního pro náhradní. 
narok obsahem rozvrhového usnesení odůvodněna (§§ 94 čís. 3 a 97 
anal. kn,. zák. a komentář Dr. Bartsche k rak, knih. zák. § 56) a nPml',"o 

proto žádaný knihovní vklad býti povolen. Na názoru ~de ,,' "010",,'0" 

nemůže nic měniti ta okolnost, že rozvrhové usnesení bylo i 0"'70'''' 

doručeno, neboť on nebyl podle exekučních spisů účastníkem dr.až,~brlÍh'D. 
řízení a neměl práva stížnosti proti rozvrhovému usnesení. Teprve 
má možnost brániti se proto náhradnímu nároku a má příležitost 
svých práv. 

N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

D ů vod y: 

J!~ v r?zhodn~tí ~ís . ."564 s,b. n. ~. bylo vysloveno, že s jedné strany 
nemuze byh zalozeI1l nahradmho naroku podle § 222 ex. ř. napadeno 
vlastníkem spoluzavazené, avšak v dražbě neprodané nemovitosti, a že 
vlastníku této nemovitosti není ani v dražebním řízení přiznáno právo 
účastníka tohoto řízení, ale že s druhé strany nemohou býti určením ná
hradního nároku dotčena práva vlastníka neprodané nenlOvitosti. Z ře
čenéhc:plyne, ~e jest nez,ávažným, Ž': k rozvrhovému roku nebyl pozván 
tehd~JsI vlastnIk. mlyna C' •• 40 FrantIsek V., za to však je závažným, že 
aspon rozvrhove usnesenI bylo doručeno FrantiŠKU K-ovi mladšímu 
který se mezi tím stal vlastníkem nemovitosti v dražbě neprodané a ž~ 
tento nepodal rekurs do rozvrhového usnesení, pokud v něm byl stano
ven náhradní nárok. V důsledku toho, že k založení náhradního nároku 
dochází bez účastenství vlastníka neprodané nemovitosti, jest rozvrhové 
usnesení, v němž stanoven jest náhradní nárok, pokládati za listinu na 
základě jejíhož obsahu jest s formálního hlediska (§ 94 knih. zák,) zá
sadně přípustné povoliti vklad práva zástavního za náhradní nárok bez 
ohledu na to, zda ten, kdo jest v knize pozemkové v čase zápisu zapsán 
j~ko vbs(ní~; s.nad má hmotněprávní námitky proti vkladu tohoto práva 
zastavmho, JIDyml slovy, za tohoto stavU' věci nemŮže knihovní soudce 
který při povolování knihovních zápisů neřeší otázky hmotněprávní: 
vzhledem k obsahu rozvrhového usnesení, na jehož podkladě se o vklad 
ž~dá, ~vvzhledem ku knih~~ním~ stavu (§ 94 čís .. 1, 3 a 4 kníh. zák.) 
mltI pne mu, by nepovohl zadany vklad ha neprodanou nemovitost. Ale 
jde nyní o otázku, v jakém pořadí se tento vklad vzhledem k stavu 
knihovnimu může státi. Usnesením tohoto soudu ze dne 3. dubna 1928, 
v této exekuční věci vydaným, bylO' již rozhodnuto, že se tak nemůže 
státi v pořadí čtyř pohledávek hromadné sirotčí pokladny v L., jichž ne-

Čis. 8337 ---
lzal 

"lé uspokojení z nemovitosti v dražbě prodané zavdalo podnět ke 
PO!11k

ťll 

náhradního nároku, ježto' v době, kdy byla podána žádost o vklad 
VZll! u , , kb' I hl d' k '" , zástavniho pro náhradl1l naro, y y tyto po e av y JIZ vyma-
p:a~a Zbývá otázka, zda se tak může státi aspoň v běžném pořadí, o ja
z~~ ~klad nyní věřitelka žádá. Již v rozhodnutí čís. 504 sb. n. s. bylo 
~y~!oveno, že v případech, kde před vkladem. náhr~dního nárok~ n~ ne-

Yodanou uemovitost dojde k výmazu práva zastavmho za slmultannr po
h~edávkU, na niž bylo nepoměrně více ~řik~záno v ?:ažebnín; ří~ení,o lzv~ 

neprodané nemovItosti povohtI novy zapls v beznem porad!. VudcI 
~:sadou pro uspokojeui simultánních p~hledávek je~t !?tiž poměr~é j~ch 
řikázání (§ 222 druhy odstavec ex. r.); exekučm rad se tu pndrzel 

~ podstatě § 37 konk; ř.ádu ze dne 25, prosince.l~68, ČíS',l ř. zák. z roku 
1869. Žádá-li však veřrtel, by byl zapla~en v P?en: p,omeru, J,es~ mu vy~ 
hověti, ale zákon poskytUje noasledupclm op:avnen!n;, kten tu,; utrpl 
újmy k jich návrhu ochranu zpusobem uvedenym v treÍlm odstaVCI § 222 
ex. / v případech, prodají-li se dražbou všechny spoluzavazené nemo
vitosti, á způsobem uvedeným ve čtvrtém odstavci téhož §, zřízením ná
hradního nároku, v případech, nebyly-li dražbou prodány všechny spolu
zavazené nemovitosti, při čemž zároveň v prvé a druhé větě tohoto čtvr
tého odstavce § 222 stanoveny jsou zásady pro výpočet tohoto nároku. 
A teprve po té, když zákon zásadně již přiznal následujícím oprávněnýI~ 
ochranu vylíčeným způsobem, stará se zákon o účinné knihovní zaJIštěni 
náhradního nároku, stanově v třetí větě čtvrtého odstavce § 222, že tento 
nárok jest »vložiti na spoluzavazených nemovitostech, které nebyly 
dražbou prodány, v pořadí pohledávky uspokojeného simultánního vě-:
řitele zástavního, která zcela nebo částečně byla zaplacena a spolu ma 
býti vymazána.« Jak z doslovu této věty patrno, má zákon na mysh pra

,videlný případ, kde právo zástavní za s}multánní hypoteku z prodan~c~ 
nemovitostí nepoměrně uspokOjenou zustane na nemovltostr v drazbe 
neprodané i na dále váznouti až do doby, kdy bude lze náhradní nárok 
do knih vložiti; pro tento pravidelný případ poskytl následujícím opráv
něným zvlášť mocnou ochranu, zajištění v pořadí lepšim než běžném. 
Zákon nezmiňuje se výslovně, co se má státi v případech, kde dojde 
k výmazu simultánní pohledávky dříve, než dojde ke vkladu náhradního 
nároku, kde tedy nebude lze vložiti náhradní nárok v neexistujíCÍm již 
pořadí simultánní pohledávky. Nesrovnávalo by se se záměrem, pro který 
zákon vybudoval právní útvar náhradního nároku, kdyby v těchto ,pří
padech bylo naprosto vyloučiti účinnost ochrany, kterou zákon následu
jícím oprávněným v prvé a druhé větě zmíněného odstavce již zásadně 
propůjčil. Vždyť zákon pro zřízení náhradního nároku stanovil jen jednu 
podmínku, že dojde k nepoměmému uspokojení simultánního věřitele 
z některé ze spoluzavazených nemovitostí na újmu následujících opráv
něných. Proto jest vykládati poslední větu zmíněného odstavce tak, že 
zákon jen k 'další lepší a účinnější ochraně následujících oprávněných 
připouští zajištění náhradního nároku v lepším pořadí, než běžném, ale 
OVšem jen v tom případě, když současně se vkladem náhradního nároku 
bude vymazána simultánní pohledávka, že však v případech, kde sil1lul-
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iánní pohled~v,ka b~la )i~ dřív:, vymazána a její pořadí již neex:ist11ie. 
Jest nasledujI~I opra~nene ch~al1lh aspoň způsobem podle 
stavu kmhovmho moznym, tottž knihovním zajištěním v běžném 
Bylo p~oto. dovolacímu rekursu vyhověti, jak se stalo. Z 
~t,avu V:CI Jest patrno; že jest nezávažným, že L-ská záložna 
ys!ov~e p~l roz.;rh,o,vem roku, v jakém pořadí má býti náhradni 

vlozen, stacIlo, ze zadala, by bylo jednáno podle § 222 ex. ř. na.role 

čís. 8338. 

Nejde ~ nárok veřejnoprávní, odkázaný na zemský civíln, 
v Praze (zak~ ze ooe 2; listopadu 1918, čís. 4 sb. z. a n.), domáhá-ľ 
se na státu nahra.~Y p~mze~ ~aplaceného za závazky národního v 'bo~ 
~60~~ byl poveren jmancm· správou a likvidaci zemského náro~ního 

(Rozh. ze dne 26, září 1928, RII 304/28.) 

b Žalobce převza~ P? st~tním převratu roku 1918 řízení národního v ' -
. o~u z~ souhlasu ustredlllch orgánů československé republiky a uči~l 
ta o taKOVý rl~zná, vydání, j:ž byl~ shledána při revisi účelnými. Ježto 
~eskoslovens~y el ar, od;mtl zalobcI náhradu těchto vydání, domáhal se 
JIch zaplacenI na eraru zalobou zadanou na zemském souď B ' Ž·· 
lovan" l' k ' e v rne a-

, . y er~r ~znes, namít u místní nepříslušností, ježto prý jde o ~árok 
~e~ejnopravm, j.ejz jest vymáhati na zemském soudě v Praz~ podle zá-. 

Ona z,e dn~ 2: hstop~du 1918, čís, 4 sb. z. a n. S o udp r v é s t o I i c 
vyhovel namltce nastní nepříslušnosti a žalobu odmítl Rek ' 
s O II d a 'tl ,·tk ' . u r s n I 

. 

Z ml namI u mlstní nepříslušnosti. D ů vod Y' P 
zení otázky příslušnosti jest směrodatny' m obsah žaloby' pro ~?SOdu: 
další skutk v' , I b o 'd ' , 0' pnpa e '.' o y za o cuv vpre nes, pokud nebyl nepřípustný;. Podle toho, 
co ~ tomto, sporu uvedl zalob~e, k odůvodnění svého nároku proti žalo
va,~emuo era,;u nelze souhlaSItI s napadeným usnesením, že žalobce za-
10'Zl~ SVUj nar~k na, ~eřejn?p.r,ávním důvodu. Domáháť se zažalovaného 
bemze prot?: ze pry jej, al Jlz k příkazu, ať bez příkazu, za národní vý-

or vynalozII (§§ 1015, 1035 a násL obč. zák.) a že zaplatil něco co 
by P?d.le zákon:: ;něl hraditi sám stát (§ 1042 obč, zák.), jejž ost~tně 
povazuje za dluzmka také z důvodu § 1409 obč. zák Uplatňuj'e t d' krom • , , k k" hV . . e ysou-

op;avnI, ,;a,ro y, Jlc z proje?návání je dovolaný soud příslušným. 
N e j v y s S I S o u cl nevyhovel dovolacímu rekursU!. 

D ů vod y: 

d Z t~h~, že, zemský ~árodn~ výbor obst~rával veřejnou správu, nelze 
. ~VOdllI, ze narok vymahany z~lohou ~ opre~ý. o soukromoprávní před
p sy §§ 1 01~, 1035 a 1042 obc. zak. jest verejnoprávním. Po skutkové 
Btrance zalozen byl nárok jen na tvrzení, že žalobce z'J:plati1 ze svého 
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drobné závazky náro,dního výboruc jichž výp,l:,ta byla ,n~léha,vá, a sice 
naskytla se k tomu príležltost tll11, ze byl pov:!en, lu:anclll sP:~vou a l;k

'daCÍ zemskér.o národního výboru. Toto vyhcel1l veCI nestacI, by zaza
~~vaný nárok mohl býti pokládán za veřejnoprávní (srovnej k tomu roz-

hodnutí čís. 6036 sb. n. s.). 

čís. 8339. 

Rejstříkovému soudu nepřísluší zkoumati, zda trvají mimořádné p0-
měry válkou způsobené ve smyslu § 2 nařízeni ze dne 27 • července 1920, 

čís. 465 sb. z. a n. 

(Rozh. ze dne 29. září 1928, R I 575/28.) 

Rej s tří k o v Ý s o u d zamítl žádost o zápis společnosti s r. o. do . 
rejstříku, neboť ministerstvo vnitra republíky' čes~oslov;nské .vZnosem 
ze dne 7. května 1928 vzneslo odpor protI zadanemu zaplsu, lezto za
kládání společností toho druhu není žádoucí v zájmu národohospodář
ském, Rozkladu do tohoto usnesení rejstříkový soud nevyhověL D u -
vod y: Po stránce formální jest rozklad vadný potud, že podán jest 
jménem společnosti, ač této dosud není (§ 2 zák. o společnostech s r. 
o.) a není tudi! k podání rozkla~~ oprávněna" nýbrž jel; zakladat,elé ~a
mýšlené spolecnosti pokud se tyce ustanovenI lednatele. Nehledlc vsak 
k tomu není rozklad oduvodněn. Mínění rozkladu, že rejstříkovému soudu 
přísluší zkoumati otázku, zda tr~ají mimořádné vpoměry v,álkou způs~
bené a v § 2 vI,. nař. ze dne 27. cervence 1920, CIS. 465 sb. z. a n, zml
něné, soud rejstříkový nesdílí. V § 2 cit. nař, obsažen kategorický před
pis o tom, že soud rejstříkový sm! povoliti zápis t~m naznače,ný, l:~, ~e~ 
podá-li ministerstvo vnitra ve lhute tam stanovene odpor. Veta »zada-1I 
se po dobu mimořádných poměru.,' ... « obsahuje pouhou ,m.ot~~aci d~l~ 
šího ustanovení, nikoli však podmll1ku platnosh ustanovem, jeJIz spInem 
příslušelo by soudu zkoumati. Kdyby bylo nařízení zamýšlelo svěřiti 
soudu zkoumání otázky, zda mimořádné poměry skutečně tu jsou, bylo 
by to výslovně ustanovilo. To plyne i z § 3 rámcového zákona čís. 337/ 
1920 sb, z. a n., v němž stanovena podmínka platnosti nařízení podle 
zákona toho vydaných a uloženo vládě, by uveřejnila ve sbírce zákonů 
a nařízení vylIlášku o'· tom, že nařízení podle zákona toho vydané po
zbylo, platnosti. Rovněž z § 1 cit. zákona jde jasně na jevo, že zákon po
souzení otázky, zda jsou tu mimořádné poměry, vyhradil vládě a jen jí, 
a nemohla tedy podle mínění soudu vláda řešení otázky té nařízením 
přenésti na soud a také citovaným nařízením nepřenesla. Rek u r sní 
S' o u d napadené usnesení potvrdil, poukázav k duvodům obou usnesení 

prvého soudu. 
N e j v y Š š í s O u d nevyhověl dovolacímu rekursu neshledav pod-

mínek § 16 nesp. řiz. 
Clvilnl rozhodnuti X. 
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čís. 8340. 

Spolecenstva (zákon ze dn~ 9 dub v. 

P~d účel společenstva nelze ~ad~ lb87t3, ~'s. :0 ř. zák.). 
cennych papiril byť i . v lOS aravanl koupě a prod~j'e • jen pro cleny. ~ 

(Rozh. ze dne 29. září 1928, R I 665/28.) 

• ~pořitelní a záložní spolek za s . 
vedel k reJ'Slfíku změnu stano' . pane společenstvo s r. neobm. opo-
'v I . v usnesenou ni' h ' 
uceem společenstva J'est »přiJ'ím' " a va.ne romadě, že dalším 
správ . am cennych papírů d ' vu pro c1eny«. Rej s tři k' . o uschovy a ve' 
k u r sní s o u d napadené usnes~n~ y s o u d 0f!0věď zamítl. R e
stv~ 'podle zákona ze dne 9. dubna 1 potv~dIi. ~ u ~ o d y: Společen
za ucel napomáhati vy' dělku nebo v. 873: ČI~, 70 1. zak. mají podle Si 1 
zov" b . ZlvnosÍ1 svych členů I v, • 

, ~n!m ne O poskytováním úvěru P d 'v spo ecnym provo-
ravam, koupě a prodeje cenn' ch 'a .~r' tento ucel nelze zařaditi obsta
vlast", členy, poněvadž jde t~ o Pb Ph ud I kdyby Se omezovalo jen na 
P?illOcný účel činnosti družstevní o u~ ~ y, bankovní, jež přesahují své
nem ustanoveni. ' e eny ve shora cItovaném zákon-

Nejvyšší soud 
mínek § 16 nesp. říz. nevyhověl dovolacímu rekursu neshledav pod-

čis. 8341. 

Dědická dohoda .. v b I v .. ' 
§ 841 obč. zák. a zákd~~ zr ~~~len Sp~lečlllýv.zděděný majetek Pod'é 
!1ení smírem ve smyslu § 1380 Obl: s;.na 908, ,CIS. ?8 vZ. zák. pro čechy, 
jak o zkráceni nad polovici pravé' c ák. 8

tak
Plab o n.l vseobecné předpisy 

eny, . o omylu. 

(Rozh. ze dne 29. září 19'28, Rv I 7 O/Q 8. ) 

Žalobu o neplatnost dědické dohod ob' v v , 
Ne J vy Š š í s o u d zruV'1 Y a n I z s I S o u d y zamítly , • Sl rozsudky obou n' VV

' h' . 
prvemu soudu k dalšímu jednán' h d ,IZSIC soudu a vrátil věc 
uvedl v I a mz o nutl. V otázce, o niž tu jde, 

dŮVOdech: 

Základ~íI2' právním omylem nižších so dO. v . .. v 
dohodu, JIZ zal otce chce ml 'tl' Pl'ohl' v u n Jest, ze. posuzuJI dedickou 
'd' asenu za nep' t d pravJ. el o S1~líru obsažených v §§ 1380 a n 'sl .'a ~ou, p~ I.e právních 

.vou o spornych neb aspoií pOchybných / "o~c. zak. Smlr Jest smlou
v tom, že Se strany vzájemně zavazlr'í ~ rocle,. podstata jeho spočí~á . 
raly, a vzdávají se zároveú nárok' J n;co plmlt, co plniti dosud odpí
dOhoda ze dne s,: června 1924 ,u, J~Z Sl dosud osobovaly. Dědická 

. nent smtrem. Nebyla jí urovnána sporná 
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neb pochybná práva vzájemnými ústupky, nýbrž byl jí rozdělen spo
lečný, dědictvím nabytý majetek podle § 841 obč. zák. a zákona čís. 
68/1908. Jest pravidelnou smlouvou úplatnou, proto platí o ní všeobecné 
předpísy jak o zkrácení nad polovici pravé ceny, tak o omylu, níkoliv 
§§ 1385 a 1386 obč. zák. 

Cis. 8342 • 

Předpis § 11 min. nal. ze dne 9. prosince 1897, čís. 283 ř. zák. jest 
předpisém velicim, jehož dlužno dbáti bez ohledtt na návrhy a na sou
hlasná prohlášeni stran. 

(Rozh. ze dne 29. září 1928, Rv (486/28.) 

Žalobě manžela o rozluku manželství z víny žalované manželky 
pro c e. sní s o udp r v é s t o I i c e vyho'věl, o d vol a c j s o u d 
napadený rozsudek potvrdil, mimo jiné z těchto d ů vod ů: Podle od
volacích návrhů zástupce žalované strany při ústním odvolacím jednání, 
napadá žalovaná rozsudek prvého soudu jen ve výroku o vině na roz
luce, což nepochybně plyne z jejího odvolacího návrhu při odvolacím 
jednání, by byl zachován výrok, že se manželství rozlučuje a by roz
sudek změněn byl v ten rozum, že se manž~lství stran rozlučuje z vý
lučné viny žalobce, po případě z viny obou stran. Poněvadž také druhá 
strana, manžel učínil' souhlasný návrh, by rozsudek prvého soudu byl 
potvrzen, není výrok pI'Vé.ho soudu, pokud se jím manželství rozlučuje, 
vůbec napaden, rozsudek ve směru. tom zůstal nedotčen a soud odvolací 
nemá, neshledáv vadnost řizení, k níž by mll bylo přihližeti z moci úřední, 

. vůbec možnosti, by se touto částí výroku prvého soudu zabýval a zbývit 
mu jen, zabývati se otázkou viny na rozluce podle § 11 nařízení min. 
sprav. ze dne 9. prosince 1897, čís. 283 ř. zák. Otázku tuto musí sice 
soud, když manželstvíruzlučuje, řešiti a rozhodnouti z moci úřední, 

jinak ale jest při tom vázán skutkovými přednesy stran a důkazy jimi 
nabídnutými, protože v této otázce platí všeobecné předpisy civilního 
řádu soudního a zejména není zákonem nikde předepsánO, že má hýti 
konáno ve směru tom šetření a maji prováděny býti důkazy i proti ná
vrhům a vůli stran. Stranám přísluší ve směru tom volné právo dis-
posiční. . 

Ne j v y š š'í s o u Cl zrušil rozsudek odvolacího soudu a vrátil mu 
věc, by o odvolání znovu rozhodl. V Otázce, o niž tu jde, uvedl v 

d ů vod ech: 

Zmatečnost odvolacího rozsudku vidí stěžovatelka v tom, že odvolací 
soud v souhlasu s procesním soudem vysloví! rozluku manželství z viny 
dovolatelčiny, ačkoliv se strany rozhodnutí o této otázce vzdaly. Tím 
dovolatelka neuplatňuje žádný z důvodů zmatečnosti podle § 477 c. ř. s., 
nýbrž napadá správnost výkladu § 11 ministerského nařízení ze dne 

78' 
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9. prosince 1897, čís. 283 ř zák ". . 
ských odvolacím soudem Než . a .nzeOl ve sparnych věcech '''O.HLt'l' 
'. . nepravem Dovolací soud dT smeru nazor napadeného rozsudk v v' d . S I I V 

jest předpisem velícím jehož dluž~oz~bP.~e t s §h~ 1 uvedeného nan,.,", 
hlasná prohlášení stra'n. Proto 'sou be a \ ez o. ,edu ~a ~ávrhy a 
v dovolaci odpovědi b, rozlukaJ n' ,~~} znamne take navrhy Laroo". 
b~z zavinění stran, buJ. z viny ob~~vY~SlJTl sObudem brl~ v~slovena 
vubec. s ran ne o bez reSenI otázky 

čís, 8343. 

Vkladní knížka, vázaná neznám' hl' 
vadium, Byla-Ii však přece PřijatZjestesp~mJ'~t' ner;::. b}'tí přijata 
podstaty ve smyslu § 215 čís 3 e' I V lum do. rOl~rho"A . x. r. 

(I'ozh. ze dne 29. září 1928, R II 266/28.) 

Usnesení exekučního soud ". b I 
P j' , u, Jlmz ya rozvr' . 
d

oe ani ~a ex~kučně plodanou nemovitost bylo zeno nejvyšší 
e m častečne změněno. ,r e k II r s II í m s o u-
Nejvyšší soud J' 

o niž tu jde, v nevy IOvel dovolacímu rekursu a uvedl v 

dŮvodech: 

Jest sice přisvědčiti stěžovateli že k" 
vadium vkladní knížku . ,exe ucnl soud neměl přijati J'ako 

. . vazanou na neznámé heslo BI]" , 
pOjal exekuční soud právem toto d' d !. Y a- I vsak přijata, 
smyslu § 215 čís. 3 ex ř T va I~:n ? rozvrhové podstaty ve r . . omu nemuze by tl na p' k "k ' rea Isováni vkladní knížky bude sp . ". re az u, ze snad 
dium pojato do rozvrhové odstat oJeno s O~hzen;l. . Bylo-li však va
k němu také přihlíženo. Jetřeba y;e~~~~~o ov~:m pn J,ejím rozvrhu býti 
rekursu o tom, zda stěžovatel napadl ~a yvah vyvody dovolacího 
vadium bylo pojato do rozvrhové po;~t:~;. Ove usnesení také proto., že 

čís. 8344. 

Do nesprávuosti co do pozůstalosíních 'lm o 

si pGplatkov}' úřad stěžovati řádl1 'm' . VY, Z? popl~tkovýCh nemůže 
stížnGstí II úřadů dohlédacích. y 1 opravnyml prostředky, nýbrž jen 

(Rozh. ze dne 29. září 1928, R II 298/88.) 

Poplatko . .. d " . 
lostního výk"1zu ur;o ~~~aIC~~o~~zůsttl~stním. soudě doplnění pozůsta
úplnost. P o z d s t a los t n í s o' u d y aJe ,:ykazu nesprávnost a ne
PoplatkOvý úřad stěžoval si k nadrJ okr,esm skoud .v Š.) návrh zamítl. 

O . , Izenemu r a J s k é d 
v ., Jenz postoupil rekurs vrchnímu zemskému soudu mOu o s o u

d 
u 

. . uvo y. 
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Nevyhověl-íi pozů"talostní so~d d~žádání poplatkového úřadu, :"á při-
d býti posuzovan podle nanzeI1l ze dne 25. července 1853, ds. 148 

pazák: To znamená: Věc má býti oznámena zemskému finančnímu úřadu, 
r. nž řeší věc v dohodě s vrchním soudem zemským. O porušení indi
l:duelního práva eráru (vymáháni poplatků státních) se tu nejedná -
v~hledíc k 'tomu, že by k tomu byla povolána jen finanční prokuratura 
(§ 2 čís. 1 instrukce čís. 41/1898 ř. zák.). Jde tu jen o. vyměřování dě
dických poplatků poplatkovým úřadem za pomoci soudu pozůstalost
lÍho (nař. ze dne 25. července 1853, čís. 148 ř. zák.). 
'Ne j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

O ů vod y: 

Konečný návrh dovolací stížnosti, by napadené usnesení bylO zru
šeno a rekursnímu soudu uloženo mzhodnouti o stížnosti do zamítnutí 
návrhu na doplněni pozůstalostniho řízení věcně, jest v rozporu s dří
vějšími návrhy a rozhodnutími v této věci. Okresní finanční ředitelství 
požadovalo dosud jenom, by byl soudem doplněn pozůstalostní výkaz, 
podle odůvodněni návrhu tím způsobem, že se v něm jako majetek za
píše i druhá ideelní polovice cenných papírů. O návrhu na doplnění po
zůstalostního řízení nižší soudy nerozhodovaly, poněvadž nebyl učiněn, 
leč by se za doplnění řízení pokládal výslech dědiců, zda jsou ochotni 
změniti místopřísežné udání pozůstalosti, v tomto směru bylo však po
platkovému úřadu již vyhověno. Odmítavé rozhodnutí okresního soudu 
o návrhu na doplnění pozůstalostníhovýkazu nemůže býti předmětem 
přezkumtl a rozhodování vyšších soudů v pořadí stolic, nýbrž jen před
mětem stížnosti dohlédací. Podle § 46 poplatkového zákona, jenž jest 
základem jak dřívějších, tak nynějších předpisů o pozůstaíostních vý
kazech, není podání pozůstalostního výkazu věcí soudu, nýbrž věci dě-

. diců. Soudu přísluší jen pečovati o to, by výkaz byl podán v čas, v pře
depsané formě a v souhlasu s výsledky pozůstalostního řízení, a po
tvrditi tento souhlas. Bylo-li, jako v . tomto případě, pozůstalostnímu 
řízení paloženo za základ podle § 114 nesp. říz. místopřísežné seznání 
jmění, nemohla býti pozůstalost ve výkazu jinak uvedena, než jak ji 
dědici místo přísahy udali u soudu. Jelikož činnost uložená soudům 
v příčinč pozůstalostních výkazů poplatkovými předpisy nenáleží do 
oboru soudnictví přikázaného soudům v § 1 j. n., nelze si do vyskyt
nuvších se nesprávností stěžovatiřád'nými opravnými prostředky upra
venými předpisy o soudním řízení, nýbrž jenom stížnost! u úřadů do
hlédacích. Tento postup má na mysli také výnos ministerstva finanCÍ 
ze dne 25. červenc~ 1853, čís. 148 ř. zák., jehož se okresní finanční ředi
telstvo od po;čátku dovolávalo. Ustanovuje, že poplatkový úřad má, ne-' 
vyhověl-li soud jeho žádosti za odstranění vad pozůstalostního výkazu, 
oznámiti to finančnímu zemskému úřadu, jenž se za účelem nápravy 
obrátí na vrchní zemský soud. Postupoval tedy rekursní soud správně, 
odmítnuv vyříditi stížnost okresniho finančního ředitelství, třebas od
niftnutí to projevil zbytečně ve formě postoupení stížnosti vrchnímu 
zemskému soudu. 

I 
i 
I: 

I 
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čís. 8345. 

Stačí, bylo-Ii ve směnce na vl hľ v. d 
nikoliv »na řád můj vlastní«. as I ra uvedeno >>na řád 

Expositura jako taková není samostatným " od v • 

by mohl býti ve sporu stranou, aniž může za:~;:~i Púst':~~:" Jenž 

(Rozh. ze dne 29. září 1928, Rv II 559/28.) 

K návrhu Moravské banky v Brně zas tou . . tíně, byl vydán směnečný platební příkaz K ~~~~t~-:,po~ltul rou ~e Vse_ .' 
nechal pro c e sní so u d . .' . am za ovanych po
kaz v platnosti o d vol a c t ~ ~ e d

S 
t o Ildc e . směnečný platební pří-

N
. _ , : u napa eny rozsudek potvrdil 

e J v y s S 1 S o u d nevyhověl dovolání. . 

D ů vod y: 

Neodůvodněna jest námitka ' , lb' , 
(~~tnl~7s '~I:~;t~str§', 3P~I.'ěv3adž'p~; :~~~Zf' pSř~l:~;ao;~ean~:nívŠ~~~ife~~; 

. .., ClS. nov sm zak) Jde o smě k I ' 
kde výstavce označu' , . b' '. , n II na v astm řád, 
sm ř § 5 (1) ,Je san: se e za remltenta (cl. 6 prvý odstavec 
Oz~ai!ení 'toto n~:' z.ak.) , ,coz s: mů~e také ~táti slovy »na řád vlastnÍ«. 
řád« lze sam ,. n<;pslne, ponev~?z, byla-Ir směnka »vydána na vlastní 
smě~ku vydav~~rTl~e s ?v: »na rad vlastnÍ« vztahovati jen na osobu 
v tomto ří adě' b e y. vys ,av~e a. remlte~ta. Ostatně je tato otázka 

. ~ád můj ~a~tni«. p~z:~d~~~~~tl~~~O a~~i::i~bn\směnC~ jsou slova »na 

~~ ~~gl~lsl~ý~~ ~:k~p~~~O~~~~~~. ~:~~t:~f~:111~i;l~1~~~~~Flr~!~~ 
sporu opraveno tak, že žaluje »M . k' b " a Jes e za 
v Brně, zastouoená expositurou na S~:~~ě~ anka, akclOva společnost 
jak patrno ze ~áhlaví rozsudku kde jsou . ,Soud oprav~ tuto připu,stil, 
slova »akcióvá společnost« ,,'; 't ovsem vynechalla nadbytečná . ~XpOSl ura« nemohla by arc; a .• I 
fí~~«b~nku zas,tup?~ati, tal~že d?datek »zastoupená eXposit~ro~' l~: ~~:= 
pOVěře~?~1 b} . ~lltr neJvyse vyznam zmocnění toho kterého úředníka 
'" e o splavo,u eX,posltury, by zastupoval banku na venek . k 
Jej! pl:lOmocnrk. Tlm vsak nepřestává by' ti žalobkyní Mk' b J8 o 
v Brno která t k' . 't' I'" . oravs a anka .' '. a e Jes e zvastm plnou mocí ze dne 10 c'ervn 19'28 
zmocmla sveho "1 ' . a 
tudíž odvolací sg~~v~~~o vzap~t~~t~~" aby )i v,e sporu, za~tup?val. Posoudil . 

. e spravne po pravnr strance. 

čís. 8346. 

h dZ~dnJ věřitel, i když při di'ívějším rozvrhovém roku neohlásil ná 
ra nt nárok podle § 222 čtvrtý odsta Co, '. -při dodatečném rozvrhovém' roku. vec, ex. r., muze tak učiniti ještě 

(Rozh. ze dne 4. října 1928, R I 554/28.) 
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S o udp r v é s t o I i c e odmítl návrh knihovního věřitele, uplat
ňující náhradni nárok podle § 222, čtvrtý odstavec, ex. ř. Rek u r sní 
s o II d napadené usnesení potvrdil. . 

Ne j v y Š š í s o u d zrušil usnesení obou nižších. soudů a uložil 
prvému soudu, by, nehledě k důvodu, pro který návrh odmítl, znovu 

o něm rozhodl. 
D ft v od y: 

Nižší soudy odmítly stěžovatelčin návrh podle § 222 čtvrtý odstavec 
ex. ř. jako opozděný, jelikož nebyl učiněn při prvém mzvrhovém roku 
ze dne 27. ledna 1927, o němž bylo vydáno rozvrhové usnesení ze dne 
5. října 1927, poukazujíce i na právomoc tohoto usnesení. Ale učinily 
tak neprávem. Zřejmě mylným jest názor rekn:rsního soudu, že otázka 
stěžovatelčina náhradního nároku byla již rozřešena tímto »právoplat
ným« usnesením, ana, jak patrnlO z tohoto: usnesení, jím řešena vůbec 
nebyla a řešena býti nemohla, protože stěžovatelka, co·ž se jí právě vy
týká, při rozvrhovém roku ze dne 27. ledna 1927 náhradní nárok ne
vznesla. Ale mylným jest i názor nižších soudů, že stěžovatelka, ohlá
sívší náhradní nárok teprve při dodatečném rozvrhovém roku ze dne 2. 
února 1928, byla by s tímto nárokem vyloučena proto, že ho neuplatnila 
jíž při roku prvém. Tu dlužno především zdůrazniti, že jest naprosto lho
stejno, z jaké příčiny došlo k dodatečnému rozvrhu, zejména, zda stalo 
se tak, jako v tomto případě, proto, že některý z uspokojených věřitelů 
přikázanou sumu sOlldu vrátil, protože zatím byl zaplacen, neboť i v tomto 
případě byla uvolněna část nejvyššího podání, která má podle pořadí 
rozvržena býti mezi věřitele, na ktelfé se dosud z části nebo vůbec nedo
stalo. Nejde tudíž o nový rozvrh, nesouvisející s rozvrhem »hlavním«, 
nýbrž o prosté pokračování v rozvrhovém řízení, jehož se ovšem opráv
nění, jimž se ,podle i'O'zvrhu již provedeného, dostalo plného krytí, již 
nezúčastnili. Tomu-Ii tak, nelze pochybovati o tom, že zadní věřitel, tře
bas při dřívějším roku neohlásil náhradní nárok, může tak učiniti při roz
vrhu dodatečném a to s úspěchem, je-li nárok jinak podle zákona odů
vodněn. Jelikož se však nižší soudy pro právní omyl v otázce včasnosti 
návrhu se stěžovatelčiným náhradním nárokem věcně neobíraly, bylo 
usnesení prvého soudu, pokud jím návrh byl odmítnut a rozhodnutí re
kursního soudu, pokud jím toto usnesení prvého soudu bylo potvrzeno, 
zrušiti a učiniti opatření, jak shora uvedeno. 

čís. 8347. 

Zákaz' § 34 honebního zákona pro čechy jest absolutní. Platí nejen 
pro toho, kdo je oprávněn k honitbě, nýbrž vůbec pro každého, to i ten
kráte, když nabyl zvěře v době, kdy ještě nebyla chráněna. V době há
jení není dovolen prodej hájené a již ulovené zvěře ani s podmínkou, že 
bude dodána, až pomine hájení. 

(Rozh. ze dne 4. říj,na 1928, R I 702/28.) 
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žalovaný, tuzemec, prodal žalobci clo Německa tři jeleny. žalovaný 
jeleny nedodal, nedostav vývozní povolení ani mínisterstva obchodu, ani 
ministerstva orby. žalobce domáhal se na něm náhrady škody, jež mu 
vznikla tím, že nemohl koupené jeleny dále dodati. Pro c e sní so u d 
p r v é s t o I i ce žalobu zamítl. D ů v o cl y: Podle § 34 zákona ze dne 
1. června 1866, čís. 49 z. zák. nesmí čtrnáct dní od počátku doby šetření 
až do jejího konce lovná zvěř býti prodávána. Podle § 32 cit. zák. jest 
všeobecná doba šetření, tudíž i pro jeleny, od 1. února do 31. července. 
V této době jest zakázáno s lovnou zvěří obchodovati. Smlouva trhová 
ohledně tří jelenů, která jest podkladem žaloby, byla uzavřena v dubnu 
1924, tudíž v době šetření a přIčí se proto výslovnému zákonnému zá
kazu. Podle § 879 obč. zák. jest smlouva, příčící se zákonnému zákazu 
nicotna, nemá právního účinku a žádnou ze stran nezavazuje. Jest tedy 
nicotnou i smlouva trhová, mezi stranami uzavřená, která jest důvodem 
žalobního nároku a žalobce nemůže proto pro nesplnění smlouvy nicot'né 
požadovati náhradu škody. V projednávané rozepři nebyla sice namít
nuta nicotnost smlouvy, avšak k této nicotnosti jest přihlížeti z úřadu, 
neboť jde o nicotnost vyslovenou samým zákonem (§ 879 obč. zák.). 
Proto bylo žalobu zamítnouti a nebylo by třeba, by se soud dále zabýval 
posouzením věci po stránce věcné. O d vol a c í s o u d zrušil rozsudek 
prvého soudu a vrátil mu věc, by vyčkaje pravomoci, ji znovu projednal 
a rozhodl. D Ů vod y: Soud proces'ní, zamítaje žalobu, činí tak proto, 
že podle jeho názoru jest kupní smlouva nicotnoll, příčíc se předpisu § 34 
honebního, zákoua pro čechy (zák. ze dne 1. června 1866, čJ.s. 49 z. zák.), 
dále i proto, že žaloba je předčasná, poněvadž žalovanému úřední pOc 
volení k vývozu zvěře do Německa nebylo dosud uděleno. žádný z těchto 
názorů nemůže však obstáti před zákonem. Soudu procesnímu lze dáti 
za pravdu v tom, že prodej zvěře v době hájení a šetření jest po rozumu 
ustanovení § 879 obč. zák. nÍCotný, pHče se ustanovením §§ 32 a 34 ho
nebního, zákona, soud procesní však přehlíží, že zákaz tento se mŮže tý
kati jen prodeje z ruky do ruky nebo prodeje, jehož předmětem jest zvěř, 
která má býti dodána v době hájení a šetření, a že prodej zvěře mimo 
tuto dobu nepodléhá omezení. To plyne zcela jasně z ustamovení § 34 
honebního· zákona, jenž mluví o zvěři, jež. byla na prodej přinesena, a 
jenž v souhlase s ustanovením § 32 téhož zákona sleduje jen teu účel, by 
dospělá zvěř v době, kdy její mláďata potřebují nejvíce péče a ochral1y, 
nebyla hubena. že o prodej z ruky do ruky nešlo, v tom jsou strany za 
jedno, také však nešlo o prodej druhý, neboť stranami nebylo ve sporu 
ani tvrzeno, že zvěř prodaná měla býti dodána právě jen v době hájení 
a šetření, a z okolnosti, že žalovaný prodal zvěř jinému teprve v říjnu 
1924, lze souditi na pravý opak. Nelze proto .o nic.otnosti smlouvy mluviti. 

N e j vy Š š í s o u tl zmšíl usnesení odvolacího soudu a uložil mu, 
by dále po zákonu jednal a znOvU rozhodL 

Důvody: 

Odvolací soud vykládá ustanovení §§ 32 a 34 honebního zákona ze 
dne 1. června 1866, čís, 49 z. z. pro Čechy v ten způsob, že se zákaz 
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~~ 'á'ení a šetření týká jen prodeje z ruky do ruk~ 
pr.odejC zvere v do;e ř~dmětem jest zvěř, která má býti dodána v dob; 
nebo prode.J~, J,eho ~ / rode' zvěře mimo tuto dobu nepocBéhá obmeze~nr, 
šetření a haJenr, a zl p tj ovenl' § 34 honebního zákona, že se v nem 

d UJe z dos ovu us an . k ~. .. le 
COŽ ov~z , , .. která byla na prodej přinesena, Ja OZ~: z uee, 
totiž pIy mluvl, o zven,. ení s ustanovením § 32, by dospělá zver v dobe, 
toho .us!an~:;;,~:ep~fř~bUjí nejvíce péče a ochrany, nebyla hubena, --:
kdy JeJI ma, . rode' z ruky do ruky ani o druhý prodej, pone-

, a míní, že neslo oa;1 o ~bylol tvrzeno že prod'aná zvěř měla býti dodár:~ 
vadž ve spo~ ;,u he,~ ní a šetření a ~ okolnosti, že žalovaný prodal zver 
právě jen voe ~,aJen1924 že Iz'e souditi na pravý opak, že tedy nelze 
jinémU teprve ~ flJt

U
. mlou~y. Leč předpis § 34 honebního. zákona pro 

mluv1Íl O l1l,CO nOS 1 s. 'en zvěř na prodej přinesenou, jak Je tO,zJevno, 
čechy nema na ~ysl! J 'b" t k' vyhlášky českého místodrzltelstvl 
nejen z doslovu ~;ko~~a~an~ 8~z5,1 č~se t28.71 O, čís. 88 z. zák pro čechy, 
v P;az,e ze d~e ... J zasílání i prodávání, nošení na pro~eJ a :yst~vo
v nemz soe za .azu)e 1 " ráněné zvěře k prodeJI, takze zakaz 
vání a vubee J~'kekol!v l;ablztm ch bsolulní zákaz platný nejenom pro 
§ 34 cit. zák. Jest povazova 1 za, a '. "J'h i ro obchodníka 
osobu k honitbě ?práVn~nouk'dný?rz ~l:becaPbry~ :azdOeb;, kdy J'eště nebyla 

", t 1 tenkra te yz zvere n , ... 
se zv,:nnou, o hodn~tí správního soudu ve Vídni ze dn; 26. zar; 

. chráne:,.a (srovn. roz doslovu zákona není opory pro výklad, z~ v do~e 
1894, CIS. 3533). V ...' 'iž ulovené zvěře s podmmkou, ze 
hájení jes: dovo~en pr?deJ h~Jen~'·~.~í _ neboť by i tímto způsob~111 

. bude dodana, az pomme d~ ~ ~ tJcit~vaného zákona. Je-Ii cltovanym 
prodeje mařen byl .ochran.ny uee d' há'ené zvěře je-li tento zákaz 
ustanovením zakázan J"kJ:'kOI!V pro et J odej o který běží v rozepři, 
zákazem absolu,tním, neseJ,de na tom, :;d~rem z' ruk do ruky, a také je 
není podle názoru odvolaclho skoudU, P odvJolac'1 so!ct nebylo stranami 

v· ' ''no že Ja mmI , "v 

Pro rozepn nezavaz '. ' . o • dob'e' háJ' ení Ponevadz 
~ "~I b'ť dodá"a prave Jen v . o 

tvrzeno, ze zver me a y 1 '~"d' byla v době hájení, a poněvadz 
bylo ~jišt~~o, že ,spoma

b 
!ver rzoák~~~m zakázán, jest schváliti p,rávOí 

prodej zvere v teto ~o e )es ~ lobcem tvrzená smlouva jako zakonu 

. ~;Z~~í~í~~~uodl~v§ s~~~c~'r:; ~~s~:vee obč. zák. neuskutečnila. 

čís. 8348. 

Stavebni rucb. '. ' Uzavření trhové smlouvy, již 

Pr~vn~ Pdov~a ~~kry~t~::!~/S::ě% pro čekatele, převádí do vlast
se rodmny orne , I k' I vy 
nlctví čekatele, jestsplněnim čekate s e srn ou . 

(Razh. ze dne 4. října 1928, Rv I 1930/27.) 

~ .. , áhali se žalobci na žalovaném dmž·slvu, ~rčení, ~e 
zalobu" JIZ dom . ..' koHo družstevníci žalovaneho dru:

úplně dostal! svym po!mnostbe~ hJ3 'kl dů za domek vystavěný dmz
stva ohledně zaplacem stave niC na a 
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stvel11 a že tudíž žalovanému družstvu z tohoto právního poměru nic 
nedluhu} i, 0, b, ~ ll' i ž š i s o u d y zamítly. " 

N e J v y s S I S o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil ' 
soudu prvé stolice, by ji znovu projednal a rozsoudil. vec 

D ů vod y: 

Žalobni prosbu, jak ji žalo.hci upravili (§ 226 c r' s) J' st 
ť . k I k " '" . . " e posu_ 

ZOva I)~ 0. ce ~ ,če~1Uz svedcI slovo »tudíž« použité v druhé iejí větě 
Z~ znem teto zalobm prosby jest pak patmo, že nejde o zjištěni pou~ 
hych, fa~t, s~utkových ~koln?sti, že ty a ty platy byly vykonány, nýbrž 
o. u;cem prav?fho pomerou, ,ze n.a~taly určité účinky po právní stránce, 
zan}k smlu':.nI.ch zavazku zaluJIcl strany následkem smlouvě odpoví_ 
d~JIclho p~nenl (~ 1412 obč. zák.). Podle § 228 c. ř. s. jest předni pod
nll?ko,u urco,vacl zaloby: že žalobci mají práv,ní zájem na tom, by určitý 
pravnI pomer ~ebo pravo. byly co nejdříve na jisto zjištěny soudním 
:ozhodnutfm. ZaJem tak,ovY,tu Je. Y. odstavci VII. žaloby tvrdili žalobci, 
ze svym, pO,~:nnostem uplm; ~ostah, že proto žádali od družstva po
tvrze~f, z~ JIZ. mc, n~dluhuJI, ze však družstvo odmítlo vydati žádané 
pro?lasen~ s tn,;, ~e z~lo~cI ,?U ješt~ .dluhují 11.196 Kč a že ani tento 
pe?1Z n.eUl, konecnym, ze Jej treba Jeste prozkoumati. Žalované družstvo 
v lIZem p,red ~?ud~m, prvé stolice d?znalo, že žalobci dostali v červnu 
1925, nove vyuotovanl na 111,921 Kc, na něž se vztahuje dopis ze dne 
24. cervna 1925, že ani peníz 111.921 Kč nebyl konečným že toho 
času .dům ,~ravděpodobně stojí 119.245 Kč, Tím, že družstvo 'ža'lobcům 
na JejIch zad?st" by JIm v~,dalo yrohláše?í, ž~ mu, dostávše všem po~ 
Vln~o'stel11:, JI: mc ~ediuh~J1" s~:hlo no-ve vyučtovállÍ, znějící na vyšší 
p~mz, vZnIkl zalobcum pravn,1 z~Jem n~ určení, že nic nedluhují. Že mají 
zaJ em ~a tom, by tento pravnl pomer byl určen co nejdřive patrne. 
z ~o~o', ze teprve po splnění podmfnek s jejich strany může dOjíti k usku~ 
teCJ1~n: čekatelske~o pO,~lěru, který, jak bude dovozeno, jest mezi stra
namI; ~alobao o p~ne~I,. J!Z by byla nejen žaloba o převod domu do vlast
mctvI zalobcu, nybrz I zaloba, by žalOvané družstvo vyhotovilo trhovou 
smlouvu p? roz,un;u § 54 nařizení ze dne 19, óervna ·1923, čís. 160 sb, 
z; a n., ne~1 mozna, an? ~ ~odstaty ~ekatelského poměru plyne, že obsah' 
teto trhove smlouvy zavlsl na dalšlch okolnostech, Zejména jest znáti 
konečné vyměření finanční podpory po rozumu § 24 cit. nař,' žalovaná 
strana, ač m!uví o ,~olauda~i, ani netvrdí, v jaké výši byla fin~nční pod~ 
por~ ko'n~čne vymerena; dale pak nedošlo ještě mezi stranami k dohodě 
o zavazclch, k}el}m se žalující strana podle třetího odstavce § 54 a 
P?dl~ § 55 nar. CIS. 160/1923 musí podwbiti, Tím jest vyhověno pod~ 
mmkam st~~oveným pr? určovací žalobu § 228 c. ř. s, žalobní prosba 
vyhOVUJe tez ustanovem § 226 c. ř, s,: jest určitá' stači že žalobci žá
~,:jí ,zjištění, že družstvu již nic nedluhují, a nebyl~ třeb~ žalova tí o zji
~ten1, že m;, nedluhu,j~ pení~, ,~iseln~ u;čený, uvedený v odstavci VII. 
zaloby, totlz 11.196 Kc, zvlasle kdyz SI družstvo stále ještě vyhražuje 
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'ezkum výše svých požadavků. Správnost tohoto stanoviska jest patrna 
f~ rozdčleni průvodniho břemene. ,Zalujíci stral;a tvrdí" že dO,stála ~vým 
'vazkům zaplacením 105.019 Kc, a toto sve tvrzem musI dokazat!. 

" ~vrdf-Ii žalovaná strana, že tyto, závazky, činí vice, jest na ní, by ~vá 
tvrzeni náležitě konkretisovala, Jedno,Ulve polozky uvedla a zeJmena 
též i prokázala, že plnění těchto položek patří k smlu!ním povin~o'ster;r. 
Proto nelze přisvědčiti odvolacímu soudu, že žalob-nI pro.sba mela vy~ 
slovně zníti na to, že žalovanému družstvu nepřísluší právo na placení 
číselně určité částky, převyšující 100.187 Kč, S druhé. strany však ok?l
nost že žalující strana upravila žalobní prosbu tak, Jak uvedeno v za
lobě' má pro spor ten význam, že k vítězství žalované strany stačí pro
káz;ti jen jednu položku, kt~rou žalující s,trana je~t pOvin?,a v~~e platiti 
a do dne rozsudku nezapla tria (§ 406 c. r. s,), Tlm po pnpade nemusI 
spor nabýti takových stranami netušených rozměrů, jakých by při vlast~ 
ním účetním sporu, týkajícím se realisace spletitého čekatelského po
měru mohl dosáhnouti. Pokud jde ° věc samu, trpí řízení nedostatkem 
uved~ným v· § 496 čís, 3 a § 513 c. ř. s" any skutkové okolnosti, které 
se podle obsahu procesních spisů jeví býti rozhodní-mi, nebyly vzaty 
v nižších stolicích náležitě na přetřes, Již první soudce hled:ělpodstatu 
věci vystihnouti uvažováním; zda tu jde o i~dividue~~í práva, žalobctI 
jako členů družstva, ŽalobCI samI byh s;, vedoml ,tez t?ho, z,: n<;Jde 
o dodržení obyčejné kupní smlouvy, o nIZ by pla!rly vyhradne p,.ed
pisy občanského zákona, proto vsunuli do ž~lobní ,prosby výr~z »pko 
družstevníci«. V podstatě jde tu o tak zvany pomer, če~atelsky. D,OPIS 
ze dné 16. září 1924 podle svého celého obsahu nenr nez vyrozumenrm 
Arnošta M-a o tom, kolik činí veškeré útraty za rodinný dům, který pro 
něho drúžstvo staví podle subvenční žádosti včetně 400 m' pozemku 
a oplocení, a jaká j~st slíh~riá státní podpor~" v, dalším pak '8; na ,zá
kladě tohoto sdělení Amostu M-ovl propočltava Jeho celkove pinem, 
V dopise ze dne 17, ledna 1925, v němž se uvádí, že dr,užstvo před~lo 
žalobcům jako C1enům společenstv!l" domek za podmmek sdelenyc? 
Arnoštu M-ovi v dopise ze dne 16, zan 1924, oznacen Jest tentoArnost 
M. výslovně jako »dosavadní čekatel«, Již:, o?sahu tohoto ;loplsu Jest 
patrno, že mezi stranami založen byl pomer cekatel~ky a ze v tomto 
období jednání nedošlo k uzavření smlouvy o prod:J domku za UJed
nanou kupní cenu, kteroužto smlouvu by bylo pros!e ~osuzovatr podle 
24. hlavy občanského zákona, anebo snad k uzavrenr smlouvy p~dle 
§ 936 obč. zák. Jest si ny'ní ujasniti podstatu čeka~el~kého pomeru, 
Celá akce, týkající se zbudování rodinných domku ~al?v,anym Jako 
ohecně prospěšným družstvem jest v s?uvI~los!r se S!atllI cI~nosh ~a 
podporu stavebního ruchu a také v prv11lm ~lle stanov zalovaneho d~ uz~ 
stva jest výslovně citován zákon o stavebIl1m mchu ze dne 1 \. kvetna 
1921, čís. 100 sb. z. a n" plativší v čase zalo'žení družs~va, A právě 
vzhledem k tomu, že činnost obecně prospěšných stavebIl1ch druzst~", 
jímž jest i žalované družstvo, podmíněna jest finan,činí p~d~QofoU statu 
"a že stát tuto podporu udílí jen za urČItých záruk, nebyva zpraVIdla 
možno, by již při početí stavby byl domek nadobro prodán, tomu, kdo 
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jej hodlá nabýti. Tak na příklad ve III. hlavě nanzCnI CIS. 160/1923 
jsou obsaženy zásady, podle nichž se finanční podpora vyměřuje, a ro
zez.nává se zatímní vyměření podpory (§ 21) a konečné její vyměření, . 
jež se podlc § 24 děje po doko-nčení stavby a po udělení obývacího 
povolení podle výsledků kvalitativní po případě i kvantitativní kolau
dace. Ježto znalost výše finanční podpory jest důležitou složkou při 
sjednávání podmínek převodu vlastnictví k rodinnému domku na fysické 
osoby a zejména pro definitivní stanovení trhové ceny (srv. Dr. Ku
bišty »Zákony o podpoře stavebního ruchu« ll. díl str. 179 a 180'), 
stanoví se v § 54 (,1) cit. nař., že rodínné domky, vystavěné obecně 
prospěšnými sdruženími s finanční podporou podle zákona o stavebním 
ruchu, musí býti, nebrání-li tomu vážné důvody, po konečném vyměření 
podpory převedeny co nejdříve do vlastnictví čekatelů za trhovou cenu 
rovnou skutečnému nákladu domu zvýšenému o výlohy prodávajícího 
spojené s prodejem domu. V odstavci třetím bod 5 téhož § (54) se sta
noví, že trhová smlouva nabude právních účinků teprve schválením 
ministerstva sociální péče. Tohoto stavu, vyvolaného zákony o s,taveb
ním ruchu, plně dbají í stanovy žalovaného dmžstva. V § 25 druhý 
odstavec stanov praví se též výslovně, že dmžstvo podléhá dozoru 
ministerstva pro veřejné práce a ministerstva pro sociální péči. V § 27 
stanov, jednajícím o pródejí rodinných domů, se dále mímo jiné vý
slov.ně praví, že před prodejem rodínného domu má se nabyvatel zavá
zati, že dostojí předpísům provádécího nařízení k zákonu o stavebním 
ruChlt tehdy platnému. Rovněž í ustanovení posledního odstavce § 27 
stanov, že kupní cena má odpovídati ceně vlastních nákladů, jest ve 
shodě se zásadami zákona o podpoře stavebního ruchu. A právě tyto 
obtíže, které vadí tomu, by družstevní rodínné domky nebyly hned při 
početí stavby převedeny do vlastníctví lysíckých osob, pro něž se stavi, 
vedou. k dusledku, že družstva mohou prováděti stavbu rodinných domu 
buď tak, že je staví do zásoby, co-ž se dle záměrů prováděcích 'nařízení 
k zákonům o stavebním ruchu nemá díti (srv. Dra Kubišty »Zákon 
o podpoře stavebního ruchu« dil ll. str .. 53 a 54), anebo že se založí 
1. zv. poměr čekatelský, jehož exístenci uzná:vají i samy zákony o sta
vebním ruchu (§ 38 zák. čís. 100/:1921, § 36 zák. čís. 45/1922 a § 36 
zák. čís. 35/1923) a zejména i prováděcí nařízení čís. 160/1923. Podle 
těchto předpisů jest čekatelem, kdo se platně zaváže rodinný dům pro 
něho jinou osobou (zde žalovaným družstvem) stavěný převzíti do sou
kromého vlastnictví, šetříc předpisu platných pro převod takovýchto 
domů do soukromého vlastnictví. Poměr ,čekatelský jest tedy poměrem 
svého druhu, jehož plat@st jako· samostatného právního útvaru zalo
žena jest v samO'statných předpísech zákonu o stavebním ruchu a pro
váděcích n<!řízení. Poměr tento blíží se sice smlouvě podle § 936 obč. 
zák., ale nelze ho do všech dusledností stotožňovati se smlouvou podle 
§ 936 obč. zák., zejména nelze platnost jeho činíti závislou na u1ednáni 
přesné doby, kdy má býti hlavní smlouva uzavřena. Z řečeného patrno, 
že uzavření trhové smlouvy, již se rodínný domek, který družstvo sta
vělo pm Č'ekatele, převádí do vlastnictví čekatele, jest splněním, realisací 
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, )' 'est n ní rávnÍ podstata sporu takto ujasněna: 
čekatelske ~mlouvy. K.dyz J

b 
I {d~statek obJ'asněny skutkové okolnostI 

. t 'roven patrno, ze ne Y y . ' k ..' d 
les za t por rozhodné a že ani strany neměly jasno, co a Ja ma}! pre -
pro ten O' s .. '. dnes b I o rozumu § 178 c. ř. s. vzhledem k tomuto 
nášetl, aby JIch prc .} P asn ' Nezbývá proto než napadený rOZSU-
práVníJl~~t~~nuo;~st~~ť:;j~rn~~í v ~~Vé stolici, i roz;udek pr,::é stolice zru~ 
dek, a J t' rozumu § 182 c ř s poskytnout'l moznost, by nym 
"ť takto s ranam po . . . • I č h . 
SI I a • I' právní. stránky sporu po skutkové stránce preclnes y, e o le 
po upsnen , . O' b 
k opodstatnění jejich procesnrch ukonu tre a. 

čís. 8349. 

'nové obchody s obilím jsou vubec zakázané a ~roto ,n;icotné 
Terl11l d e 4 ledna 1903 čís 10 ř zák.) a nemůže z mch byb v tu-

(zákon ze' n .' ,"'. .' efektivně 
zemsku .žalováno, třebaže byly provedeny v clzme a • 

(Rozh. ze dne 4. fíjna 1928, Rv I 2127/27.) 

zalohkyně se domáhala zaplacení kursovního rozdílu, ktert pry
k
' mu~ 

.. h ďť burse při výkonu exekuclll oupe 
sila jako kO'misionarka u ra : I na.. • I .' 'h e dne 20. listo-

1 0.000 ~~š~ůa ~~~~!C;kf~:r~~\ kdt~~~~z: ~:s~~.a~~ě~r:.:' kter?užt~ kou~i 
pad u 19. g, d' žalovaný nepoukazal vcas potrehoe kry!'. 
prý provedla prto

l 
to,. pon~vnae' zZ'e J' de o pohledávky z diferenčních, tudíž 

Ž lovaný naml mllno JI' " • Z I b b I 
n:žalovatelných obch?dů, což .ž~IObky~ě. zas~ pop;eyl~. š í~:~ o ~ a :~; 
mítnuta s o u d Y v sec h trl s t o I c, e J 

z těchto 

důvodů; 

Přihlédne-Ii se k povaze obchodů, jež )~OU z~klade~ ž:lobního ná

roku, tak jak je vyldi~uje žablolbkyn;, J~1syts~~eJ§§moi~eamtr ;t:~~~\~na~~ 
termínových obcho u s o I 1111 V • • k . d 
4 ledna 1903 čís. 10 ř. z., totiž předem.a.povš~chně prko uzave:·t~ J:er= 

. , , bT h' dné zaverkove Jednot y a urCI e 
notně stanoveny typ, o .~ \ ~~m;'ohoto rázu nepozbyly obchody ony 

r~[:d/i~~~;r~~!~;i~:!~::~et~~V:íe a d~~k;I;: d;::~:~~~~ ~;I~~{:i~~ 
lobkyně ostatně nepřímo, při~nává :a~~06:a~~~lťr:Z uo~oru termín 0-

jako termíno;,ých, dov?I,ava]lc ~e '.. I 'iž v prvé stolíci obchody tyto 
vých obchodu«. ze t"ke z:lov~ny ~06Im~bJsáhlého přednesu při ústním 
jako termínové, plyne zreJme z J,e o t správným tvrzení napadeného 
jednání dne 12. ledna 1927, a nendl prl~ o, uvedl z· e J' de o obchody ter-

k ' 'I an' teprve v o vo aUl , 
rozsud u, ze za ov y "I a 1ý zdůrazňuje stále jen nežalovatel-

:~f~:~~~s~~~h~~ů~o~~n~~a~až o;r; nebyly ani míněny, ani provedeny 
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ef~ktiv!,ě, nýbrž směřov~ly jen k vyzískání rozdílu, neboť, jde-Ii o ter
ml110Ve obchody s oblhm, tedy o obchody podle § 10 uved. zákon 
zakázané, a proto 0yrá,v!'í jednání, nicotné (§ 879 obč. zák.), k čemu~. 
Jest sO~du p:lhledatI :- uradu, nemu~e z nich vzejíti žádný nárok a není 
pOhle~avka zaIo?kyne v tuzemsku zalovatelnou, třeba'že obchody byly 
uJ,ednatJY v ClZlne a tam byly dovolené. Otázkou, zda šlo také o obchody 
dderenční, netřeba se tedy vůbec zabývati (srv. rozh. čís. 6124 a 7490 
sb. n. s.). 

čís. 8350. 

Ochrana nájemců (zákon ze dne 26. března 1925, čís. 48 sb. z. ía n.). 
o> ť~le § 20 (2) zák. na ochr. náj. jest zapovězeno i právní jednáni 
Jnnz o SI dal vlastník domu od dřívějšího nájemnlka slíbiti uáhradu ná~ 
klact.una opravy pronajatých místností za to, že tyto místností pronajal 
novemu nájemníku. . 

(Rozh. ze dne 4. října 1928, Rv I 2197/27.) 

žalobě, jíž se domáhal pronajimatel na bývalé nájemnící zaplaceni 
2.000 Kč, pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, o d vol a c í 
s o u d žalobu zamítl. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

" Dovol!,cí. dův~d nesprávného právního posouzení věci podle § 503 
CIS. ~ c. r; s. nen! opo.dstatněn. žalobce domáhá se zaplacení 2000 Kč, 
~tel~e mu zalovana, shbIla na opravy krámu a bytu. Odvolací soud zjistil, 
z~ zalobce, vlastmk domu, souhlasil, aby Jaroslav B. - který se za
vazal zaplatItI žalované za prodané zařízení ho.Jičského závodu a za 
odstoupení holičské živnosti 9,000 Kč - vstoupil do nájemního poměru 
na místě žalované za starých podmínek, ale žádal, aby mu bud' B. nebo 
žalovaná dali na opravy místností 2.000 Kč; že, když B. prohlásil že 
vice, než 9.000 Kč, dáti nemůže, projevila žalovaná ochotu dáti žal~bci 
~něch 2.00? Kč ze sumY2 kterou se jí zavázal zaplatiti Jaroslav B., a že 
zalobce s t,'m ,souhlasIl. Za!obce sám tv,rclil v žalobě - a musí, tedy toto 
sv~ tvr:em d~h pr?h s~be p'1~hh - ,ze tehdy (v červenci 1926) pro
hl~slÍ, ze,. ma-II dah mlstnosh do najmu za týchž podmínek, jako je 
mela ~ náJmu' ž~lobkY,ně, za ~OO Kč mčiní činže, nesvolí k tomu, leč pod 
pod,mmk?~~, kdyz mu, zalovana nahradí, oč by pIi novém nájemníku mohl 
čmzl zvyslh, a kdyz mu nahradi opravy, které bude musiti provésti 
v král';u i v bytě. Z t?hoto př~dn~su je~t jas~ě viděti, že si žalobce jako 
pron~Jlmatel . dal siIbr~ kro,me naJemn<;ho neco za to, že pronajal byt 
a kr~n'. B-OVI, a mame to zal~bce nym v dovolání popírá. Toto právní 
]ednam Jest podle § 20 (2) zak. na ochr. náj. ze dne 26. března 1925, 
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, 48 sb z. a n. (ktelý v době úmluvy platil) zapovězené a podle 
č iS;179 obč. zák. nicotné, takže z něho žalobce práva nabýti nemohl, 
~k odvolací soud správně vyložil. Jest lhostejno, že si žalobce dal slí
biti 2.000 Kč niko.Jiv od nového nájemníka, nýbrž od dřívější nájemnice, 
eboť v tom směru zákon nerozeznává. Také jest lhostejno, že prý ža

:~vaná projevila zcela dobrovolně ochotu opravy nahraditi. Posléze jest 
lhostejno - nač dovolatel hlavní váhu klade - že 2.000 Kč bylo určeno 
na opravy a že opravy byly přesné speciiikovány a nutny. Přes to zů
stává tento peníz zapovězenou úplatou podle §§ 20 (2) a 30 zák. o ochl'. 
náj., protože si ji dal žalobce slíbiti kromě nájemného a za 10, že pro
najal místnosti. Míní-Ii dovolatel, že byl oprávněn požadovati náhradu 
příštích oprav, jest rovněž na omylu. Jen k úhradě nákladů, jež byly 
uči.něny k žádosti nájemníkově v jeho bytě, bylo by přípustno přiměřené 
zvýšení nájemného, leda že byly nutny, by byl byt udržen v užívatelném 
stavu (§ 12 (4) cit. zák.). Tvrdí-Ii dovolatel, že byl oprávněn žádati 
od nového nájemníka již podle zákona zvýšené nájemné, bylo jeho věci, 
aby tak učinil, ale nesměl si vymíniti kromě činže úplatu zákonem za
povi'zenou. Tvrzení dovolatelovo, že i žalovaná dala si od Jaroslava 
B-a zaplatiti odstupné, nemůže mu prospěti, ano toto domnělé odstupné 
není předmětem sporu. 

čís. 8351. 

Nebylo-Ii k nastoupení hostinské a výčepnické živnosti v době po
volení exekuce aníž od účinnosti zákona ze dne 15. července 1927, 
čls. 112 sb. z. a n. k jejímu provozování třeba průkazu způsobilosti, 
nelze sc na podkladě § 341 ex. ř. domáhati' zrušení exekuce, třebaže 
dlužníktlv podník nenl provozován ani se čtyřmi pomocníky. 

(Rozh. ze dne 4. října 1928, R II 269/28.) 

Ex e k u ční s o u d k návrhu dlužníka zastavil exekuci zabavením 
a vnucenou správou hostinské a výčepnické živnosti. D ů vod y: Exe
kuce byla zastavena, ježto podle § 1 čís. 1 zákona ze dne 15. července 
1927, čís. 112 sb. z. a n. jde o živnost, k níž se vyžaduje zvláštní způ
sobilost, a bylo zjištěno, že povinný provozuje živnost s méně než čtyřmi 
pomocnými silami. U povinného zaměstnané bardámy nelze považovati 
za pomocníky ve srllyslu živnostenských předpisl!, jelikož nemají s ob
sluhou hostů níc spoleóného. Vymáhající strana odvolává se na usb
novení zákona, vyvozujíc. z něho, že se zákon proto nevztahuje na sou
zený případ, že § 3 udává jen, které osoby jsou o'8v'Ohozeny od 
průkazu způsobilosti, nemůže však nic měniti na OkO-l'110sti, že hostinské 
a výčepnické živnosti nabytím účinnosti zákona vyžadují průkazu způ
sobilosti. Okolnost, že vnucená správa byla již zahájena před platností 
tohoto zákona, nemůže vzíti povinnému právo, žádati O' zastavení exekuce 
podle § 341 ex. ř. Rek u r sní s o' II cl zamítl návrh povinného na zastaveni 
exekuce. D ů vod y: Exekuční soud zastavil exekuci z důvodu § 341 ex. ř., 



1248 

PP~~tože jde o ~i~noss ~yžadující zvláštLi způsobilosti kterou po . 
vozu]e s mene nez ctyřmi pomocn' I· "1 . v) VI 

dne 15. července 1927 čís 112 sb Y TI! s~ amL T":baže zákonem ze. 
zavedena zvláštní způ;obíl~st llen;" pZ~~en§. 3yl.~ pr10 zlvn~st hostinsk.ou 
t'to 'I" ...' C1S. Clt zak u dlu' 
ke na ez!tostr, ]ezto provozoval živnost před působnosi; cit~v 'h zn 

ona, takze se ustanovení § 341 ex ř na ovinn' . ane o .' 
jes! přisvědčiti názoru exekučního ~o~du ~ ~ho !,evzt~hu];. Při tOlil 
d,:,e síly v~pomocné a že bardámy v živ~oS~i ~~~:nYO~~:d~~;nava pouze 
vypomocnyc~ .s~1 ve smyslu živnostenského řádu. p pod pOJem 

Ne] v y s S 1 S o u d nevyhověl dovolacímu rekursu 

Důvody: 

Předpisem § 1 zákona ze dne 15. č:ervence 1927 .. 
~yl ovš:,m pro nastoupení živnosti hostinské a výče.p~!~k1 ;~v:~ z. a !" 
.az zpusobrl.ostr a vztahoval by se tento záko ,. en pr~. 
Jen pro určité případy provozování této živnosti nny p~zt~ave~, p1atJcí 
_ ve smyslu § 1 (1) cit zák též ". - n~m e y vseobecný 
poněvadž jest známo, že ~ N. 'je vícne

a !e~p:~o~e ; UVt~~ přlchá:oející, 
toto zákonné ustanovení zde nedo "d' ..•. o rva 

e u. Leč pres to 
přípa~ě nejde o nas~oupení živnosttho:íid_~~l~o~Ýč:;ni~Jro~~~n~va~ém 
nost, . temu povll1ny pr?vozoval již před účinností zákona ipřeď~80 ZlV
v~ncem 1927, § 8 Clt. zak.). A tu přichází v úvahu před ls § 3 ( ~, . klsm .• a) cít. zák., podle néhož od průkazu zPŮSObilo,sb ]. est .1 )~lS.L 
rOme Jlnych, kdo před účinností tohoto zákona .. osvo ozen 
;l~SkO~ a výčepnicko~ jako schválený náměstek~~~~o:~;:ll:~'T~~~~rs: 
a . Je omll' v soU'zenem případě v němž strana po' , o" yr, 

~ea~~ t;!~ěe:Oe~už~~n:;~I~ ga
3
cttie ~ be: prŮk~zu, způs.~~~~s;~,;:enr~~;~; 

čís. 2 ex. ř. roto že tu . .. x. r. povo .~na ~rusena na základě § 39 
. průkazu zPŮ~Obil~sti, dO~~e ;y z~~n:s~fr~~~t:~~h~a~toupeníljest potřebí 
zrušení exek c hl . . . , . anoma II že by po 
kazu .' bUl e tmo. povm~ý provozovati i nadál-e živnost tut~ bez prů
lení zpuso 1 os 1, Jsa od neho o~vobozen. Poněvadž ani v době ovo
od d~~ek~~~ nebrl0á]{kU nastoupem hostinské a vý-č:epnické živnosti Pa ani 
. , Y uC111nOs 1 z Ona ze dne 15. července 1927 čís 112 b 

neHl ku provozování tét V' t' ., ,'. s . z. a n. I t k' •• o zlvnos 1 povrnnemu po-tiebí prokázati způ b' 
os 111, a ponevadz podle toho jde tu ve skutečností. ' ,so ~
něné živnosti bez průkazu zvláštní způsobilosti ve . o p~ovozov~nl ''',m
nelze se v tomto případě na podkladě § 341 • ďm~su.§ 3 ~lL zak., 
kuce, třebaže podník povinného není veden a~~Čr • omahatJ u,usem exe-yrml pomocnyml sdam!. 

čís, 8352. 

Ochrana.náiemc~ (zákon ze·doe 26. března 1925 čís 48 sb ) 
Nebyla-h v dobe zrušení ná'emní smlou .' :.. • z. a n. • 

počíná promlčecí lhůta § 20 (3)J ák t vy uplata Jeste vyplacena, z • ep-rve vyplacenlnt úplaty. 

1249 

Není neplatnou úmluva, již si dali nájemníci v nájemní smlouvě slí
biti od pronajlntatele náhradu za újmy, jež by utrpěli tím, že by je pro
oaj/mate! vypověděl a oni musili nájemní poměr ukončiti z jiných dů
vodil, než byly výslovně ujednány· ve smlouvě. Neplatrlůu jest však. 
úmluva ohledně úplaty, jež byla dána pronajímatelem nájemci za před
časné vystěhováni bez výpovědi. 

(Rozh. ze cine 5. října 1928, Rv I 2131/27.) 

Majitelé domu domáhali se na žalovaných vrácení 29.000 Kč, jež prý 
zaplatili žalovaným jako odstupné za předání hostinských místností. 
O b a niž š í s o u d y žalobu zamítly. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání ohledně 24.000 Kč, ohledně 
zbytkn 5.000 Kč zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc soudu 
prvé stolice, by, doplně řízení, znovu rozhodl. 

Důvody: 

Dovolací důvod nesprávného právního posouzení věci (§ 503 čís. 4 
c. ř. s.) jest jen částečně oprávněn. Žalobci se domáhají podle § 20 (3) 
zákona o ochr. náj. ze dne 26. března 1925, čís. 48 sb. z. a n. vrácení 
29.000 Kč, které prý zaplatili žalovaným jako »odstupné« za předání 
hostinských (a obytných) místností, jež tito měli v jejich domě najaté. 
Především nutno rozhodnouti otázku namítaného promlčení nároku po
dle § 20 (3) zákona o ochr. náj., neboť nebylo by třeba obírati se věcí 
;;amou, kdyby byl nárok promlčen. Oha nižší soudy pokládají námitku 
promlčení za opodstatněnou, ale přes to řešily 'spor také ve věci. Již 
v otázce promlčení jest dovolání z dúvouu § 503 čís. 4 c. ř. s. oprávněno. 
Odvolací soud přiklonil se k názoru prvního soudu, že, když se žalovaní 
zavázali ujednáním ze dne 4. září 1925 vykliditi všechny najaté míst
nosti dnem 31. října 1925, nastalo zrušení nájemního poměru tímto 
dnem, nikoli teprve skutečným vystěhováním, které se stalo dne 17. 'čer
vence 1926, kdy byla žalovaným teprve vyplacena smluvená úplata; jest 
prý proto žaloba, podaná dne 21. prosince 1926, promlčena, protože prý 
skutečné vystěhování žalovaných záviselo jedině na zaplacení smluvené 
sumy, tedy výhradně na vůli žalobců. Netřeba se zabývati otázkou, zda 
byla smlouva nájemní zrušena již dnem, kdy se žalovaní podle úmluvy 
měri vystěhovati, či teprve dnem, kdy se skutečně vystěhovali, neboť oba 
nižší soudy přehlédly důležitou pro otázku promlčení skutečn~st, že 
suma, jejíž vrácení jest požadov<ino, byla žalovaným vyplacena teprve 
dne 17. července 1926. Teprve tímto dnem mohlo začíti promlčení, ne
boť teprve vyplacením sumy vznikl žalobcúm nárok na její vrácení, ni
koli již před tím, kdy ještě placeno nebylo a kdy ještě nic nemohlo býti 
zpět požadováno. Předpís § 20 (3) zákona o ochr. náj. má na my:;li 
pravidelný případ, že v době zrušení nájemní smlouvy byla úplata již 
vyplacena. Stalo-Ii se tak později, plat' všeobecný předpis § 1478 obě. 

19 

Civilnl rozhodnutl x. 
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Zák:, že promlčení počíná teprve Id' v 

naÍ1, tedy kdy jest možno právo ž~ob jest moznoprávo »0 sobě« 
1926 do dne žaloby neuplynul ' oU,upl~tmt1. Ježto od 17. CeICVP"",' 
V" • , o sest meSlCU n . , 

:Cl, same jest řešiti otázku, zda a ,k I • ' enI narok promIčen, : 
nam podle § 20 (2) zák. o ochr .po ud jde, o zapovězené právní 'ed 
v~ příčině 24.000 Kč a v tom s;"~:uj· O ~adPovcz~né právní jednání n~j'd; 
Zj1stliy' , I nem ovolan1 vp··, N--" " ,ze se za ovaná suma skládá "edr k '" Javu. lZS1 SOudy 
se zal obci dne 4. záři 1925 zavázali j z 1a z. c,astky 24.000 Kč', kterou 
ve ,~myslu odstavce V. nájemní smlo aplat1t1 zalovanym jako náhradu 
z castky 5.000 Kč jako zbytku z ,~viI ze dne 6. záti 1925, jednak 
lobci zavázali zaplatiti žalovan 'nt cas 'y 1 :.OO? Kč, kterou se ža~ 
Ujednané pů1!etní výpovědi a le s za ;0" ze ,zalovaní netrvali na 
tde . o částku 24.000 Kč namítali žafob~~edcasne ,vystěhovali. PokUd 
z~ 1 usta~ovení odstavce V. smlouv z. proh p;:dnesu žalovaných, 
predp1su § 20 (2) tehdy platného . r e dne 6. zan 1924 odporovalo 
sb. z. a n. a že jest tudíž nicotné zadlona ze dne,25. dubna 1924, čís. 85 
my!ný. Ř,;čený odstavec V. uvádí P~d e ~Sl~79 o~~. zák Tento názor jest 
TIaJ1matele Oprávněni da't1' .. ~ p . B, CIS. 1 a 2, kdy j'sou p'ro 
ďl najemcum výpo 'd' b' -

a_e: »Majitelé tohoto domu 'sou sic ,v'e" .» ez nahracly«, a praví 
POlolet)1í výpověd' i z jiné plíčiny a~šokravne,:' dátiná)emci také jinak 
pOV1.nm majítelé uvedeného do ' ha v. kazdem ]lnem případě jsou 
4800 K' .. mu na racl1t1 náj'emc' k 'd " . . c, poc1tanou ode cine vystěho'V' " 1 az orocne sumu 
doby, "do které byla smlouva llzavřenaan1 laz do 27. září 1930 (I. j. do 
l~ent i1lC zakázaného, zejména nelze 'e)' \d"ton~t? smlu~v;ním ustanovení 
§ 20 (2) zák. o ochr. náj., neboť b loj po racl1tlp09 zadnÝ' z případů 
smlouvy a nájemci nedali si tím ni! . s~,luveno ]lZ pri uzavření nájemní 
penÍ, bytu nebo v souvislosti s tím « ,;ý~s J~n~utr. ne,bo slíbiti za 'postou
ktere by utrpěli tím že by je r~ .. rz ,a 1 Sl shb1Í1 nahradu za újmy 
j~mnÍ poměr ukondtí z jinýc: d~~~':J!atele, vb'Pověděli a oni musili ná~ . 
Ujednány. Taková smlouva nepříc" u, ~kez yly ve smlouvě výslovně 
nvbr' '1 1 se za onu o »och ' .. • z ses10vala jen ochranu nájemník' 'I . rane naJemníků« 
postoupení bytu nebo v souvislosti s t~ a up at~ nebyla smlwlena »z; 
smlouvy před smlu,venou nájemní d b 1m,~ nybrz za rozvázání nájemní 
1930, Když se tedy žalobci j'ako vlasOt ~u! d terá měla trvati do 27. září 
ná]'e ' DlC1 omu při J'ed ' . mm smlouvy dne 4. září 1925 ,.,' ,Hanl o rozvázání 
hradu 24.000 Kč ve smyslu odstavce tavazfh, ze vyplatí nájemcům ná-
k čemu již podle dřívěj'ší platne' I' sm bOuvy, .zavázali se'jen k tomu 
a '. sm OUV)! yh poví . '" ' 

nI o novaCl protože Se ne "1' r HIH, pn cemž nej'de , ' zmen1 anr hlavl11 př d 't . 
z~,vazku, ?ýbl"Ž bylo jen blíže ujednáno kd . e me .,a~l.?rávní clůvod 
bY;',splnen (§ 1379 obč. zák.). Žalob' y ajaktrVaj1C1 j1Z závazel<má 
pra~e tak, jako jejich předchůdci r ~' byh nal,emn1 smlouvou vázáni 
kove (§§ 1095 a 1120 obč zák)' PTotk~ze byla vtelena do knrhy pozem
t ; 5 X 4 80' '" a e co do výše náhr j 2400 ' 
. J' . O Kc nemohou žalobci činíti dův ' , . ac y " O Ke,. 

sumu za správnou uznali a k jejímu za lacen' odne n~m1tky, protože tuto 
bylo. tedy rozsudky nižších soudů, ial~bu z~~~ z~v~zaIL V tomto směru 

Jrnak se má věc s částkou 11.000 K' .,lta]!C1, potvrd1Í1. 
lobou zpět vymáhál1. Tato částka b I ~'. z n1Z zbytek 5.000 Kč jest ža-

. y a ana podle tvrzení samých žalo-
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van~'ch za předčasné vystěhování bez v)'povědi. Tato úplata neměla pod
kln~ILl ve smlouvě nájemní ze dne 6. září 1924, kde nebyla smluvena, ný
brž byla slíbena teprve v ujednání ze dne 4. září 1925, kdy bylo jednáno 
o vyklizení najatých místností. Odvolaci soud o tomto zbytku 5.000 Kč 
vllbec pomlčel, zahrnuv jej patrně také pod náhradu ujednanou v ná
jemní smlouvě. V tomto směru jest dovolací důvod § 503 čÍs. 4 c. ř. s. 
opodstatněn, neboť ujednání ze dne 4. září 1925 ve příčině úplaty za 
předčasné vystěhování odporuje zápovědi § 20 (2) tehdy platného zá
kona ze dne 26. března 1925, 'čís. 48 sb. z. a n. Zákon vyjadřuje se 
přesně a jasně: »Zapovězena jsou veškerá právní jednání, kterými do
savadní nájemník dává sobě něco poskytnouti za postoupení bytu, nebo 
v souvislosti s tím.« Tato slova zákona přecházejí nižší soudy úplně 
mlčením, jakoby jich nebylo, ačkoliv o tom není nejmenší pochybností, 
že žalovaní manželé žádali a žalující manželé vyplatili žalobní částku 
5.000 Kč v souvislosti s postoupením najatých místností. Slovo »po
stoupení« znamená tu tolik, jako uvolnění místností a tím odstraněni 
překážky, by místnosti mohly býti vzaty clo užíváni jinou osobou, ať, 
již novým nájemníkem, nebo vlastníkem domu (srv. k tomu také roz
hodnutí čís" 7429 sb, n. s,). Co platí o postollpení bytu, platí také 
o postoupení hostinských místností (§ 30 zákona o ochr. náj.). Nej
vyšší soud vyslovil jíž v rozhodnutí čís. 6045 sb. n. s., že se předpis 
§ 20 (2) zákona o ochr. náj. vztahuje také na úmluvu mezi starým vy
povězeným nájemníkem a majitelem domu, podle níž clal tento onomu 
úplatu za vystěhování. Takovou úplatu dali také v žalobní částce 
5.000 Kč vlastníci domu nájemníkům. Avšak nejen doslov, nýbrž i úmysl 
a účel zákona jest jasný. Zákonodárci chtěli učiniti přítrž bytové lichvě 
a chtěli zameziti, by nebylo vykořisťováno bytové tísně k vynucování 
úplat, jichž by za pravidelných poměrů nebylo lze docHití. Zákonodárci 
velmi dobře věděli, že v nejvčtším paNu případů najde si příjemce za
kázané úplaty vždy nějaký důvod, jímž by úplatu ospravedlnil, ale byli 
si toho také vědomí, že by i v těch případech, kde by úplata měla býti 
náhradou za újmy skutečně utrpěné, mohlo býti bytové tísně zneuží
váno k přemrště,ným požadavkům. četné. a úporné spory o vrácení 
zakázaných úplat, při nichž žalovaní uplatňují nejrůznější důvody pro 
podržení toho, co obdrželi, daly zákonodárcům za pravdu. Aby tedy 
jistě dO'sáhli svého cíle a zabránili využitkování bytové tísně v každém 
případě, pokládali zákonodárci za nejúčinnější prostředek naprostý 
zákaz jakí'chkoliv úplat za postoupení bytu nebo v souvislosti s tím, ať' 
byla úplata žádána z důvodu jakéhokoliv. Právě tato slova neměla by 
významu, kdyby se připouštěly výjimky ze zákazu pro ten neb onen 
případ. Pro správ,nost tohoto názom svědčí také článek L čís. 1 zákona 
ze cine 25, dubna I 924, čís. 80 sb. z. a n. (o trestání válečné lichvy), 
který praví, že se trestá nájemník bytu, jenž dává sobě nebo jinému 
poskytovati nebo slibovati prospěch majetkový »za postoupení bytu, 
nebo v souvislosti s tím«, ale který v posledním odstavci dodává, že 
toto jedl1ání není trestné, jestlíže nájemník bytu utrpěl postoupením 
majetkové úlrny, rov-najfcí se majetkovému prospěchu, jemu nebo jinénlJi 
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poskytnutému nebo slíbenómu. Zákonodárci tedy 'dobř t • j •. 
mohou nastati případy, kdy nájemník utr í ' . e ~ Orn vee ch, že 
kovou újmu a že může nastati ří ad kd p po~toup;ll!m bytu majet_ 
nebo slíbiti jen náhradu klerá ~e ~ov'na' uYt SI. n~j:mn!k dá poskytnouti 

d. h •. ,.' . rpene ujme V tako é ., 
pa, e ?ec t;h najemníka trestati, ale tím nebylo se d~r ' v k~ pn
prav,~lch nasledků jednání proti zákazu § 20 2 zák ceno SOUIOI~O_ 
klere,zlo soukromoprávní následky neměly utrpiti) újm on\ o oCh,r.1 naj., 
pravl ve zprávě ústavně-právního výboru poslanecl: ja ,se vys o~ně 
4433/1924. Zcela v souladu s tě ' " e s?emovny hsk 
nejvyšší soud již v rozh .. čís. 296~ltob zde vyl;čenyml naz~ry vyslovil 
., 275/' s . n. s., ze ustanovel1l § 14 'k c~s. 1920 (který odpovídal nynějšímu § 20 zák oh' .. za. ra~u ~cela ,všeobecného, by jimi bylO postiženo každo,c I. naj.), jSO~ 
praym jednaní. V souladu s tím bylo také prohlášeno ver tam .~vedene 
sb. n. s., že je zapovězeno podle § 20 zákona ?zh. CIS. 3007 

~(~/1 ~22) poskytn~~í, náhra?y dosavadnímu n~j~~~~k~~j p~~~~~t~í~~ 
u y~, by SI zandll novy byt. V souladu s tím b 10 ře' . j , 

,v, roz.h. CIS. 6045 'sb. n. s., že nezáleží na t, • , YI ceno t~ke 
;~~~ecdn~ také jako. ~áhrada za škodu z Předča~I~~h~est~ho~t:níb~~~ ~~~~ 
jednáv:n:e ~a~~u~lsn~~:t~e p~stoupe?ím bytu. V tomto rozh;dnutí po

s!ěhování a vzdání se vÝPdVě~i.Pie ~t~~t~ t~a dána zactPředčasné vy
zrejmo ••. " o o, co posu u1fedeno jest 
d .,' ze pn spravnem právním posouzení věci jest žalob' , 'k 

P~á~~st~re 5~~~~ t~Č n~l;~' e~{~k:e od, 18. července. 1925 d~IV~~~~ ~.~ 
up~at.ní:i v hlobní OdpoV~dí také ~~~;e~o::og~~I~~á:;ot~žez žalo;a~í 
nacez zalobcl v přípravném spise tvrdi-li ž .. , y apoč,enl, 
~t~~~nual~. ~!ŽŠít SOU.d~ však v důsledku ~al:ít:~~jec~l~e ž~~:~~d!vt~é~~ 
~~~~U~í~ye~pí o~~ilno§i~~eoK n~;~un~~~ír~0o an~~~: i~~iečnn~tn~ru~i:(c:l;~ ~I:~~i 

c. r. s. 

čís. 8353. 

Ochrana náiem~ů (zákon ze dne 26. března 1925 čls. 48 sb 
nái::! ~;~v~~:~\~t:,hr. náj. spadá též úplata daná pronaú:;a~ef~~ . 

(Rozh. ze dne 5. října 1928, Rv I 2195/27.) 

Iežt~a~oa~~b~~n~or;;~;~e~~~~I! 9;~t~Ům;ov ~~~~ž měli žalovaný .najatý byt. 
zalovanému odstupné 7000 Kč za t P, 'I ' vJ.'P atrla v dubnu 1925 
o niž tll jde, dOll1áhal~ se ža o, z: za o~any byt vykli4il. Žalobou, 
7 000 K. P' ,. lobkyne na zalovanem vracení oněch 

. c. I o c e s n I s o udp r é tl' • 
vola c í s o. ~ d uznal podle žaloby" s o I c e zalobu zamítl, o ci-

N e J v Y s S I S o u d nevyhověl dovolání. 
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1253 

Důvody: 

I když se vychází ze skutkového děje, jak jej žalovaný ·IíČí a jak 
jej první soud přijal za pravdivý, jest žalovaný povinen vrátiti přijatých 
7.000 Kč podle § 20 (3) zák. o ochl'. náj. Dovolatel tvrdí, že najal 
v březnu 1921 na osm roků byt od dřívějšího vlastníka domu a že mu 
zaplatil za zařízení koupelny 2 za dvakomíny 15.000 Kč s ujednáním, 
že tyto věci po uplynutí osmileté nájemní doby mají v bytě zustati; 
avšak v dubnu 1925 dal byt k použití nové spoluvlastnici domu (ny
nější spolužalobkyni) a tato mu vyplatila 7.000 Kč jako »odškodné« 
za to, že ponechal zařízení koupelny a dva komíny v bytě o čtyři léta 
dříve, než uplynula doba nájemní; že prý k těmto věcem nabyl koupí 
práva vlastnického, ovšem s obmezením, že toto vlastnické právo- pomine 
uplynutím osmileté nájemní doby, a že tedy byl oprávněn žádati přimě
řené odškodné za to, že se vzdal svého práva vlastnického o čtyři léta 
dříve než byl povinen. Netřeba se obírati otázkou, jaké právní povahy 
byla úmluva mezi žalovaným a dřívějším vlastníkem domu řečeného 
obsahu a zdalí snad pod rouškou ujednání úplaty 15.000 Kč za užívání 
věcí po dobu nájemní nešlo ve skutečnosti o skryté »výkupné«; netřeba 
se tím obírati, neboť podle výpovědi žalovaného (které první soud uvě
řil), zdráhal se žalovaný předati žalobkyni klíče od bytu dříve, než 
obdrží odškodné 1 0.000 Kč a předal je teprve, když mu žalobkyně vy
platila 7.000 Kč. Byla tedy výplata této sumy v souvíslosti s předáním 
bylu. Také v listině ze dne 17. března 1925 zavazuje se žalobkyně vy
platiti žalovanému 10.000 Kč za provedené investice proti předání klíčů 
od bytu a béře na vědomí, že žalovaný nehodlal přestěhovati svou ro
dinu do nového bydliště a že (o učiní jen, když mu žalobkyně nahr"dí 
část investic. Z toho je nade vši pochybnost jasno, že žalovaný uvolnil 
byt teprve, když obdržel od žalobkyně úplatu 7.000 Kč, a že tato úplata 
byla v souvislostí s uvolněním bytu. Takové právní jednání jest však 
podle § 20 (2) zákona o ochl'. náj. zapovězeno, ať se již úplata nazve 
»odškodněním« _ jak to jmenuje žalovaný a první soud - nebo »za
střeným odstupným« - jak to jmenuje odvolací soud. Předpis § 20 (2) 
zákona o ochl'. náj. (jak zákona čís. 85/1924, tak čís, 48/1925, pod 
něž tento případ spadá) praví přesně a jasně: »Zapmrězena jsOU veškerá 
právní jednání, kterými dosavadní nájemník dává sobě něco po'skytnouti 
za odstoupení bytu nebo v souvislosti s tím.« Nejvyšší soud vyslovil již 
opětovaně, že předpis § 20 (2) zákona o ochl'. náj. vztahuje se také 
na úmluvu mezi nájemníkem a majitelem domu, podle .nÍž dal tento', 
onomu úplatu za vystěhování, a že nezáleží na tom, že snad byla úplat" 
dána částečně jako náhrada za škodu z předčasného stěhování, jen když 
byla dána v souvislosti s postoupením bytu (srv. na př. rozh. 'čís. 3007 
a 6045 sb. n. s.). Mylně vykládá dovolatel slova »Postoupení bytu« 
jako »přenesení práva nájemního«. Nájemník nemůže bez svolení pro
najimatele nájemní právo na jiného přenésti. Ona slova zn"rnenají jen 
uvolnění bytu a tím odstranění překážky, aby byt mohl býti vzat do 
užívání jinou osobou, ať již novým nájemníkem nebo vlastníkem domu 

:i' , 
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{srv. také rozll. čís. 7429 sb n s) A • '. 
j jeho úmysl a účel 'est 'as~" ·Z;· vs~k neJe~ doslov zákona, nýbrž 
Iich;" a .chtěli zame~iti, by JykO:i~~~~~a:cI ~hteh. uóni~i přítrž bytové 
covany uplaty, jichž b za ra:vid . mm yl?,:e Usne nebyly vynu
Zákonodárci byli na to ~řipra~eni ž~n~ch pon;~:~ nebylo lze docíliti. 
]emce zakázané úplaty vždy na.'de .. \~eJv~ slm počtu přípa:dů pří- . 
tomu, by pod titulem náhrad nebjly č~ner y ,duvo,d, ~ ch!ěli zabrániti 
tohoto cíle dosáhli bezpečně pokládali ny pre~,!.ste~e,pozadavky. Aby 
prostý zákaz jakýchkoliv úpl~t za po t za n,eJ~clllneJsl prostředek na
s tím«. Tato slova neměla b ' s oupem ytu »nebo v souvislosti , y vyznamu kdyby se ". ,. , '. ' 
pro uplatu toho nebo onoho druhu Ž 'b I ' pnpoustely vyjlmky 
Jak vyloženo, jde na jevo také ze Čl t čY ~m~sl zakonodárců takový, 
1924, čÍs. 80 sb. z. a n. (o trestá " : I ,:s', zakona ze dne 25. dubna 
trestá nájemník bytu jenž dává so~, va ecne. I~chvy), který pra:ví, že se ' 
bovati prospěch m~jetkov' e nebo jl~,emU poskytnouti nebo sli
~ tím«, ale kterÝ v· poslednYl' »zadPtostoupem bytu nebo v souvislosti 
't " . ~ m o s avcI dodává ' t t . d ' , 

restne, JestlIže nájemník b tu ut 'I . ,z~ o o je nam není 
rovnajicí se majetkovému pr~sPěCh:;rekte;.?stoupe'lUm m~j~tkové újmy, 
skytnut nebo slíben. Zákonoda'rcl' t d' d bY' jemu nebo jlnemu byl po-," , e y ° re o tom 'd'l' • 
najemmk utrpěti postoupením b tu ma'e ".' ve, e I, ze by mohl 
skytnouti nebo slíbiti j'en J'ej'ích ~h d j ktktov,e uJmy a ze by si dal po-

V t k
' .. la u cra by nebyla 't" ,,, 

a ovem pnpa:dě nechtěli podl" " ve SI nez uJma d~tčeny s,oukromoprávní následky'~j:;~~~ka ot~~stati, ale tí~ zůstaly ne~ 
na]., ktere tim neměly utrpěti újm . k ~ I e ~ 20 (2) zakona o ochr. 
právního výboru poslanecke' J' Ja vys ovne praví zpráva ústavně-

.. d' snemovny tIsk 4433/1924 V 
pnpae dal si žalovaný »v souvi'slosti st. ' . souzeném 
něním bytu poskytnouti úplatu kt ' pos oupenll~ bytu«, t. j. s uval
kterou musí podle § 20 (3) 'k' era odpo:~je zwkonnému zákazu a 

za ona o ochr. na]. vrátiti. 

čís. 8354. 

Bylo-Ii umluveno dodání »s mont'''· , 
lostl v oboru strojnictví že objedl1 :t"t J~~t ~seobecně platnou zvyk-
jest dále povinen poskyinOl1li pom a . p'í\a 1 vzdy cestovné montérů a 
vate!. ocne SI y montérům, jež platí doda-

(Rozh. ze dne 5. října W28, Rv I 16/28.) 

_ Žalovaná firma zavázala se dod ť 'I' '" zal obou, o niž tu jde domáhal s _ a I za obCI, chladlcl věz S montáži. 
pomocným dělníkům p' ři monta'" ep zalobce n~ zaJované náhrady výdajů 

I d 
ZL r o c e s n I s o II d .. 

uzna po le žaloby o d vol' , p rve s t o I i c e 
Žalovaná jest firmo~ PlotOkOIO~~o s o u,d ,zalobu"zwrnítl. D ů vod y: 
'povstala, jest na její straně ObchOd~mdO(~~v;i/ mz spo~ná pohledávka 
Jest I na straně žalobcově kterému do j . : kl' ob~h., ~ák,). Tak tomu 
vozování jeho podniku. J~st roto " (ana s a~acI, vez sloužila k pro
!.3tlnovení obchodního záko~a N )osuz?va~1 prav~1 poměr stran podle . e ze pnsvedčltI zaIobcovll názoru, že 
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,jje \ souzeném případě o smlouvu o věc nemovitou, to jest o postavení 
t. zv. chladící věže, tedy budovy s pozemkem nerozlučně spojené (§ 297 
obč. zble), že nejde o obchod (čL 275 obch. zák.) a že přicházejí vý
:učnč \' úvahu předpisy práva občanského. Jde o dodávku movité věci 
pro nemovitou věc (§ 272 čís. 1 ob ch. zák.). Nitsledkem toho jest tento 
spor, který se točí kolem otázky, zda jest žalovaná povinna, ano bylo 
umluveno dodáni věže s montáží, dodati i veškeré pomocné dělnictvo, 
či zda bylo to povinností žalobcovou, posuzovati podle předpisů čl. 278 
a 279 obch. zák. a jest při výkli!du slov »s montáží« přihlížeti k obyče
jům a zvyklostem, jež platí v obchodu. Ostatn'ě žalobce přehlíží, že 
i občanský zákon v § 914 v novelisovaném doslovu předpi'suje, že se 
při výkladu smluv nesluší Ipětí na doslovu, nýbrž že s'ittší vyšetřiti úmysl 
stran a rozuměti smloU'vě tak, jak to žádá obyčej poctivého obchodu. 
O významu slov »s montáži« jest znaleckým posudkem zjištěno, že jest 
všeobecně platnou zvyklostí při dodávkách strojnických, že se slovy 
»s montáží« rozumí úmluva stran, podle které objednatel platí vžd,y 
cestovné montérů a jest dále povinen poskytnouti těmto montérům, které 
platí dodavatel, pomocné síly, t. j. nádeníky bezplatně. Nemůže tedy 
v souzeném případě žalobce nutiti žalovanou k náhradě výloh za tyto 
pomocné síly, které zapravil, ale také od počátku již nésti měl sám, 
Tvrdí-li žalobce \' odvolacím sdělení, že při uzavírání smlouvy, která 
se státem uzavřena býti musí ve formě písemné, nebylo na otázku po
mocných dělníků se strany žalované vůbec pamatováno, a že tento po
žadavek jest novotou, která vznikla teprve po uzavření smlouvy, nutno 
opětně při pamatovati, že zákon i obchodní i občanský výslovně zaka~ 
zuji, by se nelpělo na doslovu smyslu projevu, nařizujice, by se vypá
trala pravá vůle stran. Z dopisu žalované strany ze dne 19. května 1924 
nijak neplyne, že slovy »s montáží« rozuměti sluší úplnou montáž. Na
opak žalovaná v tomto svém dopise vý·slovně se odvolává na obchodní 
zvyklost, stvrzenou znalcem a platnou v strojním průmyslu. Nebylo její 
povinností jako dodavatele, by ve smlouvě, správně v nabídce uváděla, 
jakou montáž, pokud se týče v jakém smyslu má na mysli. Má-li žalobce 
nyní za to, že výraz »s montáží« byl nejasný, neúplný, bylo jeho povin
ností, by si zjednal v tomto směru jasno a neužival tohoto výrazu ve 

své objednávce (§ 869 ohč. zák,). 
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolánÍ. 

D Ů vod y: 

Dovolatelka uplatňuje dovoli!cí důvody nesprávného právního po
souzení a kU8O'sti řízení podle § 503 .fls. 4 a 2 c. ř. s., leč neprávem. 
Nerozhoduje, zda smlouva o postavení chladící věže jest obchodem, pro 
otázku, lze-Ii při jejím výkladu přihlédnouti k zvyklostem v oboru stroj
nictví. Obchodní zákon včl. 279 předpisuje, že se má přihlédnouti 
k zvyklostem, ale nestanoví, pokud a za jakých okolno,stí se tak státi 
musí, a rovněž neustanovuje, že zvyklost jest za každých okolností či-
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nitclem právotvornýlll, jako na př. právo obyčejové. K zvyklosti lz 
h:édr~outi, je-li po_dle úmyslu stran pod,kladem smlouvy a e 
pnh!ednlltr k 111 pn vykladu smlou-vy vuli stran, neb aspoli poctivému 
obyceJI (§§ ?1.4, 863 obč. zák.). Má tedy pro obsah smlouvy zvyklost 
vyznam,. kdyz JI sY'al:y zn~ly a na nr tehdy myslily nebo podle ní jed
naly. Zasady o pnhlednutl ke zvyklostem nejsou tedy pro obor prá 
obcho~~ího ,a občanského rozdílné. ~ nezáleží pralo na tom, zda ve spo~~ . 
~em pnpade byla dOdavka chladrcr věže obchodem. Žalovaná tvrdil 
ze, státní báňské ředitelstvi znalo, spornou zvyklost a musilo ji zná~' 
Jezto bylo dopisem ze dne 19. kvetna 1924 výslovně vyrozuměno, aby: 
Jak obvykle, dalo k dlsposlcr pomocné dělnictvo. Avšak nehledíc a . 
k tOI:1U, .že_ ředitelst~í na tut? z?~lo-st bylo upozorněno,' dlužno pře~ 
pOkladatr,. ze Jako urad" zabyvaJlcr se stavbami, zvyklost tuto znalo a 
znatl n;u;'llo. Nebyla-Ir vsak tato zvyklost přes to ředitelství známa, bylo 
~eh~ vecl" a~y ~e o d~sahu slov »s montážÍ« informovalo. Tím však že 
r~dlteiS,tvl delmky obJedn~lo a je ~aplatilo, uznalo mlčky (§ 863 ~bč. 
zak.),ze s tou,to obchodnr zvyklostr souhlasí a že se jí pOdřizuje. Odpo_ 
rovalo by slusr:ostr: by ~mlllvní strana dělnictvo dodala a mzdu mu 
zaplahl~: .davaJlc hm mIcky n,a Je~o:, že zná onu obchodní zvyklost, 
podlenrz JI ~trha pov.ll1nost potrebne oelmctvo k montaži na svůj náklad 
dodatr a.s Hl souhla~I" a pak dodatečně žádala zaplaceni těchto dělníků. 
V, os.~a!ml~, se dovola~l o,dkazu]e na ,správné) stavu věci a zákonu odpo
vrdapCI duvody, ktere vyvody dovolacími nebyly nijak vyvráceny. 

Čís. 8355. 

I p~i ,bezvý~inečné ,přihlášce k dědictví I"e přerl odevzdáním pozů
~tal?sb z~l?vat~ z. pozustalostních dluhů jen pozůstalost anebo přihlá-
senehn dedlce .1menem a v zastoupeni pozůstalosti. . 

(Rozh. ze dne 5. října 1928, Rv I 49/128.) 

Ž,~lobc,e domá~al se na Hedvice O-ové jako dědičce po Marii K-ové 
po prrpade na pozustalostr po Marrr K-ové, pak-li se k ní Hedvika O-ová 
dosud nepřihlásila, zaplacen'; lékařského honoráře za ošetřování zůsta
vItelky: Pro. ce sní s o u cl p r v é s 10 I i c e uznal žalovanou Hed
Viku O-ovou povrnnou zaplatiti podle žaloby, o d vol a c í s o u d na
padený rozsudek potvrdil. 

Ne j vy Š š í s o u d žal-obu pro tentokráte zamítl. 

Důvody: 

Dovolání, opřenému o dovolací dlrvod §. 503 Čí's. 4 c. ř. s. nelze 
upřítr ?právnění. Přihláško~ dě~ickou,. tře~~že byla .učin~na bez vÝhrady 
rnventare, )ako v tomto pnpade, nenr Jeste dokonan prechod pozůsta
Jostr na dedlce. Doslov § 547 obč. zák. by se sice zdál přechodu oa-
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sv<,dčovaii, než opak toho vyplývá z §§ 550, 807, 810 811,813 obč. zák. 
a §§ 43, 46 a 145 nesp. ři:; . .Jmění Poozůstalostni slučuje se se jměním 
dědicovým teprve oclevzdal1lm pozustalosll, teprve potom vstupuje 
dědic právně na místo zůstavitelovo a stává se podmětem veškerých 
jehO práva závazkú, zejl~é:,a ;"ohou po-tom věřitelé ,zůstavite!ovi po
hledávati zaplacenr ze ]lnem dedlcova (§ 801 obč. zak.), kdezto prec\ 
tím, než pozů-stalos! byla odevzdána, mohou se držeti jen pozůstalosti 
(§§ 550 a 807 obč. zá~.). To plati i při b~zvýminečvné přihlášce k po
zlrslalosti, I zde lze pred odevzdanlm pozustalostr zalovatl pro dluhy 
pozůstalostni Jen pozlrstalos~, anebo přihlá,šeného dědice jménen: a v za
stoupenl pozuslalostr (§§ ~Ol a 550 obc. zak.) (VIZ rozh. črs. 7013, 
3328 sb. 11. s.). Že pozůstalost po Marii K-ové dosud odevzdána není, 
zjistil již první soud ze spisů pozůstalostnfch. Nesporno jest, že se ža
lobce domáhá žalobní pohledávky jakožto lékařského honoráře za oše
třování zůstavitelky Marie K-ové. Zaluje žalovanou Hedviku O-ovou 
jako dědičku odevzdané již pozůstalosti Marie K-ové a činí eventuelní 
prosbu o odsouzení pozůstalosti p~o případ'vže se Hedvika O-ová .kv ~o~ 
zůslalosti nepřihlásila. Ani toho anr onoho pnpadu tu nenl. Podle zjfslenr 
nižších soudů přihlásila se žalovaná Hedvika O-ová k pozůstalosti Marie 
K-ové bezvýjimečně; pozůstalost není Však dosud odevzdána proto, v že 
nejsou dosud ani zaplaceny ani zajištěny poplatky pozůstalostní. Za
lobce měl tedy podle § 550 obč. zák. žalovati ° zaplacení žalobní po
hledávky pozůstalost Marie K-ové zaostoupenou přihlášenou dědičko,: 
Hedvikou O-ovou. Poněvadž tak neučinil, jest žaloba, namířená pmtl 
dědičce, nynější žalované, na tak dlouho předčasnou, dokud jí pozů
stalost odevzdána nebude. 

čis.8356. 

Výpověď z nájmu není nepřípUlltná proto, že o výši nájenmého jako 
o přerlurčujlcí otázce neni ještě rozhodnutn v zahájeném spom 

(Rozh. ze dne 5. října 1928, Rv I 1329/28.) 

Družstvo pro stavbu rodinných dOlllkú dalo žalobci soudní výpověď 
z bytu, proti niž podal žalo'Janý námitky. Pro c e sní s o udp r v é 
s t o I i c e ponechal výpověď v platnosti, o d vol a c í s o u d výpověď 
zrušil. 

Ne j v y Š š í s o u Li zrušil napadený rozsudek a uložil odvolacímu 
soudu) by o odvolání znovu- rozhodl. 

D ů vod y: 

Prvý soud uznal výpověď za ú-ilinnou jednak proto, že žalovaný, 
pozbyv druhtevního členství, neplnil členské povinnosti, jednak prolo, 
že, odmítaje platiti zvýšené nájemné, porušil závazky z nájemní smlouvy. 
Na odvolání žalovaného zrušil druhý soud výpověď, protože o přípust-
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nosti zvýšiti nájemné je zahájen spor a proto prý nutno vyčkati konečn}' . 
výsledek tohoto tu předurčujícího sporu. Názor odvolacího soudu, že je . 
výpověď pokláda ti za nepřípustnou, pokud o výši nájemného jako o před
určující otázce není rozhodnuto ~ zahájeném již sporu, jest mylný .. Pro
cesní soud jest oprávněn tuto předurčující otázku řešiti ve vlastním 
oboru své působnosti, jakž plyne z u,stanovení § 190 c. ř. s., jež praví, 
že procesní soud může naříditi přerušení sporu na tak dlouho, až bude 
po rukou pravoplatné rozhodnutí zahájené již rozepře o otázce pro jeho 
.spor předurčující, zůstavuje mu tudíž, by otázku tu, uzná-li to vhodným, 
rozhodl sám. Mohl proto odvolací soud sám rozřešiti otázku, zda žalo
vaný právem odmítá platiti zvýšenou činži, a nesměl prnto, že o ní je 
zahájen jiný spor, výpověď zrušiti. Mimo to však nepřihlížel odvolací 
soud k druhému prvým soudem uznanému důvodu pro účinnost výpo
vědi, k tvrzenému vyloučení z družstva pro neplnění členských povin
ností. Bude-li zjištěno, že žalovaný, třebaže právem odepíral platiti zvý
Bené nájemné, neplnil ostatní členské povinnosti a proto pozbyl členství 
v družstvu, lze již z tohoto důvodu uznati výpověď za účinnou. Je tudíž 
řízení odvolacího soudu v obou naznačených směrech stiženo podstat
nými vadami (§ 503 čís. 2 c. ř. s.), pročež bylo napadený rozsudek po
dle § 510 c. ř. s. zrušiti. 

čís, 8357. 

Končí-Ii úvěrní poměr mezi hypotekárním věřitelem a povinným, 
krytý úvěrovou hypotekou, již rozvrhem (jakož jest tomu při jistotě za 
vedlejší poplatky z hypotek), jest rozvrh určen i ke konečnému súčto
váni takových vedlejšich závazku dosud vzniklých proti povinnému na 
nejvyšší podání a jest tyto vedlejší poplatky účtovati při roku v rámci 
jistoty a rozhodnouti o jich přikázání. 

Věřiteli nelze po případě ukládati, by k rozvrhovému roku předložil 
ještě další· doklady svého nároku o tom, že nárok v mezích dluhopisu 
.skutečně vznikl, jest-Ii nárok všeobecně kryt zněním dluhopísu. 

(Rozh. ze dne 5. října 1928, R 11249/28.) 

P r v Ý s o li d přikázal F-ské spořitelně v rámci jistoty za vedlejší 
závazky zvýšek úroků z jistiny O I % a zvýšek úroků z prodlení o 4% 
a rozhodlo odporu Občanské záložny v L. a banky M. v likvidaci proti 
přikázání zvýšených úroků přes to, že odporující věřitelky popíraly, že 
bylo dokázáno, že se povinná podrobila dodatečnému zvýšení oněch 
úroků. Rek u r sní s o u d k rekursu Občanské záložny v L. nepřiká
zal zvýšek úroků proto, že jej F-ská spořitelna při rozvrhovém roku ne
doložila, pokud se týče nedoložila dostatečně. 

Ne j v y Š š í s o u d změnil napadené usnesení v ten způsob, že při
:kázal F-ské spořitelně v rámci jistoty pro vedlejší poplatky na 1 % zvý
.šení úroků 12.379 Kč 88 h a na 4% zvýšek úroků 10.141 Kč, a poukázal 
.oc'por Občanské záložny v L. proti přikázání těchto částek na pořad 
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., ,'a a poukázal vymáhajíci věřitelku Občanskou záložnu v L., by do 
Jl: c,lll~hO měsíce od doručení tohoto usnesení· prokázala, že zahájila spor, 
Jel, , ' b I 
otřebný k vyřízení odporu, jinak že by rozvrhove usnesen:, y, o pro: 

~edeno bez ohledu lla podaný oLlpor k návrhu odporem posttzene F-ske 

spořitelny. 

D ů vod y: 

Rekursnímu soudu nelze přisvědčiti. Poclle § 210 ex. ř. jest ohlásiti 
nároky na jistině i na vedlejších závazcích k rozvrhovému,roku a před
ložiti soudu doklady, sloužící k průkazu nároku, pokud neJsou u soudu, 
nejpozději při rozvrhovém roku, jinak přihlé?n,e se k ~á:okům, těm J';u 
potud, pokud z veřejné k.nihy nebo z ex~kuc11lch SpISU Jest, zreJ,mo, zve 
platně trvají a jsou způsobilé k uspokoJenl. Podle § 224 ex. r. !"a se pn 
kaučních hypotekách přikázati pohledávka. do rozv:hu vzmk,la a n~vy
čerpaný zbytek uložiti do skončení úvěr11lho pomeru. Koncl:h ovsem 
úvěrní ~ poměr hypotekárního věřitele s povmným, kryty kauc.11l hypo
tékou, již rozvrhem, jako je t0111U př~ jistotě, za ,v~dleJší poplatky z,~y
poték, je rozvrh určen i ke konečnem~ suctova11l t~,kovyc~ ~ed,leJslťh 
závazků dosud vzniklých proti povinnemu, na ~eJvyssl poda11l ~. t;ut?~ 
tyto vedlejší poplatky účtovati při roku v ramCl J1S!Oty a o, ]leh, p:lbza~l 
rozhodnouti, ježto § 224 ex. ř. vztahUje se Jen na hy~oteky u~er11l, pn 
nichž úvěrní poměr má potrvati dále (arg. posled11l ~eta druheho o~st. 
§ 224 ex. ř.). Proto nutno v takovém příp~dě p~hle.davku na vedleJslc~ 
závazcích, krytou kauční hypotékou pro ne, ohlaslÍ1 podle § 210 ex. r. 
k rozvrhu pod následky tam uvedenými. Ovšem dokladem p;o nár~k na 
vedl'ejší poplatky může býti již s,mna ,úvěr~í hS~l~a SdluhoplS)" Jez jest 
zalo'žena ve sbfrce listin, a jest predmetem 1ednam pn rozvrhovem rak?, 
uplatňuje-li věřitel určité nároky, jež listina kryje, by te~, kdo vzmk na
roku takto listinou krytého popírá, vznesl odpor. Jsou-h spamy skuteč
nosti, o něž věřitel opírá nárok na vedlejší poplatky l,istin?u kryté, nut:l~ 
odporujícího věřitele odkázati s odporem na porad prava a, exekuc111 
soud rozhoduje jen právní otázky, které řešiti nu~no n.a zá~!~de nespor
ného skutkového podkladu. Podle těchto zasad vsak se mZSl soudy, z~
jména rekursní soud, nezachovaly. Podle. dlužního ~pisu ze cl,:e 17:. h
stopadu 1920, který F-ská ,spořitelna ph rozvrhovem r?ku. pr~dlozlla, 
vázne kauce 50.000 Kč pro vedlejší popl"tky pro Jake~ohv ut,::~ty a 
vedlejší poplatky podle obsahu dlužního .listu. Za t~~o'v~ :"edle1Sl po
platky nlltno pokládati i zvýšené úroky z Jl~~ll1y a zvysene ,uroky, z pro
dlení. Vždyť podle dlužního úpi~u bylo znzeno pravo, z,astavlll podle 
bodu 13 nejen pro jistinu, úroky a 6% úroky z prodlel1l, .~,traty sporu a 
exekuce, nýbrž i pro všecky jiné jakékoliv útraty a vedleJ.~l poplatky do 
výše 50.000 Kč. Tyto vedlejší poplatky l:.oU tedy kryty J:~totou, pok;td 
podle dlllhopisu mohly vznikno,utl. Spoflt~~a, t~ťdlla pn, rozvrho,vem 
roku, že má podle dluhoplSU narok na zvysene uroky a uroky ~pro
dleni ve smys1ustanov, jimž se povinní podrolnh, a.o:clvolala se l~dn~.k 
na spisy rozepře, podle nichž jí byly zvýšené uroky J1Z pravoplatne pn-
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znány a jež jsou II exekučního soudu, dále se odvolala na usnesení 
tels~v~ spořit,::lny. Banka ~. a Obéanská záložna v L. vznesly proti 
kázanl vedle]slch poplatk~ odpor proto, že jest vloženo zástavní právo 
Jen pl ~ 6% uroky .a 6% uroky z prodlení, a ježto nebylo dokázáno že 
pOVI,nl1l se podrobllr dodatečnému zvýšení úroků. Odporem tedy l;yla 
popr;na Jednak skutečnost,. ž·e stanovy kryjí možno"" zvýšení spornÝch 
uroku, Jed,nak b~~o O?p,orovano

o 
tOlllu, že zástavní právo vázne pro úr~k 

z pro.~J:nl. a zvy~ene uroky vubec. Rozhodnutí o odporu záviselo ted~ 
na zJIstell1 s}1orne okolnosti, zda se povinní podrobili usnesení ředitel_. 
stv~ ~. zvýš.ení. úroků a úroků z prodlení. Ze znění dluhopisu nebylo lze 
rozr.esl1h p:-avl:l .otázku, zda z,ás;avní právo vázne pro ony zvýšené útoky, 
a pIvota mel hyb odpor poukazan na pořad práva a exekUlč!nÍ soud neměl" 
o ~:,m, POzhodn,out}. Rekursní soud zase chybuje, mÍnf-li, že nárok na 
vyssl urok nenl vubec doložen. Vš~obecně jest kl)'t nárok na vedlejší 
poplatky podle obsahu dluhopISU znemm dluhopisu. K zamezení následku 
§ 210 e:x. L post~čjJo, když spořitelna prokázala zněním dluhopisu, že 
zast:,vm pmv? vazne I p;o. vsecky. vedlejší nároky podle dluhopisu, a 
kdyz tVldlla, ze podle znenr dluhopISU podrobllr se povinní stanovám a 
stan~v~ml Je dána ředitelství možnost úroky zvýšití. Tvrzení spořitelny 
o znen~ .sta.n?"v l~e?yl'O a napadeno, sporným byin jen, že se povinní ne
pOdrobIlI zvysenr uroku a zda tedy je potřehí podrobení. Věřiteli nelze 
u~l~datl, ,by za takovÝ,chto oko,lností již k rozvrhovému roku předložil 
Jeste ,d~lsl doklady ~veho n,ámku o, tom, že nárok v mezich dluhopisu 
s~~t~c~e vZ,~lkl, kdyz Je~t vseobecne kryt zněním dluhopisu, a závisí od 
zFsten~ dalsl~h oko,lnostl, zda skutečně vznikl. Věřitel. často by si tako
vych dokladu do rozvrhového, roku ani opatřiti nemohl a nelze míti za 
~o: že 11l~ zá'~,on~dárce i op~tření takovýchto dokladů ukládá. Proto bylo 
uctovane zvysene moky a moky z prodlení na nejvyšší podání pfikázati 
a ?dpor protI tomu vzn;esený Občanskou záložnou v L. poukázati Ila 
porad pra va a v tom smeru dovolacímu rekursu vyhověti. 

čís, 8358, 

" Zajištění půdy drobn~m pachtýřům (zákon re dne 27, května 1919,. 
CIS, 318 sb. z. a n.). 

"Pot?mkem« ve smyslu § 22 (2) zák. z 27. května 1919, čis. 318 sb. 
z.. a n., Jest i zeť a snacha. 

(Rozh. ze dne 5. října 1928, R II 310/28.) 

. Josef M. nabyl pozemků na základě zákona ze dlle 27. května 1919 
ČIS. 318 sb. z. a n. a převedl je napotom na svou dceru Anežku š-ovo~ 
a J~ejího n~uže, Karla Š-a. Návrhu manželů Karla a Anežky š-o,vých, hy 
by,o n~ ne prevedeno, spoluvlastnictví k pozemkům na každého jednoll 
POlOVICI, k n I h o v n I s o u d vyhověl, rek u r sní s o u d k rekursu 
obvodové úřadovny Státního pozemkového úřadu změnil napadené usne-
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sení \" ten rozum, že se zamítá návrh manželů Karla a Anežky š--ových 
ni! povolení vkladu práva spoluvlastnického k jedné ideální polovici ke 
prospěchu Karla Š-a na pozemCÍch.a v důslédku toho přenáší se na tuto 
ideální polovici vklad práva vlastnického pro prodatele Josefa M-a. D ů
vod y: Rekurs jest částečně ospravedlněn. Prodate! Josef M. n"byl po
zel1lkú na základě zákona ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n. se 
závazkem, že k jich dalšímu zcizení jest podle § 22 cit. zák. v doslovu 
novely ze dne 15. dubna 1920, čís. 311 sb. z. a n. zapotřebí schválení 
Státního pozemkového úřadu pokud se týče jeho obvodové úřadovny. 
Toto svolení pokud se týče Karla š-a, kter)' není přímým potomkem zci
zovatelovým, Státním pozemkovým úřadem uděleno nebylo. jde jednak 
o zcizení z otce Josefa M-a ná ciceru Anežku š-ovou, k čemuž svolení 
není třeba, jednak z Josefa M-a na zetě Karla š-a, který není přímým 
potomkem M-ovým, k čemuž sv01ení jest třeba. Poněvadž svolení ne
bylo vykázáno, bylo vzhledem k ustanovení § 22 cit. zák. rozhodnuto, 
j;k shora uvedeno. 

Ne j v y Š š í s o u cl obnovil usnesení prvého soudu. 

D ů vod y: 

Zákon (§ 22 (2) zákona o drobných pachtýřích v doslovu novely 
ze dne 15. dubna 1920, čís. 311 sb. z. a n.) nemyslí to tak slovně, jak 
to slovně praví, stanově, že svolení Státního pozemkového úřadu není 
třeba, jde-li o zcizení mezi manželi nebo z rodičů .na potomky, neboť tu 
se nesmí výraz »potomek« bráti ve vlastním úzkém smyslu, v kterémž 
znamená krevního potomka, nýbrž ve smyslu širším, v kterém pod vý
razem »děti« zahrnují se v obecné mluv-ě i jich manželé, tedy i manželka 
synova i muž dceřin. Jestiť zajisté obecně známo, že rodiče ObOll 'stran 
oslovujíce manžele oslovují je jménem »děti«, nebo mluví-li jen k jed
nomu, ·tedy i zetě jménem »synu« a snachu jménem »dceruško«. To od
povídá významu svazku manželského, jenž z obou stJ"ančÍ.ní mravní jed
notu, takže zákon nastalý jím poměr švakrovský klade skoro naveskrz 
úplnl' na roveň poměru pokrevnímu. K tomuto výsledku dospěje .se í po
dle samého zákona o drobných pachtýřich, který jíž v § 1 (3) povolal 
k nástupu ve vlastnictví nemovitostí v dlouhodobém drobném pachtu 
držených i pouhé sešvakřence žadatelových předchůdců v držení a 
v předpisu § 22 (2) v doslovu ótované novely stanoví, že svolení Stát
ního pozemkového úřadu není třeba, jde-li o zcizení mezi manžely, COž 

právě v tomto případě může býti poznačeno přímo jako t. zv. argumen
lum ad hominem, neboť převodce Jose! M. mohl celé sporné nemovi
tosti převésti v01ně, nemaje potřehí svolení Státního pozemkového úřadu, 
na svou dceru, spolustěžovatelku Anežku Š-ovou a tato zase mohla pře
vésti polovici neb í celek opět volně bez svo1ení Státního pozemkového 
úřadu na svého manžela spolustěžovatele Karla S-a, a tak by se tímto 
dvojnásobným převodem docílilo téhož výsledku, jehož docíleno přímým 
převodem na oba manžele. Z toho plyne, že nastoupená cesta převodu 

1,'1 
.' '~ , 
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púmého jest jel! zkrácellým puchodem postupf! v cHuvaném 
zákona výslovně dopuštěných a že převodce Josef lv\. byl by 
v právu, i kdyby byl celé sporné pozemky převedl jedině a "úl,,'"' 
zetě Karla Š-a, jehož zápis tu jest jedině sporným. 

čís, 8359. 

K vývodům dovolání, jež neodpovídají dovolacímu návrhu, nelze 
hlížeti. 

Smlouva sprostředkovatelská. 
Nebylo-Ii nic jiného ujednáno a nevylučují-Ii se navzaJem 

stran, jichž má sprostředkovateJ dbáti, není mu zabráněno, by net)řii"l 
příkaz od obou stran a nedal si od obou slíbiti odměnu, takže, když 
strany použily jeho služeb, může zpravidla žádati od každé celou 
měnu s ní ujednanou. 

(Rozh. ze dne 6. řijna 1928, Rv I 51/28.) 

Žalobě, jíž domáhal se žalobce na žalovaném provise za ","" •. Ho 

váni prodeje domu žalovaného, pro c es n í s ou d p r v é s t o I i c 
vyhověl a uvedl v otázce, o niž tu jde, v d ů vod ech: Soud uc,,,,,,,,,, 
odůvodnčnou námitku žalovaného, že žalobce pozbyl nároku na 

·konav současně služby spms.tředkovatelské i straně kupující, odníž 
provisi obdržel. Zásadně jest připustno, by obě strany použily 
sprostředkovatele, v kterémžto případě mŮže tento od každé z nich žá
dati plnoll provisi (a contr. obchodního dohodce, jenž podle čl. 83 obch. 
zák. ve znění zákona ze dne 4. dubna 1875, čÍs. -68 ř. zák. má v tomto 
případě proti každé straně jen nárok na její polovici. 
zweig 1920-11/489). Pokud to tedy žalovaný výslovně nevyloučil, 
žaiobcova činnost nepoškozova'la přímo zájmy žalovaného, směI žalobce 
sprostředkovatelské služby konati i straně kupující. O d vol a c í s o u cl 
napadený rozsudek potvrdil. 

Ne j v y Š š í s o Ll d nevyhověl clovolání. 

Důvody: 

Dovolání, uplatňujíc dovolací důvody čis. 3 a 4 § 503 c. ř. s., dovo
zuje především, že žalohce nevykonal činnost, která byla způsobilou 
vésti k zamýšlené smlouvě, že však, i když .tokovou činnost vykonal, 
byla Jen ve prospěch kupující strany, od níž mě! příka'z, opatřiti jí dům, 
a v neprospěch žalovaného, ježto jeho dům podcenil, nabídnuv jej ku
pující za 1,900.000 Kč, ač měl příkaz, nabídnouti jej za 2,500.000 Kč. 
Logickým závěrem z těchto námitek by byl jen dovolací návrh na zlněnu 
rozsudku dmhé stolice v ten i'ozum, že se žalobní nárok zcela zamítá, 
neboť těmito námitkami popírá žalovaný nárok vůbec. Žalovaný však 
tento důsledek z nich nevyvozuje, nýbrž navrhuje, by byl uznán povin-
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n'!ll zaplatiti žalobci jen polovici provise J jež mu, nižšími sou~Y ?yla při
s~uzena, tedy uznává žalobni návrh co do polOVice. Dovola:1 navrh Jťst 
závěr jen z další námitky, že žalobce, an· pracoval, Pf? obe strany, I~a 
nárok jen na poloviční provisi od ka~dé strany a. n.lkoliv na 2:" z dOC1-
lené ceny trhové od každé strany. Pn rozhodovam o ~ovol~clIT; navrhu . 
lze tudíž přihlížeti jen k této námitce. Tato však nenl opra~.nena. Za
sadně. nebylo-li nic jiného ujednáno a nevylučují-li s," ~avza]em zájmY 
s<ran. kterých má dbáti, neni zprostředkovatel! zabraneno, by neprI]al 
p~íka~ od obou stran a ,nedal :~ od obo~ slíbiti o~m~t;~, takže, k5lyž ob~ 
strany použily jeho sluzeb, muze zpravidla od kazde. :ad:,tJ odmenu s 11I 

ujednanou. Nelze mu namítati, že za jeden výkon muze zadatI Jen Jednu 
odměnu, ježto splnil každé straně výkon, za který mu slíbila odměnu, 
když svou činností sll)louvu uskuteČnIl. 

čis.8360. 

Pozemková reforma. 
Podmínkou výpovědi neni, by žádost za poznámku záboru nebo za

mýšlenéhG převzeti byla řádně vybavena, stačí, že byla podána. 
Okolnost, že do výpovědi byly pojaty i parcely již, pře~zaté nebo 

dzi , nemtiŽe majitel zabraného majetku v rekursu uplatnovati. 

(Rozh. ze dne ll. října 1928, Rl 755/28.) 

Do Llsl1esení p r v é h o s o u d ll, jímž byla majiteli zabraného velko
statku doručena výpověd', stěžoval si vypovězený vlastník. Rek u r sní 
,: o u d napadené usnesení potvrdil. O LI v o cl y: Podle § 20 náhrado
vého zákona může osoba hospodaříci podati stížnost jen z důvodu, že 
nebvlo šetřeno ustanovení části I. c) tohoto zákona, tedy jen z dl1vodů 
§ (2-25 zákona čís. 329/,1920 a 220/1922, Stížnost uvádí, že jde 
~ bývalé svěřenství a že oznámení záboru a zamýšleného převzetí bylO' 
svého času doručeno toliko držiteli svěřenství, nynějšímu stěžovateli, 
a nikoliv též čekateli svěřenství a opatrovníku svěřenského potomstva. 
Ač stěžovateli co clo otázky, komu se mělo státi doručení oznámení 
záboru, jest dáti za pravdu, přece okolnost ta v nynějším období jest 
bez V)IZnamU, nebol' jest zJištěno, že poznámka záboru ve vložce ČÍS. 407 
des k zemských byla vykonána v poJ. B. 4 usnesením Č. j. 5756/21 podle 
návrhu Státního pozemkového úřadu v Praze ze dne 21. května 1921 
a § 23 náh!". zák. pouze žádá. 'JY návrh na poznámku záboru neb ozná
mení podle § 2 nebo 2 a) byly u soudu již podány nebo aspoň se po

. dávají současně s výpovědí. To se skutečně stalo právoplatnými 1;0-
známkami, tím předpisu § 23 cit. zák. vyhověno a nelze se proto s otaz
kOll zda a komu se stalo tehdy doručení, zabýv:.ti, to tím méně, když 
tím 'nedošlo k nešetřeni ustanovení § 12-25 cil. zákona. Další námit
Jwu, zda se po zem kov á reforma vztahuje i na půdu les'l:.Í, n.etřeba se 
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zabývati, poněvadž se netýká přcdpisú § 12-25 ciť. zák, Okolnost k 
' ','d' d ' pa 
ze, ve v~P?~e 1 uV,e enr jsou o~yle:" i parcely již převzaté nebo cizi: ' 
m~, v z~pel! be:predn:etnost vypovedl ohledně těchto parcel, ale ne
~luze ml~tr v zap~!1 zrLlsenÍ celé výpovědi i ohledně parcel, na nichž stě_ 
zavatel nospodan, 

Ne i v y š š í s O li cl nevyhověl dovolacímu rekursu 

a to 

; odkaz~m na správné důvody napadeného usnesení a s podotknutím, 
ze 0, o:~zc,,: zda byla žádo'st z~ pozná:nkuúbor,u (zamýšleného pře
vze~l) ;adn~vyb~v,en~, byl,o uvazoval! pn JeJlm vynwvání, nikoli teprve 
~ym pn vynzovam, vypovedl, a že, nebyla-Ii řádně vybavena a nebylo 
JI tedy ,pov,ohh, sl11e,~ to stěžovatel napadati tehda a ne teprv nyní, má-li 
za ,to, ze tl111, byl shz~n, a ostatně nemá stížnost vůbec pravdu, kladouc 
pozadavek, ze podmmkou výpovědi jest, by žádost za poznámku zá
boru nebo zamýšleného převzetí byla podána řádně vl'bavena t"k ab 

I b ' t' 'I " Y povo, ena , y 1 :n~sl o, neboť zákon praví prostě, hy předem nebo sou-
c~sne s vypov,e~l hyla pod,án,a, a, stalo-Ii se tak, ml1S; podle § 23 náhr. 
zakon~ vyp~~'ed byh poklada,r"a za .řádnou, neboť :řejmo, že, když stačí 
poclam a nezada se povoleni zadosli te, nelze soudul11 výpovědním kteTé 
mohou býh a pravidelně jsou jiné, než soudy povolané k vyříze.!;; uve
deny~h ,pozn,ámek, způsobilost žádosti té k povolen; přezkoumácv"ti, 
Ko:necne to, ze snad ve výpovědi jsou i parcely již převzaté nebo cizí 
a ze tedy :ýpo:věd' ~~ledně .nich jest b,ezpředmětná, takže se jich p'o~ 
Jetí:n ~e ~ypo::edI stezov,ateh uJma nedeJe, nemůže nejen míti vzápětí 
zrusel:I vypOVOdI ohled ne parcel stěžovatelových posud nepřevzatých, 
a:e vl1bec, n:mte~'esova:lOst stěžovatele na parcelách jemu již anebo 
vubec nenalezeJlc:~h (~~evzatych neb vůbec od původu cizích), zbavuje 
podle § 9 nesp. nz. stezovatele práva a tudíž oprávnění k stížnosti. 

čís. 8361. 
PozemkQvá reforma. 
Ná:ok za?těstoonců na zabraném velkostatku na přejímací cenu za 

nemovltQst prevzatou Státnim PQzemkQvým úřadem od zaměstnavatele 
jest nárokem soukromoprávnÚtl. ' 

Při, r?z:rhu přejÚtlací ceny za zabraný majetek neplatí § 231 ex. ř. 
?, odkazanl. odporu n~ pořad práva, jest však použíti § 2 čís. 7 nesp. 
flZ. S hledIska § 2 CIS. 7 nesp. říz. nelze poukázati na pořad práva 
jde-li O' skutečnQsti, Jež lze zjistiti i bez IQnnálnihQřízeni na př. prO': 
stým dQtazem u úřadu. 

(Rozh, ze dne lL října 1928, R I 765;28.) 

Rozvrhuje př~jím?cí cenu, za zabranou nemovitost, odkázal p r v Ý 
s o li c! naroky byvalych zamestnanců ze smluv služebních a zaopatřo
",racích na po.řad práva a uložil nárokujícím zamĚ',stnall'CŮm, by do mě-
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síce prokázali, že zahájili spor o zajištění svých nároků, jinak že se 
rozvrhové řízení provede bez ohledu na jejich nároky, Rek u r sní 
s o u d zrušil napadené usnesení a uložil soudu prvé stolice, by o při
hlášen)'ch nárocích zaměstnanců znovu 'rozhodl v rozvrhovém řízeni. 
D li vod y: Nutno řešiti otázku, zda přihlášené nároky zaměstnanců 
mohou býti řešeny v řízení rozvrhovém, či zda mají jako sporné býti' 
odkázány na pořad práva, Soud rekursní jest toho názoru, Že pořad 
práva je v souzeném případě vůbec vyloučen, Podle vládního nařízení 
ze dne 21. října 1922, čís, 305 sb, z, a n" které jedná o způsobu za
opatření bývalých zaměstnanců na velkém pozemkovém majetku, zůsta
vuje se rozhodnutí o tom Státnímu pozemkovému úřadu a do jeho usne
sení jest přípustnou stížnost k rozhodčí komisi, která rozhoduje s ko
nečnou platnosti. Ustanoveni o pozemkové reformě jsou povahy ve
řej.noprávní a tím i v nich uvedená povinnost k zajištění zaopatřovacích 
požitků uložená podle § 3 zák. ze dne 12, února 1920, čís, 118 sb, z, a n, 
osobám na velkém pozemkovém majetku hospodařícím a stanovená 
v § 74 náhr. zák. To plyne, jasně z tohoto zákona, zejména § 21, jakQž 
i ze zákona ze dne ll, června 1919, čís, 330 sb, z, a ,ll., který v § 7 
stanoví, že Státnímu pozemkovému úřadu přísluší učiniti opatření a roz
hodovati ve věcech upravených zákonem záborovým anebo zákony, jež 
budQU vydány k jeho provedení a doplnění, mimo Qny věci, které těmitO' 
zákony přikázány budou soudům neb jiným úřadům (§ 7 odst. 7). Z toho 
plyne, že tu nej de o nároky soukromoprávní a proto již z toho důvodu 
nemohou býti poukawvány na pořad práva, i když se nehledí ani k tomu, 
že zákonem o pozemkové reformě jest výslovně stanoveno, l<do má 
o těchto nárocích rozhodovati. Poněvadž stěžovatelé své nároky podle 
§§ 47-50 náhr. zákl, k rozvrhu přihlásili, musí o nich býti v řízení roz
vrhQvém rozhodnutO' tak, že se buď z přejimací ceny přiznávají nebo 
zamítají, ale nelze je poukazovati na pořad práva, ano poukázání to 
zákony o PQzemkové reformě výslovně nenařizují a opak toho z nich 
vyplývá, 

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

Dl1vody: 

Poměr mezi zaměstnancem ať aktivn.ím, ať pensionovaným a za
městnavatelem jest jako jinde tak i zde, kde jde o nároky zaměstnancií 
na přejímací cenu za nemovitosti Státním pozemkovým úřadem od za
městnavatele převzaté, poměrem soukromoprávním, jde-li jen o poměr 
tedy cílem vývody rekursnfho soudu, že jde 'O nároky veřejnoprávní, jež 
úřadu aniž jiný wřejný zájem (viz sb, n. s, čís, 7964). Potud míjí se 
tedy cílem vývody rekursního soudu, že jde o nároky veřejnoprávní, jež 
nelze odkazovati na pořad práva, Nelze však přisvědčiti ani názoru stě
žovatele, že jest se říditi předpisy § 231 ex, ř" neboť podle § 47 náhr. 
.zák. platí sice při rozvrhu přejímací ceny Za převzaté zabrané nemo
vitosti rozvrhové zásady exekučního řádu, t. j, předpisy §§ 216-228 

,Civilnl rozhodnud x, 

/, 
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ex. ř., rledstavující materielní právo, říditi však jest řízením nesporným 
a neplal.í tu tedy předpisy exekučního řádu o řízení rozvrhovém, t. j. 
předpisy §§ 209~215 a 229~239 ex. ř., nýbrž předpisy řízení nespor_ 
ného, t. j. §§ 1--19 nesp. říz., pokud tomu nevadí zvláštní předpisy 
náhradového zákona, jež jim předcházejí, a je, pokud jsou s nimi v roz
poru, z působnosti vytlačují. Podotknouti jest, že ovšem v jistých zřec 
telech dojde se i podle zásad nesporného řízení k týmž výsledkům jako 
podle předpisů exekučního řízení rozvrhového, tak na př. dohoda účast
níků zmíněná v odst. (2) § 214 ex. ř. bude i zde pro soudce rozvrhového 
závaznou, ale ovšem ne z důvodů cit. § ex. ř., nýbrž z důvodu § 2 čís. 2, 
4 a II nesp. říz., kde přípustnost smluv a právních jednání vůbec, tedy 
i dohody o příkázání přejímací ceny, jest uznána, kdežto v }íných pří
padech bude řízení odchylné, ač cíl obojího řízení jest stejný, tak právě, 
jak už řečeno, neplatí tu § 231 ex. ř. o odkázání odporu na pořad práva, 
jsou-li rozhodné skuteĎnosti na odůvodnění odporu uplatňované sporny, 
avšak podle § 2 čís. 7 nesp. říz. dojde se také k témuž konečnému vý
sledku. Pravdu má prvý soudce, dovolav se tohoto § 2 čís. 7 nesp. říz., 

neboť, platí-li při rozvrhu přejímací ceny za převzaté zabrané nemo
vitosti řízení nesporné, platí i tento předpis, ježto mu žádný předpis 
náhradového zákona rozvrhu se týkající (§ 47--:-52) neodporuje. Avšak 
podle § 2 čís. 7 nesp. říz. není podle praxe, již od roku 1912 ustálené· 
dopuštěno odkazovati věc řízení nesporného na pořad práva, když jsou 
sporné jen právní otázky, nýbrž odkaz ten má místo jen tehdy, jsou-Ii 
sporné rozhodné skutečnosti, a v tom zase prvý soudce pochybil, že 
si neuvědomil, které skutkové okolnosti jsou rozhodné a spor.né, nýbrž 
odkázal nároky bývalých zaměstnanců ze smluv služebních a zaopatřo
vacích na pořad práva prostě pro jich spornost. Pr"ví sice, že rozhod-· 
nutí o nich závisí od objasnění jak sporných právních otázek, tak i skut
kových okolností, ale nezabýval se šetřením, které okolnosti to jsou 
a zda jsou sporné. S tohoto hlediska musí věc uvážiti a teprv, dojde-li. 
po případném doplnění jednání k názoru, že ty které určité a pro roz
hodnutí věci rozhodné skutečnosti jsou sporné, může nároky ty na pořad 
práva odkázati, maje péči podle § 2 čís. 7 nesp. říz., O' to, by se stav 
v mezičasí nezměnil. Podotknouti sluší, že i při spornosti rozhodných 
skutkových okolností odkazuje se podle § 2 čís. 7 nesp. říz. věc na pořad 
práva jen tehdy, jsou-li to skutečnosti, které se jen formálním důkazním 
řízením (roz. řízením důkazním podle předpisů civ. soud. řádu pro
vedeným) zjistiti dají, což tedy neplatí o skutečnostech, jež zjistiti lze 
i bez takového formál.ního řízení, na př. prostým dotazem u úřadu (srov
nej § 161. dílčí nov. k obc,. zák.). 

čís. 8362. 

Pokud není sanatorium povinno náhradou, spáchal-li pacient, ner
vově chorý, pokus sebevraždy. 

(Rozh. ze dne ll. října 1928, Rv I 1940;27.) 
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.," . , - b I ředmětem rozhodnuti čís. sb. 7225. 
J',de zde o ty,z pnpad, ]enz

d 
y'hPl se Jan M na sanatoriu náhrady 

,." í de oma a· , 
Ve sporu, o ne]L n~~ ]. ' natoriu ro neurasthenii, spáchal PICo ne-
škody, ježto, Jsa v lecenl \sa 'd tři č~mž se těžce poranil. Zaloba 
dostatečný dozor pok~S se ,evra~ ;'ř í s tol i c Ne j v y Š š í m s o u-
byla zamítnuta s o u y v sec ' 
dem z těchto 

důvodŮ: 

. d 22 července 1927 č. j. Rv I 224/27 
Jak již v rozhodnuti .ze ,ne . obstarání úkonů, totiž o odborné 

CČís. 7225 s~. ,n.~.) d?~lčeno, !?e .0 .eh~ chorob a náleží žalovaném~ 
žalobcovo osetrel11 za ucele~ 1~~:~:tJ a s odbom~u znalostí a účelnosh; 
ústavU, by tento ú~on prove I na z že náleželo-li k povaze převzatého 
v témž rozhodnuti bylo vys ?veno, t'· na to vy' slovně upozorněno 

b bylo h zal ovane sana onum . ... , 
úkonu ne o -, ' ,·1 se postarati a žalobci zajlshh I na-
nebó to dokon~e vymmcn?, mU~1 o ou bez ečnost vzhledem na tvr~e~ý 
ležitý a bedltvy dozo~ na t~O ~~~S~ate\ ne~rvá na tom, že byl vymmen 

. chorobný sklon k se ev raz e. t sklonu Zbývá proto otázka, zda to 
takovýto dozor vzhledem. k tomu o. . ci lších shora uvedených du
bylo povinností žalovaneho san~~ta, zčás~i znaleckého posudku, totiž 
vodů. Dovolalel poukaZUje n!, ~~ív:r~ sebou u pacienta chorobné ná
že neurasthenrcka deprese pnnas 'd' z'e při takové depresi nelze 

t · . , ho ženou k sebevraz e, a 
valy úzkos I, Jez ,. -. _ acienta následkem této choroby ne-
nikdy předem VyIOUCltl, ze se u J\ ' acient ať laik ať odborník, 
dostaVÍ takový záchva! ~zkostt, a e, ,~'; P: le ho 'přepadn~ takový nával 
nemůže sám předem ,::e~eh, zd~ a ~11~b~:\est pokládati za výron jeho 
úzkosti, a že ~ebevraze ·i l~ht~S částí posudku dovozuje dovolatel.po
neurasthel11cke ?epr;se. . e ," domitého lékaře k tomu, by ho hl1da~ 
vinnost žalovaneho ustav~ pk? sve kusu Ale předeslati jest, že ohledne 
tak, by nedošlo k sebevrazednem~ po ak· že otázku, zda je eventuelní 
poslední věty vyslOVIl! se zn~~1 J~I~ ~ý;onem neurasthenické choroby: 
sebevražedny P?kuS u J1(;U1,a~ :111 dlužno v každém případě zkoumalt 
nelze všeobecne zodpov;dett,. ze" toho co zonalci zvěděli od žalobce, 
zvláštnosti a že v sOHZe~em pnpad;h~ dralgie (druhé žalobcovy ch 0-

soudili, že pokus byl ~as\ed~~~ ~a ;o~j býti i jiný motiv. Není správ
roby) , ale že nemohlt vy Oll I I, ~e r osudku řečené části, které byly 
ným postup dovolaieluv, vytrhav,: I bZ P , 'kladené Tím dovolatel za-

, d "d'· na otázky vseo ecne . ,.' . vlastue o pove ml, ,.,. k''- ud prvé stolice pnpomma,. 
temňuje vlastní jádro po~udku, Je~z,)~ r:o~~cné věty. Ve vlastním po
má d,aleko větší cenu ne, z zodpovedthel11 Vk" zvláště maJ'í-li kruté bolesti 

'd' v mnoho neuras em ll, b sudku, se uva 1,- ze. ' b ~d,v a někteří provedou se e-
. k' dDjlreSI mluvl o se ,evraz e ' .. 

neuralglc e ,a " , . . theniků sebevraždou hrozí a JI nepro-
. vraždu, ale ze daleko VIC; ~er:.las , l'kař povinnost každého neurasthe

veóóu a že z toho nevyplyva" ze mt ':; b žádný neurasthenik nemohl 
nika uchraňovati od s,;bevra~dy,. o.ze t ~o veřejné nemocnice, nýbrž 
býti ponechán v domacnostt a11l :np lné Soudy nižších stolic při-
musil by býti dán do ústavu pro c oromys' . 80' 
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kloníly se k této části posudku kter" , sp~li. na základě odborných ~nalos{í Je:~d usu,dkem, k něm.už z,?alci do- . 
prave sloužil důkaz znalecký. Vzhled;m k r . us~dkem, k Jeh~z podání 
faly se soudy nižších stolic s otázkou zda š~~u ~ )O~UdkU ~r.av,em obÍ-

~~;~~~ar~~!~~~rf~k:p~0~:~~e~oa~:~:e::~~~~.~~~1i~d;~;!i;fz~?~e/t~~ 
noviska pro pOdkín~~~J':ud~Oablll'k~y~:trene .skute,čnosti kritice s~ sta
zkušeností směrodatného; šlo t:: a e p:avldel lekařské vědy a svých 
znalci byli oprávněni. Dovolatel ni- ~a~e Jen o. čmnos~, ku které jako 
bylé pojímání povinnosti lékaře I,?I, ze Jnalcl vlastne schvalují leda
leckého posudku který se ob' , a z~, s~u y nepro~lédly sofistiku zna
ukazuje na odbo~nou literatur~a s o a: o,: vmy;, pn tom dovolatel po
ji~ okolnost, že pacient je neur~sYh~~~~~te ;l~~hbdovolatel dovoditi, že' 
vemu dozoru by bylo zabrán. '_ s_a I, y byl podroben tako
znalci omeziti jen na »odborn;:~n:;bevr~zde; podle dovola>tele měli se 

~~~~r~:u~~~i~:~!,c~;j~ef::s!~~~~~I~~~!~;I:~ !~~i;~d~r~.r~t;:al~i,zij]~~ 
se zal obce dovolává nelze h. . ve ec e. Iteratury, nezkte'ré .. 
svého svědomi rozp'oznali ~~c n~~t~~~t~logle. p;avldel. své vědy a podle 
lobce prý jsou jediné předmětem znal,ec~~h;c~~k~remlsYb te~ P?dle ža- '. 
pad, o nějž jde, posuzovati odl . h ,_, zu, ny rz ze Jest pří- . 
tento jest schvalovati i z toh!: dů~oJd~ o zvlastmch .okolností. Postup 
§ 1299 obč. zák. mohlo .rozŠířiti t k c ano by se Jmak ručení podle 
výsledek. Ostatně dovolatel zkresluje' :eht~ .. bylo :,~a~t;tě ručením za 
sudek. Znalci neříkají že acient ' " e. 1 sesmesm~1 ~nalecký po
zavražditi, nýbrž poukazul k tomu m_a ~Ičett, by h.o drzeh, že se chce 
zase dostane nával zoufalství o: ze 1 neurasthemk, třebaže nevl, kdy 
zomiti na to co se v 'eho ~i;nuze, ve stavu, kdy návalů nemá, upo
odvolací soud' ve shoděJ s o.su~e~IO. Do;volatel z.ejména vytýká, že 
vražedného pokusu za potutelné A _ .:naJcu o'~ni,čuJe provedení sebe
co oním pojmem »potuteln'« ;Ia vs~ o vo.l,acl soud vysvětlil náležitě, 
vodech vytýká že soudy n;žš' ch s~n~. rozuml. Do:vo-Iatel v dalších vý
pojem přičetno'sti a pOUkaZUj: na St~' I~ m~to~ p:oJem choromyslnosti a 
pisy §§ 1308 a Ú 10 obč za' k Al. 'd

ze 
10 ' ~o aCI soud o.bírá se s před-_ lb' . . . e o vo· aCI sOlld nepra '- h' I' d' 

U za oce stav nepříčetnosti nýbr-' ,_ ..,.... v~, ze s e avá 
sebevražedného pokusu nésti ~!r~~:~.~e pro us~dek,. ze. si následky 
§ 1310 obč. zák., kde zákon i při osobách

ce
, §'asvedčuJe_ 1 ~.sbnovenl 

novaných uznává jejich zavinění a ZOdpOV.ěd~ost.1308 ohc. zak. vy jme-

čls.8363. 

V případě sloučení práva zást 'h . , 
nemovitosti trvá zástavní právo (a~Rl o lI:.vvl~tRlc~eho- při zavazené 
jako knihovní vlastnická hypoteka, ado~~o J~ pred třetí dílčí novellou) 
knih. Toto zástavní právo nabude on~t pln~e X~o- v~a~áno .. z veřejných . ' .~ e ucmnosŤl, Jakmtle se skcrtčí 
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sloučení, ať zcizením zavazené nemovitosti nebo pnstupem hypnteky, 
pnkud jen nebylo zatim knihovně vymazáno. Vlastník nemovitosti jest 
oprávněn k postupu, dokud nebylo zástavní právo knihovně vymazáno. 

(Rozh. ze dne 11. řijna 1928, Rv I 2201/27.) 

Zalo-bce koupil roku 1922 nemovitosti, na nichž bylo pro něho vtě
leno zástavní právo pro pohledávku 230.000 Kč. Toto zástavní právo
bylo pak přeneseno na Julia M-a částí 136.000 Kč a na Gustava L-a 
částí 94.000 Kč. Nemovitosti byly pak exekučně prodány, K rozvrhu 
nejvyššího podání přihlásili Julius M. a Gustav L. ony své pohledávky. 
Byv poukázán na pořad práva, domáhal se žalobce na žalovaných, by 
bylo zjištěno, že jejich pohledávky jso-u po právu jen 89.000 Kč, že jejích 
přihlášky k rozvrhu nejvyššího podání, pokud přesahují tuto část, jsou 
bezúčinné a že žalovaní jsou povinni svoliti, by obě hypotekární pohle
dávky, po-kud převyšují 89.000 Kč, byly knihovně vymazány. V žalobě 
tvrdil. žalo-bce mimo jíné, že Julius M. slíbil žalobci, že mu vyplatí 
230.000 Kč, že mu však vyplatil jen 80.000 Kč (pokud se týče 89.000 Kč), 
že tudíž nekoupil hypoteku 230.000 Kč za 80.000 Kč. Zalovaní naproti 
to-mu namítli, že šlo o prodej hypoteky 230.000 Kč za 80.000 Ka. 
Pro- c e sn í s o udp r v é s t o I i c e uznal podle žaloby, o d v o-
I a c í s.o u d žalobu zamítL D ů vod y: Z nesporného přednesu 
.tran vyplývá, že právní jednání mezi žalobcem a prvžalovanou stranou, 
jež jest vlastním zákllldem tohoto sporu, bylo uzavřeno v únoru 1923, 
v době, kdy žalobce byl již vlastnikem -nemovitostí. Jest především 
právní otázkou, jak žalobce jako vlastník nemovitostí mohl dispono
vati s pohledávkou pro něho ještě váznoucí 330.000 Kč, pokud se týče 
se zbytkem 230.000 Kč, zda jen, jak žalobce tvrdí v odvo-Iacim sdělení, 
přenesením práva zástavního na novou pohledávku prvžalované strany, 
ve formě zápůjčky, ti také odstoupením této ještě nezadlužené hypo
tekární pohledávky co do zbývajících 230.000 Kč prvžalo-vané. Otázku 
tu řeší odvo-Iací soud tak, že žalobce jako majitel .bypoteky mohl učiniti 
opatření též v tomlo smyslu, postupem zbytku pohledávky prvžalované .. 
Při tom vychází odvolací soud z názoru, že práva a závazky zapsa,né 
ve veřejných knihách ve smyslu § 1446 obč. zák. nezanikají splynutím, 
pokud nejsou vymazány z knih. Z toho plyne, že se až do doby výmazu 
hypotekární pohledávka splynutím nezrušuje, že tedy přes splynutí zů
stává knihovně i na dále, z óehož jest odvozovati, že vlastník mŮže s ní 
nakládati i postupem. Odvolací soud nesdílí stanovisko žalobce, že ne
mohl nakládati následkem splynutí se zbytkem své hypotekární pohle-

. dávky postupem, i když, jak aspoň podle vývodů žalovaných stran v od
voláních jest to míněním žalovaných stran samých. Odvolací soud jest ná
zoru, že žalobce mohl zbytkovou pohledávku 430.000 Kč postoupitL 

Vycházeje z tohoto právního nAzoru, zabýval se odvolací soud dalši 
o-tázkou, kte!áž jest skutkovou otázkou případu, zda uzavřel žalobce 
s prvžalovanou zápůjčku či koupi, pokud se týče smlo-uvu postupnL 

I" 
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Odvol~cí soud přezkoumav v tomto směru důkazy prvním soudem pro
vedene, .nabyl přesvědčeni, že právní jednání jest považovati za postu 
zbytkove pohledávky. Na základě výpovědi svědků vzal odvolací sou~ 
za prokázán~, že se sprostředkova·teli žalobce jednalo hned z poaátku 
J:n .0 pr?dej zblt~ové ?ypotekárn! pohledá~ky 230.000 Kč prvžalo_ 
\ ane, ~ ze konecne take byl uzavren prodej pohledávky prvžalované 
s okupm cenou 80.000 Kč. Že se však jednalo o postup, nikoliv o zá
pUjčku, lze seznati i z dlužního úpisu ze dne 5. února 1923. Třebaže 
,dluhopis obsahuje především poskytnutí zápůjčky žalobci, jsou nicméně 
,:trany za Jedno v tom, že obsah této listiny neodpovídá pravdě potud 
z,: žalobci výpůJčka 2,30.000 Kč vůbec nebyla poskytnuta a vypJacena: 
'~c Je to v dluzm listme uvedeno. Z této listiny lze dále seznati že určitá 
u:oková ';lira nebyla pr.o zápůjčku umluvena, jelikož listina ob~ahuje jen 
:zavazek zalobce ku vracem a ustano'vení o výpovědi zápůjčky. Již tato 
okolno.st. pO;lkazuJe k tomu, že právni jednání v dlužním úpisu uvedené 
Odpovlda vuli stran, ano jest samozřejmo, že by prvžalovaná žalobci 
by~a pos,kytia z,ápújč~u i,en pro.ti z~ročeni, v kterémžto případě by byla 
pOjata pnrozene I vyse urokove mlry do dlužního úpisu. Podle roho co 
rečeno, d!~žní úpis ne';lůže býti .d~kazem toho: že žalobci 80.000 Kč"po
~ud se tyce 89.000 Kc, .lak t~~e, z.alobce tvr?l, bylo zapůjčeno. Naopak 
jest podle ~hora uvedenY,ch z]lstem a uvah mlti za to, že mezi sprostřed
~ovatelem }al~bc;~ .a prv:alovan~u byla uzavřena koupě této pohledávky 
zalobce. Pnsvedcltr Jest zalovanym stranám v tom, že jest zcela nevěro
h~dno, ~hce~li žalo~ce ~ři své.m výslechu jako strana nyní tvrditi, že 
mmrl dr~b:, j~k~ drzbu z~stavnl. Neboť, nehledíc k tomu, že takový způ
~ob, vypdrenl v,ubec nem zvykem, plyne ze smyslu dopisu bez pochyby, 
ze zal obce prvzalované proti zaplacení 80.000 Kč přenechal celou hy
pO,te~u, Jl. pOSt?Upll. Pr~to co do důvodu jest právě tento dopis velmi dú
lez!tym, !eliko~ l:e ~ neho seznati pravý úmysl žalobce, kterýž ža!lobce 
sde~11 svemu duvermku K-ovi, který pak v tomto smyslu s prvžalovanou 
proJednáva~ ?tázku tu jed,i~ě rozhodující, zda šlo o zápůjčku, či o po
stup, bylo resll! ve smyslu zalovaných stran z čehož plyne že žaloba 
kteráž se opírá o tvrzenou zápůjčku, jest ne~podstatněnou. ' , 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovol~ní. 

Důvody: 

Liché jsou výtky činěné napadenému rozsuóku s hlediska dovolacího 
dúv?du mllného právního posouzení věci podle § 503 čÍs. 4 c. ř. s. V pN
p~de ~Ioucení práva ,zástavního a vlastnického při zavazené nemovitosti, 
pn prechodu vlastmckého práva na hypotekárního "ěřitele nebopú
stupu hypotekární pohledávky na majitele (jen'ž není osobním dlužnÍ
k~.m) trva!o z~sta,:ní p;á~o již p~ed tř.etí díWi novelou po vkladu doty"" 
n\ch n~byvaclch uko~u pko. kmhovm. vl~stmcká hypoteka, až z veřej
ll} ch kl1lh bylo vymazano, a JIsto Jest, Jakz plyne z citace §526v § 14'46 
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1
, zák .. že toto zástavni právo nabude opět plné účinnosti, jakmile se 

0 1e. , . . b t h sloučeni skonČÍ, ať zcizením zavazené nemovlto~tt ne o pas upe~ 1-
tekv poknd jen zatím knihovně nebylo vymazano. Na tomto pravmm 

~~a\lI~I;ebylo nic měněno § 36 cís. nař., ze ?ne 19. b.ře~na.t916, čís. 6~ 
ř. zák., neboť bylo tím jen vysloveno, ze zak,?n ~zna~a pravo, p}yno.uCl 
formálně již z původního doslovu § 1446 obc. zak., J",ko hmo~ne pra.:'? 
maiitele statku a hypo,teky, volně nakládati s touto. pr;,s sloucem Jeste 
xistující hypotekou (materiálie k třelÍ dílČÍ novele, Vlden 1916, str. 185). 

J~st proto souhlasiti s odvolacím soudem, že postup podle zákona ~yl 
přípustný. Otázka, co strany zamýšlely, ~yla o~volaclm. so~d.em, rozre
šena volným hodnocením průvodů, tedy čmn?stl nepodlehaJ:cl prez~ou
mání v třetí stolici, tudíž s konečnou platnostr ~ ::n rOZllm, z~ ,zamyslen 
byl úplatný postup hypoteky a že strany na :apuJ,čkll n~po,'~ysle!y: N.e~ 
záleŽÍ proto na tom, do které formy strany od~ly t?to ~'f~vm Jednam Jl!"'~ 
zam}'šlené a nerozhoduje, že o tomto právmm Jednam sepsaly dluzm 
úpis. an podle § 916 obč. zák. j~st p.roje~ vůl,e, UČi!l~ný na ok.~ ~ jmé 
osobě ve srozuměni s ní, neplatny, ma-h JIm vsak byh zakryto Jme !e~~ 
nání, zde postup, má se posuzovati podle pravé své povahy. Neza!e~1 
proto ani na tom, že v dlužnín; úpi~u ze ~ne 5. února 1923. prohlasule 
žalobce, že pohledávka splynutrm prav ~an:kla. ~omu-h tak, J~st neodu
vodně-na výtka, že odvolací soud nespravne pOllul ustanocvem §§ 46~ a 
1446 obč. zák. a že nerozeznává mezi zástavním právem a pohleda~
kou. Naopak chybuje dovolání, nevycházejíc při dolíčeni dovolacího du
vodu § 503 čís. 4 c. ř. s. ze skutkového zjištění odvolacího soudu, podle 
něhož nebyla sjednána zápůj~ka, nýbrž. úpl~tný P?stup. Pokud ~o~o
limí odkazuje k § 26 knih. zak., podle Jeho~ d~uh:ho ods!av:c~ li,shny 
tam vzpomenuté musí obsahovati platný pra~n! duvod, pr;z,!a, . ze t~ 
jde o předpoklad formální, jenž ~plněn. byl hstw?u: ~a, Jep,::z zaklade 
knihovní zápis byl proveden. Neduvodnemu dovolam, Jez se.ynak o~ka
zuje na správné důvody napadeného rozsudku, nebylo tudlZ vyhoveno. 

čís. 8364. 

úmluva, kterou pachtýř honitby v čechách při.jal jiného za. společ: 
píka se stejnými právy a povinnostmi, jest nicotnou. K této rucotnosti 

jest přihližeti z úřadu. 

(Rozh .. ze cine ll. října 1928, Rv I 15/128.) 

Žalobce domáhal se na žalovaném, s nímž najal společně obecní ho
nitbu, by žalovaný byl uznán povinným, proti žalob~i jako .svér;r~ spo" 

. lečnÍku při správě honitby vůbec a zejména ve vecech tykapclch se 
účtování a zpeněžení ulovené zvěře, náhrady škod zvěří zpflsc;be".ý"ch 
a ustanovení hajného postupovati v dohodě se žalobcem a za !,~1 .~ce
lem ho o všech zamýšlených opatřeních včas předem vyrozum5tr, jl.nak 
že jest povinen strpěti, by žalobce slpolečenský poměr ohledllle homtby 
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jednostranně zrušil. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e uznal po
dle žaloby, o cl' vol a c í s o u d vyhověl odvolání žalovaného potud 
že zamítl žalobu, pokud se domáhala výroku, že jest žalovaný povine~ 
strpěti,. by ž~lobc~. jednostranně, zrušil společenský poměr se žalovaným 
ohledne homtby, Jmak napadeny rozsudek potvrdil, 

N e j vy Š š í s o u d změní! rozsudky nižších soudů v ten zpusob 
že žalobu vůbec zamítl. ' 

D ů vod y: 

• Jak nižšími soudy bylo zjištěno, přijal žalovaný, spachtovav honitbu, 
zalobce za společníka spachtované honitby se stejnými právy a povin
nostmi, jež měl sám jako pachtýř. Ježto, jak prokázáno, žalovaný ža
lobci ve výkonu honitby činí! překážky a prohlašoval, že správu honitby 
povede ~amostatně, domáhá se žalobce, by bylo uznáno, že žalovaný 
Lest povmen spo~~čens,k,:u smlouvu ohledně honitby dodržovati, najmě, 
ze Jest povmen pn sprave honitby, zejména ve věcech týkajících se účto
vání, zpeněžení ulovené zvěře, náhrady škod zvěří způsobených a při 
ustanovení hajného postupovati v dohodě se žalobcem a ho o všech za
mýš,lených opatřeních včas předem vyrozuměti, jinak, že žalobce jes,t 
opravněn společe-nský poměr honební zrušiti. Rozsudkem, napadeným 
oběma stranami, odvobcí sOlld, změniv částečně rozsudek prvního, soudu, 
kterým bylo žalobě v celém obsahu vyhověno, přiznal žalobě oprávnění 
toliko, poklid měla na dodržování společenské smlouvy, kdežto co se 
~ýče případného oprávnění žalobcova ke zrušení společenského poměru, 
zal obll zamítl. Přisvědčiti jest dovolání žalovaného, že žalobu bylo za
mítnouti nejen v uvedené části žalobního žádání, nýbrž vůbec, Předpo~ 
kladem žalobního nároku jak na dodržování smlouvy, tak na případné 
její zrušení jest, by společenská smlouva byla platná. Společen's'ká 
smlouva stran však platnou není, příčíc se honebnímu zákonu pro čechy 
ze dne 1. června 1866, ,tís. 49 z, zák., najmě jeho, § 16, pokud se týče 
též § 6 a jest proto nicotná (§ 879 obč. zák.). Podle § 6 jest honební 
společnost, kt,emll tvoří majitelé pozemků v obci, povinna, n'eprovo~ 
zuje-li honitbu znalcem, propachtovati hOl1bu nedíll1ě, a podle § 16 zá
kona jest kromě zvláštl1ich případností propachtovati hon,j,(bu jen jediné 
fyskké osobě. Těmto ustanovením o nedílném propachtování honitby 
jediné osobě se příčí, když žalovaný, najav honitbu, přivzal si za společ
níka se stejnými právy a povi.nnostmi žalobce. Úmluvou obcházena jsou 
ustanovení §§ 6 a 16 honebl1ího zákona. Žalobce mohl si, ovšem se svo
lením ?kresního výboru (,§ 17, 21, 23 honebního, zákona pro čechy, 
srovnej Budw. 6825/'A) honitbu spolu se žalovaným spachtovati, ale 
jeho společnikem ujednanou' společenskou smlouvou platně se státi ne" 
mohl (srovnej mzh. čís. 114, 309, 4258, 4352, zvláště 4965 sb. n. s.J. 
Z toho, důvodu není žalobní žádání ani co do části, ohledně níž je od" 
volácísoud uznal za oprávněné, opodstatněno a bylo je na dovoláníža 
lovaného zamítnouti. Tím rozhodinuto. jest i o dovolání žalobcovu lež 
směřuje proti lomu, že žalobci nebylo přiznáno oprá,vnění k příp'a~ému 
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zrušení společenského poměru. Ježto uvedený dúvod k rozhodnutí o ce
lém žalobním žádání sta,čí, není třeba z;koumati oprávněnost, pokud se 
týče neoprávněnost žaloby ještě s jiných hledisek a netřeba se zabývati 
vývody dovolání v tom směru. Uvedený zde důvod, pro který bylo ža
lobu zamítnouti, nebyl sice ve sporu uplatněn, ale kl1icotnosti smlouvy, 
o niž se v tomto případě jedná, jest přihlížeti z úřadu (rozh. čís. 4258 
sb. n. s). 

čís. 8365. 

Zákon ze dne 6. června 1887, čís. 72 ř. zák. 
Pokud nelze p,řičítati zásobovacímu dustojníku za vinu, že neodvedl 

odběrní knížku ihned účtárně il1tendance a že trpět, by v jeho zastoupení 
potvrzovali odběrní kuížky poddůstojníci. 

(Ro.zh. ze dne ll. října 1928, Rv I 96/,28.) 

Náhradním nálezem Zemského vojenského velítelství pro Slovensko 
byla žalobci, účetnímu pomčíku ho,spodářské služby, jalm podpůrnému 
ručiteli uložena náhrada 67.199 Kč 30 h. žalobě o zrušení nálezu vyhověl 
pro c e sní s o udp r v é s t o I i ~ e potud, že co ~o polov!c~ z~ši! 
nález pro nezákonnost. O d vol a C 1 s o u d nevyhovel odvolanl am te 
ani oné strany. 

N e j v y Š š í s o u d vyhovél dovolání žalobce potud, že změnil roz
sudky obou nižších soudu v ten rozum, že se uznává právem, že se ná
hradní nález zemského vojel1ského velitelství pro Slovensko ze dne 14. 
dubna 1924, pokud jímbyl žalobce odsouzen k náhradě 67.199 Kč 30 h 
jako podpurný ručitel: co do tří čtvrtin, to jest co cl? 50}99 Kč 47~ h 
zrušuje a co do zbytku 16.799 Kč 82)12 h se potvrZUje a zaloba tudlz co 
do tohoto zbytku se zamítá. 

D II vod y: 

Vina žalobcova jest celkem velmi nepatrná. Náhradní nález vojenské 
správy klade mu především za vinu, že odběrní knížka rozpuštěného 
oddi1u vrácená správní komisi dne 20. září 1920 nebyla žalobcem, Jak 
se podle .předpisu mělo státi, ihned odvedena a s měsíčním účtem 
účtárně intendal1ce odeslána, čímž, jak se ve sporu dovozuje, umožnil 
odcizení knížky, s níž pak podvodné machinace při odběru zboží byly 
spáchány. Avšak nižší stolice zjisti!y, že ž,alobce byl ~aď míru, ~ře'ŤÍže~, 
nemajek ruce dostatečného personalll, takze nemohlvsecku pracl zmOCI, 
zejména ne včas, což platí zajisté i o účetním, {) l1ějž jde, ačkoli byl vždy 
pilný a svědomitý, avšak také nemohl odběrní knížku řádllě a proti od
cizenízabezpečeně uschovati, ježto, jak 'nižšími stolicemi zjištěno, ne
bylo řádných schránek, any se zámky u pracovních stolů daly otevříti 
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úderem pěsti a samy dveře kanceláře, i když byly uzamčeny, kopnutím 
a žádosti žalobcově o poskytnutí řádné pokladny u plukovního rapoTt~ 
nebylo vyhověno, jakož vůbec jeho zákroky o řádný, předepsaný a za
mykatelný nábytek zůstaly oslyšeny. Vinu jeho spatřovati lze jen v tom, 
že nerozpoznal přesně, kterou práci lze odložiti a kterou nikoli a kde při 
oclkladu hrozí nebezpeči. To však je, an proti rotmistru H-ovi, jenž Se 
potom dopustil malversací s knížkou, podezření nepoctivosti míti nemohl 
vina velice omluvitelná a proto nepatrná, najisto proti nedostatkůn; 
v zařízení kanceláře a nadmírnému přetížení prací, tedy okolnostem ob
jektivním, jichž odstranění nebylo v jeho moci, nýbrž leda v moci vo
jenské správy (ač možné že za abnormálnosti poměrů i ona nemohla. 
je zmoci, takže by je kvalifikovati bylo pak jako vis major), najisto zcela 
nepoměrné, takže hlavním vinníkem byly tyto jemu nepřemoiitel'11é okol
nosti. Kdyby byla správa dodala žalobci řádný kancelářský nábytek, 
nedobytně uzamykatelný stůl, anebo aspoň poskytla mu dostatečný po
mocný personál, tak aby každou práci včas zmoci mohl, bylo by se nic 
nestalo. Dále se mu v nálezu přičtlo, za vinu, že trpěl, že v jeho zastou
pení potvrzovali H-ovi odběrní stvrzenky poddůstojníci, ba že jednou 
sám v zastoupení proviantního důstojníka podepsal stvrzenku jako pří
jemce, nepřezkoumav její správnost. Ale i to vše je opomenutím velmi 
nepatrným, ano nižšími stolicemi zjištěno, že proviantní důstojník, ka
pitán B., na stížnost l-l-ovu, že poddůstojníci odběrní stvrzenky pod
pisovati nechtějí, ztropil rámus, proč to nepodepíší, Že na podpi,su ne
záleží, že to je jen formalita, že jiní pošle mužstvo do kanceláře, by 
mu tam dali nilŽrat, pročež žalobce, právě proto, by se těmto křikům 
vylmul, nařídil poddůstojníkům, by stvrzenky v jeho nepřítomnosti za 
něho podpisovali, dále, že podepsali vždy své jméno a s,vou hodnost, 
takže bylo V'ěcí zásobárny, by tyto proti předpisu podepsané stvrzenky 
nepřijímala a nehonorovala (zboží nevydala) ahla:vní vina spadá tedy 
na zásobárnu. že sám jednou podepsal za proviantního důstojnika a za 
sebe sončlasně dal podepsati četaře T-a, souvisí již s tím, a ulehčil-li sí 
v přezkoumávání stvrzenek, byla toho opět vinna přetíženost prací a 
dťtvěra v poctivost H-ovu posud bezelstně věřenou, mimo to však odka
zuje se na to, co nižší stolice dále zjistily, že potvrzovati stav mužstva 
a koní bylo velice těžké, poněvadž jednak stvrzenek bylo veliké množství, 
takže je nemohl řádně prozkoumati a jednak stav se neustále měnil 
aškadrony nepravidelně, nepřesně a pravidelně pozadu sVLlj stav hlá
sily, pročež že se stávalo, že rotmistr He neměl stav ten na odběrném 
lístku vyplněný a říkal, ,že' ho dodatečně vyplni na plukovním velitelství 
podle mnních blášenÍ. Zkrátka nebylo možno povinnosti dostáÍí; nehledě 
ani k tomu, že také zásobárna, která měla věc přezkumovati, 'své po-o 
vinnosti, jak nižší stolice zjistily, zadGst nečinila, což je dŮ'ležito, neboť, 
kdyby tato kontrola byla bývala prováděna, bylo by opomenutí žalob
covo' minulo ·bezeškody. Zkrátka hlavním momentem viny žalobcovy 
je tu jen to, že nepmkáza! dosti odolnosti k naléhání kapitána B-a, jen'ž 
spráV'nost postupu při podpisu 'prohlá~i1 za formalitu, a vyhověl' mll' 
v tom, že pověřil svým úkolem poddůstojníky. Že si pří naclmírném přee 

- Čís. 8366 -
1275 

tiženÍ prací ulehčil potud, že neprováděl přesně kontrolu nadmíru obtíž
noU, 'ba při stálé změně a retardátech v hlášení na jedné a nutnosti 
včasné aprovisace mužstva na druhé straně téměř nemožnou, lze už 
vl.lbec sotva za vinu považovati, platí-li posud staré nevyvratné lidské 
pravidlo, že ad impossibilia nemo tenetur. 

čís. 8366. 

Byla-li vyrovnací splátka dospělou určitou dobu po přijetí vyrovnání, 
nepočala lhůta běžeti až po skončeni vyrovnání, nýbrž okamžíkem, kdy 
bylo vyrovnáni právoplatně potvrzeno vyrovnacím soudem. Den, kdy 
bylo usneseni, potvrzující vyrovnáni, vyvěšeno na desce vyrovnaclho 
soudu, nepočítá se do lhůty k podáni op,ravného prostředku. 

Byla-Ii vyrovnací splátka zapravena den po uplynutí lhůty z poubého 
nedopatření, nikoliv úmyslně a za tím účelem, by bylo oddáleno uspo
kojeni věřitele, neobživuje tím celá pohledávka. 

(Rozh. ze dne ll. října 1928, Rv II 719/27.) 

Žalobkyně se domáhala zaplacení celé původní pohledávky po 
srážce splátek, poněvadž prý žalovaný splátky nedodržel, zaplatív jako 
první splátI,u, která dospěla 3. prosince 1926 (I. j. tři měsíce »popřijetí 
vyrovnání«, jež se stalo při vyrovnacím roku dne 2. září 1926), teprve 
8. ledna 1 927 částku 398 Kč a druhou splátku, která do~pěla po dalších 
3 měsících, tedy 3. března 1927, do podání žaloby, I. j. do 20. dubna 
1927, nezaplatil. Tím prý obživla ve smyslu § 57 v doslovu čL III. zá
kona ze dne 26. dubna 1923, čís. 99 sb. z. a n. celá pohledáV'ka. Na
proti tomu uvedl žalovaný, že obě pohledávky zaplatil včas, poněvadž 
obratu "tři měsíce po přijetí vyrovnání« jest rozuměti tak, že první 
splátka dospívá za tři měsíce po skončení vyrovnání, další splátky pak 
vždy tři měsíce pozdějL Vyrovnání bylo skončeno 2 L října 1926, takže 
prvá splátka dospěla 21. ledna, druhá 2L dubna a třetí 21. července 
1927, on pak prvou splátku zapravil již 5. ledna 1927 a druhou 21. dubna 
1927, tedy vždy ve lhůtě. O ball i ž š í s o u d y uznaly podle žaloby. 
Ne j v y Š š í s ou d žalobu zamítl. 

Důvody: 

Posouzení vďasnosti placení žalovaným a tím i oprávněnosti nároku 
žwlO'bkyně závisí na výkladu slov »tři měsíce po přijetí vyrovnání«. 
Jest na bíledni, že obratu tomu nelze rozuměti tak, že lhůta počala bě
žeti až po skončení vyrovnání, a mohlo by býti u'važováno jen o tom, 
zda není rozhodným den, kdy bylo vyrovnání právoplatně potvrzeno. 
Otázka tato byla mzřešena mzhodnu'tím nejvyššího' soudu čís. 7700 
sb. n. s. v ten smysl, že přijetí vyrovnání nastává teprve okamžikem, 
kdy bylo právoplatně potvrzeno vyrovnacím sondem. Od toto okamžiku 
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jest pačítati Ihútu pro první splátku. Padle vyrovnacích spisů 
usnesení ze dne 20. září 1926, jímž byla vyrovnání potvrzena, vyvěšeno 
na desce vyravnacíha soudu dne 6. října 1926 (§§ 174 konk. ř. a 63 
vyr.ř.). Poněvacdž se tentO' den do lhůty k podání apfa'vnéha prostředku 
nečítá (§§ 63 vyr. ř. a 125 c. ř. s.; srv. rozh. n. s. čís. 7402 sb. n. s.) 
st~lo se usnesení pravaplatným dne 20. října 1926, takže splatnast prvé 
lhu~y nastala teprve 20. ledna 1927. Ať jíž žalavaný zaplatil prvoU 
splat~~ dne 8., ledna 192:, jak tvrdí žalabkyně, nebO' 5. ledna 1927, jak 
uvádl zalovany, byla splatka tato zapravena včas a jen a ta jde. Co do 
druhé sp.Játky tV'rdí žalovaný, že ji zapbtil 21. duhna 1927 složenkou 
kterau mu žalabkyně za tím účelem vydala. Žalabkyně akalnast tllit~· 
nepapřela ani v první staUci ani za řízení apmvného a abmezHa při 
roku dne 2. června 1927 žádost žalabní 0' 468 Kč'. Jest tedy podile § 267 
c. ř. s. pokládati za daznané, že druhá splátka byla zapravena slažen_ 
kau dne 21. dubna 1927, to jest den pa uplynutí Ihtlty. Tento tak ne
patrný průtah nemůže však míti rozhadující význam, uváží-li se, že ani 
z přednesu žalobkyně ani ze zjíštění nižších soudů nelze dovaditi, že 
s:.~alavaný ,obmeškal úmyslně a za tím účekm, by uspokajení svého 
ven tele oddalIl. Jde tedy a nedapatření, které v abyčejném pactivém 
obchodním styku zůstává pravidelně nepavšimnuta a které dlužník od
činil. Nedo~~.t!ení takavé můž.e se přihaditi i abchodníkům nejzda1nějším 
a. nejbedhveJslm a nelze na ne protO' uvalavati těžší následky, než zájmy 
tretích asab, zejména věřitele nutně vyžadují (srav. plenární razhodnutí 
z 9. únOra 1928 Pres. 761/27 čís. 7760 sb. n. s.). 

čís. 8367. 

Nebylo-Ii dosud mezí stranami, uzavřevšúni společenskou smlouvu 
~le § 1175, a násl. obč. zák. (při1ežitostný obchod podle čl. 270 a 
nasl. obch. zak.), pmvedeno vzájemné vyúčtOVáni, jestlžalobu, uplat
ňUJící nárok ze společného obchodování pro tentokráte zamítnouti je-Ii 
správné zjištěni závazků bez konečného vyúčtování nemo~n'ým. ' 

(Razh. ze dne ll. října 1928, Rv II 794/(27.) 

Ža-Iobce domáhal se na žalovaných, by mu vydali kupní cenu za 
zbaži prodané ve společném abchadování. PrO' c e sní s a ti d p r v é 
s t a, I i c e

o 
ža,labu z'1;mítl, o d v 0'·1 a c í s a u d napadený ra-zsudek po

tvrd!l. D u vod y:. Odvolatel popírá neprávem správnast názaru napa
deneh~ rozsUl~~U, ze ~tra.?y uzavrel! společenskau smlauvu podle § 1175. 
obč. zak. Stac! paukazat! k tomu, ze advolatel sám již v žalobě u.dal že 
spalečný zisk k obchadu, jejž žalabce financaval a žwlovaní pTaváděli 
IněI se stejnoměrně mezi ně rozděliti. Tím sám doznal, že uzavřel s ad~ 
půrci ,sml?uvu, podle t;.íŽ ab~ strany měly nésti společně risiko, cOž je 
hlavl11 znamkauspolecenske smlauvy. Byla-li smlouva uzavřena vý
slavně, ústně neb písemně nebo jen mlčky (§ 863 obč: zák.), jest Iho-
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stejno, poněvadž zákon forn;u s.n:l~u;y nepředpisuje. Otázka ta )e v~ak 
celkem padružnau, pallě;adz stezeJmm badem Jest atázka, zda Jest z~
loba předčasnau prata, ze nebyla dasud m~zl stranamI pravedena vza
'emné zúčtavání. A tu Jest IhasteJno, zda Jde a spalečenskau smlauvu 
~odle § 1}75 ?bč. zák:, či jen o"příl~žitastní abchod podle čl. 270 abch. 
zák., panevadz v tam I anam pnpade Jest pav1l1en ten, kd? abchad vedl 

. (jednatel), vydati účet (§ 1198 abč. zák., čL 270 abch. zak.). Nebyla-II 
uzavřena smlauva spalečenská, byl aspaňproveden příležitastně obchod 
podle čl. 270 abch. zák. a nutnO' prata souhlasiti s prvým saudem, že 
žalaba uplatňující nárak tvařící výsledek správnéhO' vyúčtavání, jest 
před pravedeným vyúčtováním předčasnau. Ovšem že vyúčtavání není 
zásadní padmínkau padání takavéta žalaby, avšak, nepředcházela-li vy
účtavání, musí pracesní látka padaná žalabcem býti takavéha druhu 
a takavé jakasti, by soud sám bezpečně ma hl anen výsledek zjistiti. 
K tam u však není saud povaUn, aby jednatlivé účetní palažky sám te
prve sbíral a účty sestavaval, nýbrž razhaduje jen o jednotlivých mu 
předla~ených pal?ž~ách, ~teré jsau, ~pomé. Jak účet ,takov~ má vypa
dati, zakon neuvadl; mUSI protO' byh zhotoven takavym zpusabem, .by 
splnil svůj účel. Musí dáti příležitast ke zjištění, zda jednatel své POV1l1-
nosti řádně plnil, jak se abchad vyvljel, jakých výsledků dasáhl, by 
z .něha mahl každý spalečník své nároky vyvazovati. Výtah z knih ža-
labcem předložený nevykazuje však takavé náležitasti. , • 

Ne j v y Š š í s a u d vyhavěl davolání žalabce patud, že zamltl za
labní nárok jen prO' tentakráte, 

Důvady: 

Jest při svědčiti právnímu názoru advalaciha saudu, že žaloba jest 
před-časnau, V tam směru stačí paukázati na odůvadnění rozsudku saudu 
druhé stalice, jež adpavídá stavu věci a zákanu, Jista jest, že se žalabce 
dobrovolně uvázal ve vedení l<nih společnosti, a byla tudfžieha POV1l1-
nastí, by k'nihy vedl správně. a úplně, a měl se pastarati o ta, by zvěděl 
nejen ta, ca sám vydal ve praspěch spalečnO'sti, nýbrž i ta, ca mu byla 
společnastí, pokud se týče Janem T -em splaceno, a jaký zisk mu byl 
vypačítán a zaplacen. Pavinnastí Jana T -a, jenž zboží nakupaval, pra
dával, režii hradil a patahy í skladiště obstarával a patřebné dělníky 
platí!, byla, by se své strany jaka hlavní jednatel společnasti vedl zá
pisy a výdajích a příjmech pro spalečnost a by veškeré účty a zápisy 
sdělaval žalabci, by tentO' knihy spalečnasti mahl řádně a spalehlivě 
vésti. Poněvadž ani žalabce ani Jan T. l)edastáli těmtO' svým pavin
n!lstem, neslažili navzájem pa-aet ze svéhO'- jednání a neprovedli likvi
dace (,§ 1198 abě. zák. a čl. 270 abeh. zák.), jsau aba vinni tím, že 
řádné vyúčtavání mezi nimi dasud nebyla pravedena .. Damáhá-li se ža
labce na žalovaných žalabní pahledávky, byla jehO' povinnastí, hy, jak 
správně uvedl odvalací saud, vyHčil saudu v žalabě (§ 226 c. ř. s.), 
jak pahledávka ta vznikla, kalik peněz.a kdy vložil dO' spalečnosti, kolik 
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peněz a kdy od ní obdržel zpět, by vypočetl, kolik činily úroky, 
a jak byly splátkami uhraženy úroky a jistina a jak dospěl k saldu, 
uplatňuje žalobou. Bylo jeho věcí, aby Jana T-a jako jednatele 
leč,nosti, nesložil-li dobrovolně počet ze svého jednatelství, žalovalo 
zení účtů a na základě provedeného vyúčtování a likvidace žalobu podal. 
žaloba tak, jak byla podácna, neopírá se o pevný základ a nemůže vésti 
ke správnému zjištěni závavků žalovaných, neboť jest to před konečným 
súčtováním nemožné. Soud není k tomu povolán, jak správně uvádí . . 
volací soud, aby sbíral jednotlivé účetní položky a účty stranám sesta-. 
voval, nýbrž jen aby rozhodoval o položkách účtu, jež při súčtování" 
zůstaly sporné. Po·něvadž žalobní přednes těmto požadavkům nevyho_' 
vuje, jest žaloba předčasnou a bylo ji zamítnouti, ovšem jen pro '","n .. ' 
kráte, a nikoli na dobro, jak nižší soudy učinily. Bylo proto v 
směru dovolání vyhověti a uznati, jak se stalo. 

čis. 8368. 

Odkazovnik jest oprávněn k rekursu do usneseni, jimž byl dědic usta
noven správcem pozůstalosti, navrhl-Ii v rozkladu, by, ježto jest se svou 
pohledávkou ohrožen, bylo upuštěno od ustanoveni dědice za správce 
pozůstalostí a by po připadě byla správcem ustanovena osoba třeti. 

(Rozh. ze dne 12. října 1928, R I 730/,28.) 

Rek u r sní s o u d odmítl rekurs Heleny S-ové do usnesení pozů
stalostního soudu, jímž byla přijata na soud dědická přihláška Waltra' 
B-a a byla mu zároveň svěřena správa pozůsta·losti s příkazem, by vzal 
k sobě všechny zápisní knihy a klíče od obchodních místností a zařídil 
v zájmu pozůstalostního jmění vše, č'eho třeba k uscho·vání tohoto jměni 
a k zajištění pozůstalosti. 

N e j vy Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a vrátil věc rekurs
nlmu soudu s poukazem, by, upustě od právního názoru projeveného 
v napadeném usnesení, vyřídil po zákonu rekuts Heleny S-ové. 

Dilvody: 

Rekursní soud odepřel stěžovatelce napodeným usnesením právo 
k rekursu do usnesení soudu prvé stolice ze dvou dllvodů. Předně proto, 
že je odkawvnicí a jako taková nemůže se vmísiti do správy pozůsta
losti, ke které jsou podle § 810 obč. zák. a § 145 nesp. říz. povoláni jen 
dědicové nebo jich zákonití zástupcové, jichž dědické právo bylo vy
kázáno dostatečně, a poněvadž citovaných ustanovení, pouze dědiců se 
tykajících, nemŮže býti obdobně použito na odkazovníky. Za druhé proto, 
že stěžovatelka, která je jako odkazovnice chráněna ve svých právech 
jen ustanovením § 812 obč. zák., návrh podle tohoto předpisu vilbec 
neučinila. Rekursní soud přehlédl, že stěžovatelka v rozkladu, tedy již 
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v tizen; soudu prvé stolice, kterýžto rozklad po jeho zamítnutí soudem 
prvé stolice stal se jako rekurs. předmětem rozho~?váni re,kursního. 
soudu, navrh podle § 812 obč. zak. uČlmla, navrhnuvsl, by, jezto je se 
svou pohledávkou ohrožena, bylo upuštěno od ustanovení dědice Emila 
s-a za správce pozilstalosti, a by po výslechu všech súčastněných, 
kdyby se ukázala vůbec nutnost takové správy, správcem byla usta
nOvena osoba třetí. Z této příčiny nemilže býti Heleně S-ové upírácno 

'právo k rekursu do usnesení soudu prvé stolice; proto bylo napadené 
usnesení zrušiti a rozhodnouti, jak se stalo, při čemž ovšem stě'žova-
telčin návrh podle § 812 ohč. zák. nesmí zůstati rekursním soudem ne
povšimnut. 

čís. 8369. 

Nárok prodatele na náhradu škody pro neplacení kupni ceny (ne
odehráni zboži) podle čl. 354 obch. zák. jest nárokem na náhradu kon
kretní šlmdy, která vzejde podle vykonaného prodeje (čl. 343 obch. 
zák.), aniž by se rozeznávalo, zda zboží již bylo vyrobeno čili nic. Před
pisu § 920 obč. zák. nelze tu užíti. 

(Rozh. ze dne 12. řijna 1928, Rv I 32/28.) 

žalující firma domáhala se na žalované firmě náhrady škody, ježto 
žalovaná neodvolala do konce roku 1926 dodávku rukavic, jak k tomu 
byla smlouvou zavázána. P r 0' c e sní s o u cl p r v é s t o I i c e uznal 
podle žaloby. O ů vod y: Veškeré objednqné zboží mělo býti odvoláno· 
do konce roku 1926. Žalovaná strana činí další odvolání závislým na 
výměně vrácených III párů rukávic žalující straně a na závazku žalu
jící, že dodá zboží podle vzoru, kteréž dilvody však nelze uznati za 
oprávněné. Žalovaná strana je v prodlení s přijetím zboží, které ještě 
není zhotovená, nýbrž na které je jen připraven materiál. žalující strana 
není povi'nna podle čl. 343 obch. zák. prodati tento materiál na účet 
strany žalované, nýbrž má k toníu právo. Ježto žalovaná strana odpírá 
odvolati zboží bezdůvodně, jedná protismluvně a žalující strana jest 
oprávněna žádati náhradu škody. Tou škodou jest, co by od žalované 
podle smlouvy za zboží dostala po srážce toho, co by ještě sama musela 
vynaložiti, by zboží bylo dodáno. Žalující strana jest ochotna materiál 
žalované s!raně vydati proti zaplacení náhrady. Nelze na tento případ 
použíti ustanovení čl. 354 obch. zák., ježto žalovaná strana není v pro
dlení i s placením. Zbo·Ží dodané bylo jíž zaplaceno a splatnost ceny 
za zboží další podle smlouvy nastává do osmi dnů po obdržení Ť<tktury. 
Žádná strana, zejména ani žalovaná, netvrdHa, že fakturu za zbývající 
zboží obdržela. Nemůže proto býti závislým nárok na náhradu škody 
na tom, že žalující strana neprovedla prodej ve smyslu čl. 354 obch. zák. 
o. 343 obch. zák. (nehodí se na tento případ l'O'zhodnutí ,čís. 2714 sb. 
ll. s.). V souzeném případě dlužnO' ve smyslu § 920 obč. zák. přiznati 
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žalující nárok na náhradu škody pro porušeni smlouvy stranou 
nou, ježto předpisy obchodního zákona pro tento případ neobsahují 
ustanovení a obč. zák. má platnost, když obchodní zákon nestanoví 
odchylku. (poukazuje se tu na rozhodnutí pod čís. 6604 ve sbírce Link_ 
sově a na mzhodnuti čís. 3698 sb. n. s.). Odvolací soud napa_ 
cený mzsudek potvrdil v podstatě z důvodů prvého soudu. 

Ne j v y Š š í s o u d žalobu pro tentokráte zamítl. 

Důvody: 

Nižší soudy mají neprávem za 10, že prodlení žalované s odvoláním 
zboží znamená zmar splnění ve smyslu § 920 obč. zák. a že proto pro 
nárok na náhradu škody jest použíti v souzeném případě občanského 
práva (§§ 919 a násl. zejména 920' obč. zák.), nikoliv práva obchodního 
(čl. 354 obch. zák.). Není o tom sporu, že koupě rukavic žalovanou 
je obchodem. Proto je podle čl. 277 obch. zák. posuzovati účinky koupě 
podle ustanovení obchodního, zákona a jen, pokud by tento neobsahoval 
ustanovení, podle práva oby,čejového nebo podle podpůrných ustano
vení občanského práva (čl. 1 o.bch. zák.). Odepřela-li žalovaná odvo
lati zboží- včas, kladouc za podmínku, by bylo dodáno podle vzorku, jí 
zástupcem žalující firmy prodaného, k čemuž podle zjištěni nižších soudů " 
nebyla oprávněna, ježto se koupě podle tohoto vzorku nestala, ocitla 
by se uplynutím lhůty, do níž mělo býti zboži odivoláno', v prodlení 
s přijetím zbo-žL A tu měla žalobkyně podle čl. 343 obch. zák. právo 
zboží prodati. Povinnost zboží prodati podle čl. 343 obch. zilk. nastala 
ji, když chtěla uplatniti náro~ na náhradu škody mí,sto splnění násled· 
kem prodlení žalované s placením kupn'í ceny. TohO' prodlení žalot,kv'ně.', 
sice ani netvrdí, ale, i kdyby se žalo'vaná vskutku ocitla v pr'Jdlení 
í s p,lacením kupní ceny, nemá žalobkyně nárok na náhradu 
splnění proto, že se nezachovala podle čL 3540bch. zák. Pf{)d,ltel 
podle obchodního zákona žádati náhradu škody místo p~lacení jen za 
podmínek čl. 354 obch. zák., je"li kupitel v prodlení s placením kupu! 
ceny. Za účelem rozhodnutí sporu O' náhradu škody není třeba zabývati 
se tím, zda a kterým okamžikem prodlení s placením kupní ceny na··\l!I 
stalo, nýbrž jen tim, zda v případě, že prodlení nastalo, se žalobkyně 
nemusila zachovati podle čl. 354 obch. zák. A tu nižší soudy ne právem 
pokládají za to, že žalobkyně, chtějíc uplatniti nárok na náhradn škody' 
místo splnění, nemusila zboží prodati podle ,čl. 343 obcll,. zák., jak před
pisuje čl. 354 ohcb.. zák. z toho důvodu, že zboží dosud n<lbylo vyrobeno. 
Zákon nerozeznává, zda jde o zboží vyrobené či o takové, jež se teprve 
má vyrobiti, a dává prodateli nárok jen ,na náhradu konkrétní škody, 
kle'rá vzejde podle vykonaného prodeje (Stallb-Pisko, Komentář k čl. 
354 § 18). Podle čl. 354 obch. zák. nemá prodatel nárok na náhradu 

jinaké škody. Jde-li o prodlení 'S placením kupní ceny, lze uplatniti jen 
nárok na náhradu škody podle čl. 354 obch. zák. Obchodní zákon má 
iu ustanovení zvláštní a proto nelze použíti podpůrného, ustanovení 
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občanského práva (§ 921 obč. zák) ;im způsobem, by se prodatel m?h~ 
v případě kupitelova prodlení podle cL 3?4 obch: za~; vyhnoutt splnen~ 
" ustoupiti od smlouvy a vyhnoutl se take prodejI a zadatt po ustoupem 
:~'tč náhradu škody vzešlé mu tím, že mu zbyl neupotřebitelný nebo 
;,~~rodejný výrobní materiál, který si za úč:len~ splněni opaUil (srov. 
Zprávu justiční komise k 3. dild novele k obc. zak. ,str. 16: nasL, pod;e 
níž otázka účinků prodlení upravena pro obor pIava .obcanskeho ~e~ 
élomě jinak, než pro obor p!áva obchodního). NeJde, ani o zrna; ~plne~~ 
ve smyslu § 920 obč. zák. zalobkym nebylo prodlemm v odvolam ZbOZl 
"nemóžneno vyrobiti rukavice a je dodati. Nižší soudy se tu neprávem 
~dvolávají na nález uveř. ve sb. Linksově pod čis. 6604, a ~la nález čís. 
3698 sb. n. s. V onom rozhodnutí jednalo se o odeprem speclflkace 
koupeného zbo'ží, takže prodatel nemohl pro nedosta!ek specif!kace a 
určení předmětu plnění plniti a kupitel tím, že zbozí nespeclflkoval, 
plnění znemožniL Ale v pří~adě sporn.~m nebylo spln~ní zá~islé n~ speci
fikaci, nýbrž předmět dodavky byl J1Z smlouvou u;cen. Nalez ČIS. 3698 
sb. n. s. jedná o zboží již dodaném a poz~stavenem pro ya?nost, t~dy 
rovněž o případu jiném. Ježto tedy žalobkYlll nebylo znemoz,neno d~dam, 
nemuže se opírati, žádajíc náhradu škody, o § 920 obé. zak. Kdyz pak 
žalohkyně, uplatňujíc nárok na náhradu škody, připustný podle o?,chod
ního zákona jel) následkem prodlení žalovaného s placením kupm ceny, 
nezachovala se ani podle ,čl. 354 obch. zák: a žádá přes to náhradu 
škody pro nesplnění a nedomáhá se zaplacení kupní c~ny, není v právu, 
pokud neprovedla prodej podle čl. 343 obch. zák. Zaloba byla proto 
pro tentokráte zamítnuta, aniž ~ylo třeba zabývati ~e t~m, zda jest vý
počet náhrady škody opodstatnen podle § 1323 obc. zak. 

čis. 8370. 

Jest vyhraženo vlastnímu úsudku zaměstnavatele, zda jest v t,?ffi kte
rém případě opodstatněn důležitý zájem vyžadující, by byl zrusen slu
žební poměr oficianta (oliciantky) výpovědi podle § 43, vlád,!iho naří
zeni ze dne 7. července 1926, čís. 113 sb. z. a n. II uent zamestnavatel 
(stát) povinen oznámiti zaměstnanci důvod výpovědi, aniž jej na soudě 
prokazovati. 

(Rozh. ze dne 12.řijna 1928, Rv I 1246/28.) 

Žalobkyně byla kancelářskou oliciantkou a, provdavši se, oznámila 
svůj sňatek presidiusoudu. Dos,tavši tříměsíč~í výr:ově~ ze, služ3~ ?.ez 
udáni důvodů domáhala se na ceskoslovenskem statu, ze vypoved Jest 

. neplatnou, se' zrušuje, že služební poměr žalobkyně dále trvá a že jest 
,žalovaný povinen platiti jí slu,žné. O~ a n i f š í s o u d Y ž~l?bu za
mítly, o d vol a c í so u d.z techto d u va d u: Jak I z odvolal1'l plyne, 
jde tu o služebni poměr soukromoprávní, který Jest posuzoval! podle 
vládního nařízeni ze dne 7. července 1926, čís. 113 sb. z. a n. A tu sta
noví § 43 (1) tohoto nařízení, že jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec 

Civilul r~'~hodnutl X. Sl 
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může služební poměr kdykoliv vypověděti, aniž uvede důvody, a § 43 
tohoto nařízení, že II oficiantů má výpověď zaměstnavatelova omezena 
býti na případy, ve kterých podle jeho názoru důležitý zájem služební 
vyžaduje, by služební poměr byl zrušen. Z toho plyne, že služební "Ulmp" 

kancelářskýcl1 sil pomocných i kancelářských oficiantU, pokud tito jsou 
v poměru soukromoprávním, může býti výpovědí zrušen bez udání dů
vodů. A o takový poměr tu jde. Plyne z toho dále, že zaměstnavateli 
jest na vůli ponecháno, by posoudil, zda takový důležitý zájem tu jest 
č'ili nic. To plyne jasně ze slov: »podle jeho názoru«. Seznal-li zaměst
navatel, že takový důležitý zájem služební tu jest, není povinen sdě
lovati jej zamčstnanci a vysvětlovati, proč byla dána výpověď, ano po
souzení tohoto důležitél10 zájmu přísluší jen zaměstnavateli. Proto také 
ani soud nemá právo zkoumati, zda takový důležitý zájem tu jest, 
z něhož lze dáti výpověď, poněvadž názor takový jest nepřezkouma
telný, jak prvý soud ve svém rozsudku správně praví. 

N e j vy Š š í s au d nevyl10věl dovolání. 

D ů vod y: 

Bylo-Ii ustanovením § 43 vládního nařízení ze dne 7. července 1926, 
Čí'S. 113 sb. z. a n. přiznáno zaměstnavateli i zaměstnanci stejné právo, 
by zrušili služební poměr'výpovědí (§ 42 b) vlád. nař.), bez uvedení 
důvodů, nemůže žalovaný stát býti nucen, by důvod výpovědi žalobkyni 
nebo soudu oznámil a nelze takovou povinnost dovoditi ani z ustanovení 
třetího odstavce § 43 vlád. nař., poněvadž jest vlastnímu úsudku za
městnavatele vyhraženo, zda jest opodstatněn důležitý zájem, vyžadu
jící, aby byl služební poměr výpovědí zrušen (srv. slova »podle jel10 
názoru«). Jest tedy rozhodnutí o této otázce vyhraženo zaměstnavateli 
ve vlastní jehO' působnosti a jeho úsudek nepodléhá soudnimu přezkumu, 
jak již správně dovodily oba nižší soudy. Pokud dovolání jest zbudováno 
na skutkovém předpokladu, že žalobkyni byla dána výpověď z důvodu, 
že se provdala, není provedenO' po zákonu, poněvadž tato okolnost niž
šími soudy zjištěna nebyla, ježto žalovaný stát ve sporu v prvé stolici 
tento důvod výpovědi nepřiznal, odvolav se na ust"novení § 43 (1) 
vládního nařízení čís. 113/,1926 sb. z. a n., podle něhož není povinen 
udati důvod výpovědi, a také ve výpovědi žalobkyni tento důvod zru
šení služebního poměru nebyl uveden. Nemá tedy žalobkyně pro uplat
něný nárok ani skutkového podkladu a dovolání není také po právní 
stránce opodstatněno. 

čís. 8371. 

Je-lí ze směnky z3vazana veřejná obchodní společnost, muze býti 
žalován o zaplacení každý veřejný společník, í když sám směnku ne
podepsal, jen když jest na směnce znamenání firmy. 

(Rozh. ze dne 12. řijna 1928, Rv I 1424/28.) 
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• ,..' eře"nau obchodni společností, vyda~ 
Na základě smenky, pllpte vI. I směnečny' platební příkaz proh 

. ud prvé sto lee í 
r o c e s n I S? , • ámitkám společníků ponechal pro c es n 

~eřejným sp?leClllk,um. K n, č . platební příkaz v platnosti. O d V 0-

~ ~ :íd ť ~ ~ ~ ~t ~~~o~:nt~~~~:~Xík~d Vá~I~Vt v~-~ en~b~d~1vo~~~:~~~~ 
pGtvrdií a uvedl v ota~ee, ~ nr~ tL~;o:~ byl nesprávně uznán povinným 

. t' ká, že smč~ky, n~po epsa ~ ze .. Václav N. byl však žalován j~ků 
: placení smenecnych ~alut. za~v~~! N Akcept na žalobních směnkach 
bývalý veřejný spoleČlllk hrmy. laLn ;měnečný závazek podle čl. 112 
učinč,;, byl řádným podJ".se.~ tlr;~e~níka Václava N-a. Správně proto 
obch. zák. stihá též verelne o s. '·no~ s olečností byl vydán pia
na základě směnky ak~ep;?va~e Ve~~j~ému ;polečníku této společnosti. 
tební razkaz proÍl odvo ate IP. o v •. a ačn' názar odůvodňnje, nelze 
S vývody odvolatelovými, ~teryml svul·k~ně ~ři ouští-li § 11 ex. ř. na 
souhlasiti, poněvadž nema]I opory \~a roli vefejné obchodní společ
základě .. exekučního. tItulu ;ry,d?~d~~tliv Pch společníků osobně rU,čících, 
nosti pnmo exekuCI na Ime~1 J ft I důvodu ručení ve smyslu cl. 112 
nevylučuje se tím, by ~xekucm I u ~, " o m nebyl vydán. Ze směnek 
obcn. zák. přím? protI takovy;I1 S?Oo~~~I~~ní společnost, a tím ji~ j~st 
vyplývá, že zavazanoulest verelna

k 
eře·ného společníka a neUl pre

též stanoven záv,:zek odvolat,:le ]a o d~n th latebni rozkaz směnečný ~ 
kážky, by protI nuntl. nebyl pnmo ,vr. h sp~ečníka nutno odvozoval< 
řes to že závazek leho pko verelne o 

~ ustanovení obchodního zákona. I' . 
N e·j vy š š í s o u d nevyhověl dovo anI. 

Důvody: 

. ,. dovídá právní názor odvolacíhO' 
Co dO' právního posouzem V~~I, ~ P I tel neni s to by odf1VodniI 

sondu předpisu čl. 1~2. obch. za . ím oV~e~isám. Je-li z~ směnky z~v~
logicky závěr odporul;cl ]eh~ vlast~est Podle čl. 112 obch. zák. zavaza? 
zána veřejná obchodm spole,cn,ost, I o' P oto by· ti žalován o zaplacem, 

. k 'd' ... spoleclllk a muze pr , ' 
smčnečně I az Y lell I· když na směnce jest znamenam 
i když sám směnku nepodepsa, jen 

Jirmy. 

čís. 8372. 

, ' b' ti v exelmčním titulu udána doba: 
§ .hled!ska. § 7 e~. ! .. n~~:; klnati v určité době ne!'!) v ,?rčitých 

plněnI, ttcJde-h o pln':l1l, .lez 1 , 'titlll činnosti cO' do poctu a casu na
dobách, nýbrž zahrnU!c-1! ex~k~~~1 'as mohou opakovati a také se opa
před neurčitelné, klere se v v ~: \i lu (smíru) může býti vedena exe
kuji. Lho~tein?, .že z exekucn! e Ov ~~ekučním návrhu nejsou udány jed
kuce průtI kazde ze ~tr~n ~ zd' ním kdy se I.ak stalO'. 
l10tlivé případy porusel11 zavazku s u a , 

(Rozh. ze dne 12. října 1928, R II 300/28.) 
81' 
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d S ou tl p r \ é sto. II ce povohl exekUCI podle smÍ! U ze dne 5 
P~k U 192( ,k vydobyt; toh.o, by povinná strana bránku používal1~u 
vy, onu s uzebnosh vzdy Ihned po jejím použití evně na h v •• 

brance se nalézající uzavírala, jinak že se jí uloží to n' h asplCI 
st;any po~uta po případě vězení. Rek u r sní s o ud a~~~ítl 
navrh. D u vody: Nemůže býti pochybnosti o tom, že smír exek11črri 
d~le 5. hstopadu 1923 ve sporu C 307/23 okresního soudu j~st 
~Im tltulen;, neboť byl uzavřen o souklOmoprávních nárocích přce"dcKll'CC 
e~n clVlllllm, a ne.;a,dllo by ani, ze o vykonatelnosti smíru není 

avs,,;k t~~to exek,u~m hlul nemá všech náležitosti, které podle § L7"
l
e
11

xIOK\T, 

mUSI mlh exekuclll htuI, by exekuce na jeho podkladě mohla b' ť . 
volena. Jednak ve smíru není vysloven žádny závazek 'ak' {' 
slov ,»strany prohlašují, že upravenou bránků povinny :s~u ze~/ne 
druha pevn~ uza~írati na hašpici«, při nejmenším však n~byl} yyj:d~:ko 
v o~o,m smlm vule stran o tom, jaký by měl býti objem a ' ~a 
pinem, a proto exekuční žádost měla by' ti zamítnuta Strancaasp o~o ? 
se SIC d 'h" " . ovmna , e oma a J~n zrusem napadeného usnesení, avšak rekursní soud 
ma pr? rozho~nUÍI, které má býti učiněno, bezpečný podklad ve spisech 
a nem tedy treba, by se věcí znova zabýval soud prvé stolice. ' 

N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

D ů vod y: 

RekursnÍ soud správně uvádí, že soudní smír ze dne 5 list d 
192.3 Jest exekučním titulem podle § 1 čís 5 ex 'r a z'e n.e· vadl: , opa, u ," ,. k ..' " , ze v ne-rn 
ne~, zmll; y, O ,~yko?,atelno,gt~. Z" to nelze přisvědčiti názoru, že tentá 
S';"'f n'ema n!,lez~tostl uvedenych v § 7 ex. ř., ježto v něm není v s]oeven' 
zavazek, ,lak.z .pry plyne ze slov: »Strany prohlašují, že upraven01/branl<U 
JSou }oevm,m )edn,a jako druh.á pevně zavírati na hašpici atd.«, Závazek 
z~~ozen ~yva prave ]Cn proJevy vůle, majícími náležitosti § 869 ohó 
~a ., a. predmetem protokolování smíru jsou pak právě souhlasné ro~ 
~:vy ~~le stran. Jde tu snad jen o neobvyklejší způsob protoko!otání, 
b tOÍlz nebylo ~ap,g~no Jen to, co je výsledkem projevů, nýbrž že též 
J ~l.~ pr?tokoloeva~o, ze .to strany projevily. Tím však smír nepozbyl ná
eZI ~stI § 7 ex.,r.. IobJem závazku jest s dostatek určen slovy: »evně 

uzavlratI na haSpICI<<' Doba plnění nemusí by'ti uda'n·a kd ' P'd 
o p'ln' , kt ,. t k ' yz neJ .e '. 

. 
~ em, ere Jes onati v určité době nebo v určity' ch dob'a'ch 'b' 

kdyz srn' h ." . ' ny rz . }r ,za, mUJe cmnostI co do počtu a času napřed neurčitelné které 
se ': kaz.dy c",s. mohou opakovati a také opakují. Rovněž nevadí,' že ze 
smlru m~z~ bYÍl, vedena ~xekuce proti každé ze stran smír činícich a že 
v exekuc,nnTI navrhu neJsou udány jednotlivé případy porušení smíru 
s u~e?enIm, ,kdy se t~k ~taJo. Stačí tvrzení, že dlužníci onoho závazku 
nepm a branu nechava]í pootevřenou. Tvrdí-li dlužníci že pl' , 
P

ovmnostI a ' t ,,<,,,. ' _11l sve 
I, J. ze pro o n7~1 pnclll)' k exekučními zákroku, jest ll? nich 

by tuto oblanu uskutečnIlI !;estou sporu. . ' 
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čís, 8373, 

K příslušnosti živnostenských soudů nenáleží spor mezi zaměstna
vatelem a otcem zaměstnance vystupujíCÍ1l1 vlastnÍ1l1 jménem, nikoliv 
jménem nczletilého zaměstnance. 

(Rozh. ze dne 12. řijna 1928, R II 314/28.) 

Učební pán domáhal se na žalovaném, učedníkově otci, náhrady 
škody žalobou, zadanou na okresním soudě. Podle žalobního přednesu 
uplatňoval žalobce proti žalovanému náhradu škody za to, že předčasně 
zrušil učební smlouvu, kterou dojednal se žalobcem ohledně svého syna 
Vladimíra, a že vzal svého syna Vladimíra z učení o rok dříve, než dle 
učební smlouvy měl a mohl. Strana žalovaná namítla věcnou nepřísluš
nost soudu, poněvadž jde o nárok z učňovského poměru mezi žalobcem 
a synem žalovaného na náhradu škody. S o udp r v é s t a I i c e pro
hlásil se nepříslušným ku projednání sporu,' prohlásil dosavadní řízení 
zmatečným a odmítl žalobu. D ů vod y: Podle § 240 c. ř. s. a § 42 j. n. 
jest soud povinen přihlížeti k tomu, zda jest příslušným k řešení tohoto 
sporu soud živnostenský či řádný soud, z úřední moci. Podle § 4 písm. c) 
zák. ze dne 27. listopadu 1896, čís. 218 ř. zák. jest soud živnO'stenský 
příslušným v rozepři o nárocích na náhradu z paměru učebního. podle 
názoru soudce jest nerozhodným, zda smlauvu lIčehní lIZavřel se ža
lobcem nezl. Vladimír sám či jeho otec, žalovaný, a rovněž jest neroz
hadným, zda se uplatňovaný nárok na náhradu škody odvozuje z učební 
smlouvy, pokud se týč'e z porušení učební smlouvy. Poněvadž podle 
žaloby žalobní nárok se odvozuje z předčasného zrušení učební smlouvy, 
není řádný soud pfíslušným, nýbrž věc patří před soud živnostenský 
a muselo býti proto podle § 42 j. n., §§ 240 a 261 c. ř. s. uznáno jak 
uvedeno. Rek u r s 11 í s o u cl zamítl námitku věcné nepříslušnosti. 
D II v o cl y: První soudce prohlásil svou nepřislušnost k provedení tO'
hoto sporu a zrušil dosavadní řízení jako zmatečné, protože jde o spor 
z učebního poměru a proto podle § 4 c) zák. ze dne 27. listO'padu 1896, 
čís. 218 ř. zák., kterým byly zřízeny živnostenské soudy, jest výhradně 
příslušným živnostenský soud. Při tom však, jak stěžovatel právem 
uplatňuje, přehlíží, že živnostenské soudy jsou povolány jen k rozhod
nuti sporů jednak mezi zaměstnavatelem a jeho zaměstnanci, jednak 
mezi zaměstnanci, že se tu však jedná o spor mezi zaměstnavatelem 
a otcem zaměstnance, jenž u živnostenského soudu z učebního poměru 
vůbec nemůže býti žalován. Právem brojí proto žalobce proti tomu, že 
prvý soud odmítl svou příslušnost. Prvý soud nemzhodl sice formálIÍ:~ 
.o námitce nepříslušnosti, žalovaným vznesené, nýbrž vydal usnesem 
podle § 42 j. n., protože však napadeným usnesením jest vtomně roz
hodnuto o námitce, nebylo usnesení prvého soudu zrušeno, nýbrž změ
něno a námitka nepříslušnosti zamítnuta, čímž' n"padené usnesení stejně, 
jako kdyby bylo zrušeno, pozbývá úplně platnosti. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl do,volaCÍml1 rekursu. 
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D tl vod y: 

. Dovolacímu rekursu nelze přiznati oprávněnost. Stěžovatel Se OOIKa_ 
zUJe n~ správné odůvodnění napadeného usnesení, jež nebylo vyvrá_ 
ceno vyvody dovolacího rekursu. Z ustanovení § 4 c) zák. ze dne 27 
hsto~a?u .18~6 čís. 218 ~. zák., jehož se stěžovatel dovolává, ovšem ne~ 
vyplyva, ze zlvnostensky soud J'est povolán k rozhodování sporu' me . 

• t tl' h • Zl zan:es nava e em a Je o zamestnanci. To však vyplývá jasně Z ustano--
vent § 1 (1) CIt. zák., na něž odkazuje správně rekursní soud. Stěžo
;,at,el také přehlíží,. že žal?ván i;st,v tomto sporu Alois T. starší vlasním 
Jmenem a .?lko~v Jako zakontty zastupce nezletilého Vladimíra T -2 Jen' 
v tomto pnpade by byl povolán k rozhodování sporu živnostenský ,oud. 

čís. 8374. 

Odpůrči nárok. 
Postupem pohledávky, určené již exekučním titulem, přechází na 

postupnika pravo k odpurčí žalobě jen, prokázán-li postup listinou ve
řejnou nebo veřejně ověřenou (§ 9 ex. ř.). 

(Rozh. ze dne 12. října 1928, Rv ll· 92(128.) 

Dr. P. postoupil žalobci p"lmární pohledávku za Annou S-ovou roz
sud:,em mu právoplatně přisouzenou. žalobou, o niž tu jde, clo~áhal 
se zalobce na An;ně S-o'vé, by byl proti němu prohlášen bezúčinným 
prodej nemovltosl! Annou S-ovou Františku N-ovi. Pro c e sní s o II d 
P r v,é ~. t,o.l i c, e . žalobu zamítL D ú vod y: Z námitek žalovaného. jest 
~~Jdule,Z!teJsl namltka nedostatku aktivní legitimace. Podle § 8 odpúr
Cl ho zakona, z~ d~:. 10 .. pro~ince 1914, čís, 337 ř, zák. jest oprávněn 
k ?~p~ru kazdy ,~e,nt:~. Jehoz ~ohl,edávka jest vykonatelná, z čehož vy- . 
sVIta; ze odporu]lcl vent~l mU~1 mll! vo:konatelný exekuó1Í titul pro po
hlevd~vky. J~k ze skutkoveho prednesu zalobcova zřejmo, měl tenlo exe
~UCnt l!tuI Jen DL P". njk~li žalobce, jemuž byla postoupena Dr. P-em 
Je~ pohleda~k~, mkollv vsak, exeku~nlí nárok na vydobytí télo pohle
?avky, n:b?t ,zalobcev neJ'~okazal zpusobem přeclepsaným v § 9 ex. ř., 
ze exekucm "tlarok nan presel; O d vol a c í s o u d napadený rozsudek 
potvrdtI; ? ,u vod y: P.npoml'l1á se, že rozsudek prvého soudu neobsa
h~Je zl's!em, zalmlaJe zalobu jen pro nedostatek aktivní legitimace "O~ 
neva~z z~lobce nepředložil ověřenou listinu o postupu ve smyslu' § 9 
e~. r. Nazor procesmho soudu jest nesprávný. Podle'§ 8 odpů"č'ího 
zakona Jest z~potřebí, by věřitei měl vykonatelnou pohledávku, a není 
m:zl stranamI sporu? tom, že postupitel Dr. P. takovou pohledávku 
mel z rozsudku vokresmho ,soudu zve dne 15. prosince 1925 a není popřen 
am p~stup n~ z,alobce. Tlm Je vsak vyhověno podmínkám § 8 zákona 
a !1':,nt zap?tre~l, by o postupu byly zřízeny veřejné listiny podle§ 9 
ex. r., pone-vadz postupem nabyl žalobce také práva k podál"í odpúrči 
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žalobV (§ 1394 obč. zák.). Nicméně nebylo lze žalobě vyhověti z jiných 
dÚVOliú, pročež bylo odvolání uznáno za neodůvodněné . 

]\; e i v)' š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

DovolaCÍmu soudu bylo se především, než vešel v řešení věd samé, 
zab)fvati námitkou, vznesenou žalovaným již v řízení první stolice, že 
se žalobci nedostává aktivní legitimace k vedení SpOTl!. Nižší soudy vy
řešily otázku namítaného nedostatku aktivní legitimace na straně žalob
cově rúzně, prvý soud odpověděl k ní kladně, odvolací soud neshledal 
však námitku oclÚvodněnou. Různost nazírání obou soudů na tuto otázku 
tkvěla v další otázce, zda s postupem pohledávky určené již v exekuč
ním titulu z osoby, označené v rozsudku) na osobu jinou) přechází na 
tulo jinou osobu také právo podati odpúrčí žalobu, když se postup ne
stal, jak je tomu v souzeném případě, zvláštní formou, či zda jest zapo
třebí, by se takový postup stal listinou veřejnou nebo veřejně ověřenou, 
jak to předpisuje § 9 ex. ř. Při'svědčiti jest prvému soudu, hájícímu ná
zor, že postup takový se musí státi způsobem předepsaným v § 9 ex, ř. 
Podle § 8 odp. ř. jest k odporu oprávněn každý věřitel, jehož pohledávka 
jest vykonatelná. Vykonatelnost pohledávky jest tud!ž, přecl:p.oklade~n 
pro oprávnění odporujícího věřitele k odporu. Odporu]lc!l1;U, ventelt, na
leží, by prokázal, že ntá vykonatelnou pohledávku za dluzl1'lkem. Tlmto 
důkazem nabývá odporovatel proti odpúrci oprávnění k odpůrčí žalobě. 
Požadavkem vykonatelnosti pohledávky jest, že jest věřitel s to a může 
pro svou pohledávku íhned zavésti exekuci proti dlužníkovi. Nemúže-li 
kdo z jakéhokoliv dúvodu přistoupiti ješlě k nucenému vymáhání pohle
dávky nemůže pro tuto pohledávku uplatňovati odpor (Bartsch Pollak 
str. lCl40), V případě, o nějž jde, jest zjištěno, že postupitel Dr. p, měl 
za dlužnicí Annou S-ovou vykonatelnou pohledávku na základě rozsudku 
okresního soudu ze dne 15. prosince 1925. Nelze však říci, že i žalobce 
postupem ujednaným, jak není sporno, ústně mezi ním a Dr. P-em, na
byl vykonatelné pohledávky po rozumu § 8 odp. ř., za dlužnicí. Bylo by 
tomu tak jen tehdy, kdyby mohl žalobce na základě onoho rozsudku a 
postupu vésti již exekuci pro postoupenou pohledávku pr.oti dlužni~l. 
Aby tak mohl učiniti, zabraiioval mu však předpIS § 9 ex. L, podle ne
hož múže mítí exekuce místo pro jinou osobu, nežli tu, která jest v exe
kučním titulu označena jako oprávněná, jen, prokáže-li se listinami ve
řejnými nebo veřejně ověřenými, ~e závazek v,~~ekučním titulu u~čený 

. přešel z osoby v něm pojmenovane na OS?~u,)'~ )es~ :xekuce ~avrzen:,. 
Vykonatelnost pohledávky žalobcovy prol! aluzDlcl -,~v:sela,~udlz na pru
kazu, že postup se stal listinou veřejnou nebo vereJne overenou. Že, se 
postup stal takovým zpúsobcm, nebylo žalobcem a!1! tvrzeno. Nel1l-lt 
pohledávka, nabytá žalobcem, v poměru mezi ním a dlužnící, a a pOl;lěr 
ten právě jde, vykonatelnou a neměl-li proto žalobce vykonatelneho 
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:,xekučniho titulu pro vydobyti SVL' pohledávky, byla oprávněna výtka 
zalovaného, že se žalobci nedostává aktivního oprávnění ke sporu. Mu
sila-lí býti žaloba již z toho důvodu zamítnuta, nebylo třeba zabývati se 
dovolacími důvody žalobcem uplatňovanými. 

čís. 8375. 

Odhad nemovitosti za účelem vyměření dávky z přírůstku hodnoty. 
Řešení otázek, zda i várečné právo jest předmětem obecní dávky 

z přírůstku hodnoty, zda je sluší pokládati za součást nemovitosti podle 
§ 1 (2) dávkového řádu či za příslušenství nemovitosti podle posled
ního odstavce § 5 řádu, zda jest dávku vyměřiti podle skutečně docílené 
kupní ceny, či podle obecné hodnoty, a zda při tom .třeba přihlížeti k va
lutámím změnám, nepřísluší soudům, nýbrž samosprávným úřadům. 

Obecná cena várečného práva. 

(Rozh. ze dne 13. října 1928, R I 542/28.) 

s o udp r v é s t o I i c e určil odhadní cenu nemovitosti i s prá
vem várečným za účelem vyměření dávky z přírůstku nemovito'sti. R e _ 
k u r sní s o u d napadené usnesení potvrdil. D ů vod y: Rekurs opírá 
se především o námitku, že právovárečné právo spojené s vlastnictvím 
prodaného domu nemůže býti vůbec předmětem odhadu ve smyslu 
~ 17 (4) pravidel o obecní dávce z přírůstku hodnoty, nej'souc příslu
senstvml domu. K tomu dluž'no odvětiti: Jest úkolem soudu, by provedl 
vyšetř~l1í hodnoty l1emovit~sti v rozsahu navrženém inspektorátem pro 
zemske davky. RozhodovatI o tOI11, které předměty jsou přísh,šenstvím 
nel11ovito'sti, najmi' rozhodovati o tom, zda právo právovárečné jest sou
~~stk?u příslušenství prodaného domu, nepřísluší soudu, jsouc věcí 
uradu správnich. Tím, že úřad vyměřující dávku dal hodnotu právová
re;č'ného práva spolu s domem určiti soudním odhadem, nenastává ještě 
~měna v přísluš,nosti k rozřešení otázky, která práva a které předměty 
JSou součástí nemovitosti a které jejím příslušenstvím podle § 5 dávko
vého řádu. Soud prvé stolice byl proto povinen, právo várečné spolu od
hadnouti, avšak vlastní rozhodnutí o tom, zda právo várečné jest sou
částí nemovitosti a zda tedy jeho hodlwta spolu podléhá povinnosti dáv
kové, přísluší úřadům správním. 

Ne j v y Š š í s o II cl zrušil usnesení obou nižších soudů a vráti! věc 
prvému soudu, by ji znovu projednal a rozhodl. 

Důvody: 

Již I:ekursni soud vymezil ,správně přeámět soudniho rozhodování vy
S{OVIV, ze Jest jeho ukolelJ1 urcIŤl obecnou cenu zcizené nemovitosti v r02-

.- čís. 8375 ~--
1289 

hll navržentm zemsk5'1ll inspektorátem. Řešení otázek, zda také v~
~:čné právo jest předmětem obecní dávky z přírůstku, hodn,oty" ~da ]e 
sluší pokládati za součást nemovitostI podle, § 1 (2) davkoveh?, radu, Čl 
za příslušenství nemovitosti po~l: posledn.lho o~stavce,§ 5 raclu, zd~ 
sluší dávku vyměřiti podle skutecne docllene kupm ceny, ,CI podle o~ecn,~ 
hodnoty, a zda při tom třeba přihližeti k valutárním zmenar;r, nepnslusl 
souc!úm, nýbrž samosprávným úřadúm., V~vody d,?,volaclho re~ursu, 
které se obírají těmito otázkami, musí zustatI nepovsllunuty. Poneva~z 
zemský inspektorát navrhl, by byla zjištěna obec~á hodnota, domu ,I ,s v~~ 
rečným právem spojeným s domem a spolu s n:m proda:nym, musI by.tI 
i várečné právo soudně odhadnuto. Proh ?b~,ct1e, hodnote ~~mu bez v~~ 
rečného práva určené na 51.270 Kč, nem ]lz namltek. Stezovatel broJ1 
proti ocenění ;árečného práva na 8.000 Kč ~ navrhuje, ?y, jeho cena byla 
podle posudku znalce určena na 2.000 l<íc. Ale ocene~1 toh?to znalce 
. est vadné. Předpokládá, že pivovar měl v r~zho~n~ dobe ho?n?t~ 
160.000 Kč, aniž ji nějak osvédčuje, neřku-Ii .?d~vodn~]e, a vypocltava 
hodnotu jednotlivého várečného práva ne]asne bm zpuso~em, ze polo~ 
vici této hodnoty dělí počtem várečných podílů. Nelze vsak souhlaSItI 
ani se zpúsobem, jímž bylo várečně právo oceněno :n~lcel11 J?selem S-em 
Cl oběma soudy. Pro určení obecné hodno~y várecneho, p:a~~ ~es.t. ~rl~l 
rozhodným jen užitek, jež právo poskytUje, te,dy, "nem-Ir,)este ]Ln) ~h 
užitkl!, výše ročních dividend, n~sprá~ne vsak pnhlrzely mz~, soudy ~y
hradn,č k dividendám za poslednI ctyn leta. Odhad hll t;avlze~ ke dnum 
6. října 1923, dnu zcizení, a 9. ú?ora 192,4, d~u sc~valen~ kupl11 smlouyy; 
Jest pochybna, že v .den zcizem bylo ]lz znamo, ze dIVIdenda za p,ra~e 
uplynulý výpovědní rok od 1. září 1922. do 31. srpn,a 1,923, ,bude CIl11tI 
400 Kč, žádným zpúsobem nemohla být: znama ]I~ ,a~:, vyse dl~ldend 
za další tři léta, na nichž jest vybu?ovano .oce~el11 l11zslch soudu" PIa 
obecnou cenu várečného práva v dobe ZCl zem, )e.z podl: § 7 pOBledm od
stavec dávkového řádu se rovná ceně prodeJ11l, neme1y vyznamu tyto 
dividendy, nýbrž dividendy let předcházejících ve spojení s do~asným 
stavem podniku a s jeho vyhlídkami pro budoucr:ost. Hledan?u ODecnou 
cenoU jest cena, při které by se byly střetly nabldka a poptavh v roz-o 
hodné době na svobodném trhu, při čemž ovšem vz?l~de~ k vazanost: 
várečných práv na straně poptávky mohou v úvahu pn]ltJ Jenom kupltele 
hledající výhodné uloženi k"pitálu, nikoliv

o 
.také účast na živnostens~él11 

podnikání. Spolehlivě udati tuto cenu ,~emuze zn~le,c z oboru stavebmho, 
nýbrž ,ma1ec obeznámený s pivovarskym pOdmka,mm a stavem a ~ p~os~ 
peritou místního pivovaru v rozhodne dobe~ N~ nel11 b~de, bJ Z]t,stJ~ ]:,ky 
výnos poskytovala várečná pr~va v normalmch do:bach I;re~va1ecn~ch, 
jaký vliv měla na něj léta válečná a léta po:k1esu ~en'y, a pk~ ~yla Jeho 
prosperita a naděje do budoucna po obnove norma~m~h pomer~. Na za
kladě těchto zjištění bude mu určiti obecnou cenu varec,?eho,I;rava v rOz
hoelné době, přesně - podle čtvrtého oelstavce § 1 d~vk. radu - k 9. 
únoru 1924, Řízení potřebuje doplnění výslechem n~ve~o znalce, ?roto 
bylo uznáno, jak se stalo, neboť byl porušen zákonny preclpls § 2 CIS. 5 
nesp. říz. 
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čís. 8376. 

Při odhadu za účelem vyměření dávky z přírůstku hodmty nemovi_ 
tosti jest přihlédnouti také k dřívějšímu odhadu nemovitosti ve sporu. 

(Rozh. ze dne 13. října 1928, R I 720--721/28.) 

s o udp r v é s t o I i c e určil hodnotu nemovitosti za účelem vy_ 
měření dávky z přírůstku hodnoty, rek u r sní s o u d napadené usne
sení potvrdil. 

Ne j v y Š š í s o u d zrušil usnesení obou nižších soudů a vrátil věc 
prvému soudu k dalšímu jednání a k novému rozhodnutí. 
rJf._..F-_C J., 

[O' 

Důvody: 

Důvodným jest dovolací rekurs, pokud uplatňuje, že usnesen'ím niž
ších soudů byl zřejmě porušen zákon v § 2 čís. 6 nesp. říz. ukládajícím 
soudům pro obor řízení nesporného, by přihlížely i ke skutečnostem stra
nami nepředneseným, o nichž nabyly jinak vědomosti, zvláště pak k dří
vějším soudním jednáním o téže věci. Již okresní soud zvěděl ze stížnosti 
proti povoleni odhadu, že nemovitosti, jichž odhad byl navržen, byly 
soudně odhadnuty k témuž dni již ve sporu eg II 238/23 na 3,142.526 Kč' 
95 h. Kdyby byl podle zákona přihližel k tomuto dřívějšímu ocenění, 
byly by mu musily vzejíti pochybnosti o správnosti znaleckých posudků 
jimiž byly nemovitosti odhadnuty na 7,991.455 Kč 04 h, neboť není 
možno, by oba odhady, odporující si způsobem tak značným, byly 
správné. Pro tyto pochybnosti bylo podle § 272 c. ř. s. a § 30 odh. ř. 
třeba dalšího šetření, především bylo nutno vyslechnouti znalce po pří
padě i znalce ve sporu slyšené za účasti stran o rozporech v obou po
sudcích a o jich příčinách. Poněvadž se tak nestalo, zůstalo řízení ku
sým, a bylo nutno za úcelem jeho doplnění uznati, jak se stalo. 

čís. 8377. 

Obchodni pomocnici (zákon ze dne 16. ledna 1910, čís. 20 ř. zák.). 
Nenl důležitým důvodem k propuštění obchodniho pomocníka:ze 

služby, že konal vojenskou službu (vo.ienské cvičeni); zaměstnavatel 
nemůže nařizovati zaměstnanci, by se ucházel o odložení vojenské po
vinnosti. 

(Rozh. ze dne 13. října 1928, Rv I 419/128.) 

Žalobce byl zaměstnán v podniku žalovaných jako účetní. Dne 26. 
března 1927 nastoupil žalobce čtyřnedělní vojenské cvičení, načež do
stal výpověď. Služné za dllben mu nebylo vyplaceno. Proti žalobě o za
placení služného za 2Yz měsfce, namítli 7alovaní, že ž~lobce nemá ná-
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rOKU na zažalovaný peniz, poněvadž nevyhověl rozkazu svých předsta
vených, by zažádalo přeložení cvičení, a obdržel výpověď platnou jako 
propuštění z dův.odu, že ne_vyko~al rozkaz m~ daný a tím s.e úmysl~~ 
vvhnul svým pov1l1nostem. Zalobe bylo vyhoveno s o u d Y v sec h trl 
s °t o J i c, N e j v y Š š í m s o II dem z těchto 

důvodu: 

Jako důležitý důvod, opravňující zaměstnavatele ku předčasnému 
propuštění, přichází v úvahu jen dovolateli tvrzená okolnost, že žalobce 
iievyhověl jejich včasně mu danému příkazu, by zakročil o odložení cvi
čení, k němuž byl podle svého hlášení povolán. Dovolatelé tvrdí, že tím 
zasáhl žalobce rušivě do chodu jejich pod\niku, do své práce pro podnik, 
~Č mU vážnost situace jejich podniku byla známa. Tato okolnost však 
nemúže býti uznána za duležitý důvod, opravňující zaměstnavatele 
k předčasnému propuštění zaměstnance ze služby. Tyto důvody nejsou 
sice v § 27 zákona ze clne 16. ledna 1910, čís. 20 ř. zák. o obchodních 
pomocnících uvedeny výčetmo, ale dovolateli uplatněná okolnost, která 
se pod žádný v citovaném ustanovení uvedený případ nedá podřaditi, 
ani iinak nemůže býti uznána za takový důležitý důvod, neboť konání 
vojenské služby jest zákonitou povinností a zaměstnavatel nemůže na
fizovati zaměstnanci, by se ucházelo odložení této zákonité po'vinnosti 
a nemúže tak svými osobními zájmy křížiti zájmy veřejné. 

čís. 8378. 

Společnost podnikatelů staveb k provedeni určité stavby jest ob
chodní společností. Společný nálmp stavebniho materiálu několika sta
viteli za účelem jeho upotřebeni pro cizl stavby a te~y jeho z~~zeni ve 
způsobu nové stavby jest obchodem. Nákup stavebmho matertaluv.sta
vitelem k dalšímu zcizeni ve stavbě jest obchodem podle čl. 271 CtS. 1 
obeh. zák. 

(Rozh, ze clne 13. října 1928, Rv II 62/28.) 

ZaloM firmy »B. průmysl cementového zboží a obchod se stavivem, 
společnost s r. 0.« proti žalov"nému staviteli o zaplacení za dodané 
dlaždice, bylo vyhověno s o 11 d Y vše c h tří s t o I i c. 

N ej v yš š í s o u d uvedl v otázce, o niž tu jde, v 

d u vod ech: 

Nelze sdíleti dovolatelův názor, že společnost podnikatelů staveb 
k provedení určité stavby není společností obchodn;í p~oto, .že opatření 
movitého stavebního materiálu za účelem jeho zastaven! nem obchodem 
'Je smyslu čl. 271 čís. I obch. zák. z toho důvodu, že nejde o opatření 
za účelem zcizení věci movité, nýbrž o právní jednání o věc nemovitou. 
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Opačný názor hájený l1lZSlml soudy sdílí i dovolací soud a 
k vůli stručnosti na důvodv nálezu čís. 2374 sb. n. s. a nálezu 
judikátU čís. 223 Víd. nejv: soudu, jež vývody clovolání nejsou 
cenj'. Dovolací soud proto nemá příčiny uchýliti se od názoru do:sa,'adnF 
judikatury. Nezáleži na tom, zda se movitá věc zcizí ve stavu zpraco_ 
vaném a zda byla věc zcizena (převedeua v cizí vlastnictví) tím způ
sobem, že jí bylo jako materiálu stacvebního upotřebeno k cizí stavbě. 
Při nákupu stavebniho materiálu nejde o smlouvu o věc nemovitou, tou 
je smlouva o proveuení stavby, ale nikoliv smlouva o nákupu materiálu 
ll!Ovitého k ní potřebného, jež nepřestává býti obchodem, jsou-Ii tu pocle 
mínky čl. 271 čís. 1 obch. zák. (úmysl zcíziti), třeba by zcizeni samo 
obchodem už nebylo, ježto tomu br!>ní ustanoveni čl. 275 obell. zák., 
jak je blíže odůvodněno v uvedeném judikátu čis. 223. Proto jestspo_ 
lečn)' nákup stavebního materiálu několika staviteli za účelem jeho upo
třebení pro cizi stavby a tedy jeho zcizení i ve způsobu nové stavby 
obchodem a společnost stavitelů společností obchodní. Ne'záleží ani na 
tom, zda šio mezi žalovaným a stavilelem J-em při jejich sdružení o spo
lečnost podle práva obchodního ve smyslu čl. 266 a násl. obch. zák. 
Ci o společnost jinou. Koupil-Ii žalovacný společně se svým společnihm 
stavitelem J-em dlaždice od žalobkyně k dalšímu zcizení ve stavbě, byl 
tento nákup na jejich straně obchodem podle čl. 271 Č'í,s. 1 obch. zák. 
a jest žalovaný podle čl. 280 .obell. zák. z toboto obchodu solidárně 
zavázán. 

čís. 8379. 

Přirážky a poplatky živnostenských sPQlečenstev lze vymáhati též 
soudni exekucí. 

(Rozh. ze dne 18. řijna 1928, R I 744/28.) 

Svaz živnostenských společenstev navrhl na soudě povolení exekuce 
k vydobytí zadrželých společenstevních přirážek. S o u d I' r v é s t o
l i c e exekuci povolil, rek u r s 11 í s o u cl exekuční návrh zamítl, ježto 
podle § 115, poslední odstavec, ŽiVll. řádu mohou býti přirážky ke svazu 
společenstev vybír!>ny jen cestou správní. 

N e j vy Š š i s o u cl nevyhověl do,volacímu rekursu. 

D ů vod y: 

Názoru rekursního soudu, že jest pro přiráŽ!ky a poplatky spole- ' 
čenstevní (§§ 115 a 130 k živn. ř.) přípustnou jen exekuce správní, 
nelze sdíleti, ale dovolací rekurs do usnesení rekursního soudu není přes 
to opodstatněn. Živnostenský řád v §§ 115 poslední odstavec a 130 k) 
má sice ustanovení, že příjmy a náklady společenstevní v těchto §§ uve
dené vymáhají se exekucí správni, aie že dotyčné příjmy lze vymáhati 
též exekucí soudní, plyne z úvahy a z důvodů, z nichž byla v plenisi-

Čís R380 --
1293 

'. im rozhodnutí bývalého nejvyššiho souuu ve Vídni ze dne 7. listo
':l;~;:; 1899 praes. čís. 486, kniha juoikátů čís. 144 (Ol. U. n. ř .• Čís~ 735) 
I 'l1a též příjJustnost soudní exekuce pro nedoplatky na pnspevclch 
uzna, k' b t k' kl d k děínické úrazové pojišťovně a k nemocens ym a ra rs y~ po a -

. , ačkoli i pokud o' tyto platy jde, dotyčné zákony stanOVIly, pokud 
nam, ' , . . , St" ,k' t' se tvče stanoví, že se vymáhají exekucl 'pohhcko~. ,vac1, pou. a~a 1 na 
duvódy onoho plenisimárního rozhodnuh (srovne] t.ez ~y~os m~n. ~b
chodu ze dne 4. ledna 1909, čís. 21.337 ex 1908 uvere]neny ve v,estmku 

, n"a'V Z roku 1909 str. 28 Dl. Heller: Kommentar zur Oewerbe. -
mJ1l. t' ,) 'h • 
ordnung, z roku 1912 str. 1349). Dovolasín:u ;~kr:rsu a n~vr u v nem 
obsaženému na povoleni exekuc~ p10 dlu;,ne pnsp.e~ky, (naklady). spo
lečenstevní nebylo však vyhověl! proto, ze exekucm navrh nekrYl: se, 
co se týče povinného, s exekučním titulem, s výkazem ~ed?platku, na 
'ehož základě se za exekuci žádá. KdežtO' výkaz nedoplatku ZHl na »F~~h: 
~enossenscha!t der Raseure, Friseure und Peruckenmacher« vF., zada 
~e v návrhu exekuce proti »Oenossenschaft der Raseure, Fri~eur.e nnd 
Peruckenmacher« vF. Pro tento nesouhlas návrhu s e~ekučnrm ~Itulem 
bylo návrh na PQvolení exekuce zamítnouti a nepochybIl rekmsuI soud, 
zamítnuv jej, byť i z jiného důvodu. 

čís. 8380. 

Pokud stavební dVŮ1' neslouží výlučně nebo převážně pro,,:ozování 
výdělečného podniku ve smyslu zákona o přímých daních osobntch. 

(Ro,zh. ze dne 18. října 1928, Rl 746/28.) 

Rozvrhuje nejvyšší podání za exekučně prodanou nemovitost, ne~ 
přiznal s o' udp r v é s t o I i ~ e ,př:~n~stní pořadí p~hle~ávce ohesnr 
nemocenské pokladny ,na zadrzele pnspevky. Rek u 1 s n I s ou ~ na
padené usnesení potvrdil. D ů V? d y:. S;ížnost o~resní nemoce~sk~ po
jišťovny obrací se proti tomu, ze kle]! pohledavc.e nebylo., pn~,lrz~no, 
poněvadž prvý soud má za to, že přihlášené pohledavce nepnslus! 'Pred-
noslní zásbvníprávo, na které si činí nárok. PQdle § 173 zákona ze .dne 
9. října 1924, čís. 221 sb. z·. a n. požívá pojistné s příslušenstvím pr~d
nostního práva nedoplatků daní a veřejných dávek v říze~:í exe~UČ'I1lr~" 
konkursním a vyrovnacím. Věcné ručení jest založeno ve prospe:~ vy
dělkové daně ve smyslu § 265 zákona ze dne 15. června 1927, ~lS; 76 
sb. z. a n., kteréžto ručení by zde přicházelO' v úvahu k po,guzovan~ to: 
hoto přednostního práva. Pod!e dřívčj~ího z~kol;odárství byl0.z~potrebl, 
bl' nemovitost, na které se pozadu']e zastavnr p>f~VO, ?:yla vylucn~ a n.~b? 
převážně věnována podniku. a k tomu s0;v,a1>ne ~ar:z~na. Nym. po~;v~ 
zástavniho práva na ,nemovItostech slouzlclch ~ylucne ":,.b? prevaz,"e 
provozování výdělečného podniku d"111 podrobeneho a patnclh? map;elr 
těchto nemovitostí. V odhadním protokolu jest ovšem uvedeno, ze vIozka 
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čís. 1236 jest stavebním dvorem firmy O. Při rozvrhovém roku 
tot~ udání odha?~hn komisařem dopln~no tak, že veškeré kolny v 
vlozce JSou pouz1vany Ílrmou »F.« a ze v době odhadu v kolně 
součástky lešení a to bezcenné, j"ko stará prkna. Jíného zařízení 
parcele nebllo. Prvý .soud z toho podle názoru rekursnlho soudu právem 
od~ozoval, ze nemovItost k provozování živnosti schválně není zařízena 
a ze ani v dohě odhadu nesloužila provozování výdělečného podniku 
Pro nedostatek těchto předpokbdů nemohla však býti přihlášená pOhle~ 
davka přikázána v přednostním pořadí. 

N e j vy Š š í s o u dnevyhověl dovolacímu rekursu. 

D ů vod y: 

Stěž?vatelka nenapadá právní názor rekursního soudu, že podle 
§ 173 z.ak. ze.,dn: 9.Jíjna 1924, ,čís. 221 sb. z; a n. požívají nedoplatky 
pO]Istnych pnspevku k okresmremocenske pokladně přednostního 
práva jen s omezením § 265 zákona ze dne 15. června 1927, čís. 76 
sb. z. a n., ale vytýká, že jest nesprávným mínění, že nemovitost o niž 
jde, k provozování živnosti není zvlášl' zařízena a že ani v době ~dh"du 
nesloužila k provozování výdělečného podniku. Než výtka tato není de!" 
~odna již vzhledem k tomu, co při rozvrhovém roku ohledně vložky 
CIS. 1236 bylo uvedeno odhadním komisařem, že totiž veškeré kolny 
JSou použivány firmou a že v době odhadu v kolně byly jen součástky 
lešení a to bezcenné, jako stará prkna, a že jiného zařízení na parcele 
nebylo. Usuzovaly-Ii z toho nižší soudy, že pozemek nesloužil výlučně 
nebo převážně provozování výdělečného podniku, dlužno s tímto jejich 
názorem souhlasiti, třebas šlo o stavební dvůr, to tím spíše, ana stěžo
vatelka ve svých přihláškách ani netvrdila okolnosti svědčící o opaku 
(§§ 210, 214 ex. ř.l. Že firma H. jiného stavebního, dvoru nemá, jest 
nedovolenou novotou, a že parcela, o niž j de, této firmě sloužila k úče
lům výdělkovým, jest nerozhodno, pokud nebylo tvrzeno a dokázáno 
nebo patrno ze spisů (,§ 210 ex. ř.l, že provo,zování výdělečného pod
niku sloužila výlučně nebo převážně. Okolnost, že p'Ůdle § 170 zákona 
ze dne 9. října 1924, čís. 221 sb. z. a n. ručí za pojistné spolupodni
katelé, a dnčí podnikatelé společně a nedílně, nepadá zde 'na váhu, nebo,f 
nejde o toto ručení, nýbrž o přednostní právo uplatňované stěžovatelkou. 

čís. 8381. 

Ve sporu o vydání uschované věci není schovatel 'Oprávněn úplatňo- . 
vati nárQk na úschQvné námitkQu zadržQvacího práva, nýbrž může se 
nárQku tQto domáhati jen žalobou. 

(Rozh. ze dne 18. října 1928, Rv I 2143/27.) 
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Pro c es n i s ou d p r v é st c I i c e vyhověl žalobě proti uscbo
vateli o vydání záclon proti tomu, že žalobce zaplatí žalovanému 
úschovné. O d vol a c í s o u dk žalobcovu odvolání vyloučil jeho vzá
jemnou povinnost zaplatiti žalovanému úschovné. 

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

D ů vod y: 

Odvolací soud odůvodnil vyloučení nároku žalovaného na úschovné 
J.f podstatě tím, že není prokázáno, že mezi stranami došlo ke smlouvě 
schovací a že strany ujednaly mzdu za uschování. Soud odvolací pouká
zal však i k tom u, že by žalovaný nebyl 'Oprávněn k zadržení, i kdyby 
skutecně šlo O' uschování záclon. Podle názoru dovolacího soudu závisí 
rozhodnutí o dovoláni ve věci hlavní jen na rozřešeni otázky, zda je 
žalovaný oprávněn vydání záclon do správy mu daných odepírati i z té 
příčiny, že se ž"lobkyně zdráhá zaplatiti odměnu za uschování. A tu 
právě proto, že jde na straně žalovaného o nárok vyvozovaný ze smlouvy 
schovací, nen,í třeba uvažovati o tom, zda mezi stranami došlo vedle 
smlouvy o dílo také ke smlouvěschovací, byť i jen jako smlouvě po
družné (vedlejší), neboť, i kdyby snad tato otázka byla zodpověděna 
kladně, nemohlo by to žalovanému v tomto sporu prospěti. Podle jas
ného ustanovení § 1440 obč. zák. nelze při věcech do uschování při
jatých právo zadržovací vykonávati a důsledkem toho není žalovaný 
oprávněn nárok na odměnu za uschování záclon uplatňovati námitkou 
zadržovacího práva ve sporu o vydá:ní záclon, nýbrž mohl by se nároku 
toho domáhati jen žalobou (Ehrenzweig 1920 str. 354). Poukazuje-li 
dovolatel na ustanovení § 471 obč. zák., činí tak bez úspěchu, neboť 
to (o povšechné ustanovení nemá místa tam, kde zákon jinými předpisy 
činí z něho výjimky. Takovou výjimku z pravidla obsahuje předpis 
§ 1440 obč. zák. směrodatný i pro rozhodnuti tohoto sporli. 

čís. 8382. 

Zodpovědnost zubnlho lékaře (technika), sesmekl-Ii se při ošetřo
váni zubu přístroj se zubu a poranil tvář pacientovu. 

(Rozh. ze dne 18. října 1928, Rv I 8/28.) 

Žalobkyně domáhala se na zubním lékaři Dr. K-ovi a na zubním 
techniku Josefu S-ovi náhrady škody, ježto byla poraněna při ošetřování 
chrupu Josefem S-em, zaměstnaným u Dr. K-a. Žalobě bylo vyhověno 
s o u d Y vše c h tří s tol i c, N e j v y Š š í m s o ude m z těch to 

důvodů: 

Pokud jde o prámí posouzení věci, jest ovšem správné, že se k Qpod
statnění náhradního nároku podle § 1299 obč. zák. vyhledává aspoň 
nedopatření škůdcovo, avšak, pokud se týče povinnosti důkazní, nelze 
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p~ehlížeti, že v' souzeném přípack šlo o smlouvu o provedení prací 
n~ho lé,kafe, ták,že ,~u pla!í zásada § 1298 obč. zák., podle které zaIIOv" 
ne~,u S~U?CI n~lezl dokaz a!!, že jest prost viny. žalobkyně tvrdila' 
v zalobe, ,~e Sl zalovany Josef S. počínal tak neodborně a neopatrně] 
se mu pnstro] sesmekl,a roztrhl jí tvář, a žalovaní připustili, že' 
te~dy S-OVl brusné kolecko sesmeklo se zubu a že jeho n 
zpl!~obI1a na vnitřní straně tváře ránu 3 cm dlouhou a 3 mm 
Že slo o nezaviněnou náhodu, nebylo vůbec prokázáno a žneluptlOkOlC 
s:sl11ekn~tí disku,~áležela v, chování žalobkyně, nebylo a~í tvrzeno. 
ujalI tUdlZ o~'a nIZs,1 soudove ,na základě celého výsledku jednilní 'praV'ně 
~tanovlsko, ze by nylo nemohlO' dojíti k poraněnf žalobkyně ' 
zalovany Josef S. věnoval svému výkonu zvláštní píli a ooz', }rnost 
se nanem podle § 1299 obč. zák. vyžaduje jako na odborníkovi 
pracuje o~yým a tedy nebezpečným nástrojem v ústech pacient~ 
s~ m~ ~vem]:.rrávě jen v důvěře, že takové zvláštní píle a ' 
sKutecne pOUZI]e, Pravem proto shledali nížší soudové 
sesme,knutí disku a tíl1~ způsobeného poranění Žitlobkyně v tom, že 
lov~ny Josef S. nez~ch~zel s nebezpečným přístroj em dosti opatrně,. 
n,ev~noval vylmnu nalezl tou odbornou píli a že se tak dopustil ' , 
tr,em podle § 1299 obč. zák., čímž jest náhraclní nárok žalobkyně 
nemu opodstatněn. 

čís, 8383, 

PachtQvní smlQuva O' živnosti hQstinské a výčepnické jest 
na s~hválení živnQstenskéhQ úřadu. Jde tu O' PO'dmínku r02,va;wvaci 
nokladací podle tQhO', zda provQwváni živnO'sti a užívání mjstnIO\!l~.' 
k tQmu určených a za tímtO' účelem SPO'htpfQnajatých bylO' paeh1:ýři 
pacht,?yate!~ zatím ~iž p~:necháno čili n;c. Bylo-Ii napotom S· ch'vál'enL 
pachtýre zlvoostenským uradem právQplatně odepřeno uživá pa,ehlýřt 
nadále místnosti bez právního dŮVQdu. ' 

(Rozh. ze dne 18. října 1928, Rv I 1447/28.) 

. Ž~lob,cí dO'll;áhali se na žalovaných, by byli uznáni povinnými 
klId~Íl a z,al?b_cum ?dev~dati hostinské místnosti v domě žalobců. 
V~~.l namltlI, ze ná]emm smlouva byla ujednána na dobu tří let do 30 
zan 19,30;. okoh;ost pakc. že žádost žalovaného., by byl schválen jeho 
pachtyr zlvnosl!, byla zlvnostenským úřadem zamítnuta zavinili ža
lobCI, ~epodavše stržnost do rozhodnutí živnostenského.' úřadu. P r oe 
c e S .ll I S O udp r v é s tol i ce žalobu zamítl o d v o' 1 a cf s o u 
uznal podle žaloby v podstatě z těchto d ů vod 6: Jest prokázáno že 
se smlouva pachtovní mezi stranami, uzavřená dne I. ledna 1928, právo
p~atno~ a zavazn~u meZI ~tranan:l nestala, poněvadž pronájem llU'" lIll',Ke 

zlvn?sh nebyl pravoplatne schvalen, že v důsledku toho žalovllcní míst
nosl! v žalobě uvedených, jež jim byly propůjčeny k výkonu hostinské 
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živnosti v rozsahu hostinské koncese povolené žalobci bezprávně UZ1-

vají, poněvadž hostinskou koncesi vykonávati nemohou, ano její prů'", 
pachtování nebylo povoleno a místnosti ty s výkonem živnosti naprosto 
sDuvisejí, jen k provozování hostinské živnosti jsou určeny, předmětem 
samostatné smlouvy nájemní nebyly a dalším provozováním živnosti do
pouštěli by se trestného skutku jak pachtýři, tak i prollajímatelé podle 
$ 19 živn. ř. a proto jsou povinni místnosti ty vyklic\iti a žalobcLtm odc
;·zc1ali. 

Ne j v y š Š.Í s o u d nevyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

Dovolání, opřené o dovolací duvod § 503 čfs. 4 c. ř. s., není opod
síatněno. Nelze arci souhlasiti s ndvolacírn soudem, že se smlouva ne
Slala, protože pronájem hostinské a výčepnické živnosti nebyl schválen 
živnostenským úřadem, nebo-ť z ustanovení §§ 19 třetí odstavec a 55 
živnostenského řádu neplyne, že pachtovní smlouva živnostenským úřa
dem neschvá:lená jest neplatná. Taková smlouva o sobě záckonu se ne
příCící jest naopak platná, ale jest závislá na schválení živnostenského 
úřadu, jež jest oběma stranám předpokladem pro její platné a účinné 
sjednání. Plyne to z úvahy, že za bezelstného obchodování není mysli
telno, že by majitel koncese chtěl úplatně přenechati provozování živ
nosti i pachtýři, jenž živnostenským úřadem nehude schválen, ani, že 
by podle pachtýřova úmyslu sjednaný pacht měl trvati i pro tento případ 
právě zmíněný (§ 914 obč. z;'k.). Jde o smlouvu plllctnou, ale podmí
něnou (§§ 897-900 obč. zák.), a sluší výmince rozuměti jako. rozva
zovacÍ ,nebo odkládací podle toho, zda provozování živnosti .a užívání 
místností k tomll určených a za tímto účelem s'polu pronajatých bylo 
pachtýři p~opachtovatelem zatím jíž přenecháno, j<>k se stalo v tomto 
případě, čilí nic. Netřeba proto zvláště poukázati k tomu, že žalovaný, 
jak zjištěno, na žalobcův dotaz výslovně prohlásil, že pro te'l' případ, 
že smlouva nebude schválena, ihned byt vyklidí. Ale dovolán.! přes to 
není odůvodněno, neboť jest zjištěno, že schválení pacht)'ře bylo živ
nostenským úřadem odepřeno a že usnesení toto nabylo právní moci, 
z čehO' plyne, že podmínka se nesplnila. Následkem toho a jeliko'ž pod
mínka v tomto případě byla rozvazovací, zanikla smlouva, o níž se ža
lovaní opírali (§§ 696 posledn.! věta a 897 obč. zák.), a tím i právo ža.
lovaných, užívati místnosti, jejichž vyklizení a odevzdání se domáhaj,Í 
žalobci. Tomu,-li tak, užívají žalovaní tyto místnosti od doby, kdy ode
pření schválení živnostenským úřadem nwbylo právní moci, bez práv
ního důvodu, jak správně uznal odvolací soud. Žádati opětně o schvá
lení žalovaného jako pachtýře, žalující strana ani podle smlouvy ani 
podle § 55 druhý odstavec poslední věta živn. ř .. nebyla povinna a, zd,a 
ža,luj'Ící strana nesměla se spokojiti s rozhodnutím okresní politické 
"právy, nýbrž měla vyčerpati alespoň řádný pořad opravných prostředků, 
jest otázkou, jejíž řešení nespadá do rámce tohoto spom, v němž nejde 
o náhradu škody pro toto domn,ělé porušení smlouvy, nýbrž o odevzdání 
místností žalovanými neprávem používaných. Ale žaloba není ani před-

Civi1n! rozhodnuti X. 82 
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časná proto, že nájemné b I 
nic neměni na skutečn~sti ~: szaplaceno do ko.nce září 1928, ne!}oť 
lení žalovaného jako pachtýře n~bOI;va Z~l1I~Ia, lakmile odepření oe ,!IV" 

ten důsledek, že žalobci!} b li ~ ~ pravm. '.l'?Clc a mohlo by 
pro případ, že žalovaní naJatl mí;tn~~t~l'p:,r~t;!1 preplacenou snad , 
bylI odevzdali, což ani sami net d' re lmto d~em žalující 

Vf l. 

čís. 8384. 
O~hra,?<l nájemců (zákon ze dne 26 března 1925 • 
Tun, ze některé z najatých mlstno;tí bl'" cls. 48 ~~. z. a n.). 

sledk.em toho byla činže nově stanoven y y z najmu yypusteny a ná
[e~ntl~, pokud se týče nebyl b tra,. nenastala ~ena v osobě ná
naJemttíku ve smyslu § 31 čís.lzá~.onaJat po 1. kvetnu .1924 nOvétnu 

(Rozh. ze dne 18. řijna 1928, Rv I 1527/>28.) 
V domě žalobců obývala R"., C . ,'.' 

nich a příslušenství. Po smrti ;:~.na ~hova. byt .0.4 pokojích, 2 . 
(synům) soudní vy'pověď vy uz~~y -ove dalI zalobci jejím ' ,'. 

• , VOZllJlce z toho že n '"e . I uzavrena dne 3. prosince 1925 I t . ' aj mm srn OUva byla 
1928 a že byt jest o 4 oko'ích s p a ~?stI 0;1 1. ledna 1926 do 31. března 
o ochraně nájemníků devzt!hu': ~~I~Ch 1~IS!n?stech, ~e se na byt zákon" 
Jemníka nového, neboť b t J.'I ",. vanl dedlCI namltli, že nejde o ná
je~o smrti přev~ala byt j~hon':!t~n~~lkv roc.e 1908, otec žalovaných a po 
:nrela, vstoupili v nájemníoměr o a a ze .kdyz tato v roce 1926 ze
zalovaní jako dědicové pp p d!e § 6 zakona o ochraně nájemníků 
'd' ,. o ' • rocesnl soud pr . tl' ve zrUSII. D u vod Y' Soud .. t"I " ves o I c e výpo-

1906 otec žalovaných ~ že zy~ I, ze byt najal již v roce 1905 nebo 
Jemní poměr jeho manželka R~': Je oCh smrtI v roce 1922 vstoupila v ná-
1926 t . . uzena -ová Když pak t t ' vs ouplh v nájemní poměr " , d' a o zemřela v roce 
Antonín a Josef Ch-ovi. Nájemní ~~~vem ědi~kým její synové, žalovaní 
toho místností pro továrnu zaříz . ouva sr; t~kala celého bytu a kromě . 
zeny. POdle § 31 čís. 5 zákona znych, k~ere. ~sak, byly roku 1925 vykli
ochrana bytům o. 4 místnostech kto~~r~ne naJem~lku nepřísluší zákonná 
~Ie jen tehdy, byly-li pronajatý nZv~myly pronajaty po 1. ~větnu 1924, 
ze byt byl pronajat již v roce 1905 nell naJemmku: .[est vsak zjíštěno, 
1eho smrti vstoupila v náJ' . ,bo 1906 OtcI zalnvaných že "" 
. , emm pomer jejich matk kd' " r~ 
V r~ce 1926, že převzali byt právem dědick' a a, yz tato. zemřela 
,::am. Nejedná se tedy o ná'emníka n . y~ P?dle ~.6 CI:. zak. žalo
Ze toml! tak, vyplývá též z ~á'e . ~veho, nybrz ° naJemnlka starého. 
dle níž se Růžena Ch-ová za~á~a~~ s~ ouvy z,; dn; 3. prosínce 1925, po
kromě bytu s přísl, a že nebude p~ža~ vY~hd~ v.;skery ostatní místnosti 
trulých činži. Když tedy soud vzhled ~va I o ~alobců přeplatky z mí
názoru, že nejde o ná'emníka n . em uved::nem~ '8.ta~u věci jest toho 
§.560 a násl. civ. řád~ soudníh~v:h'6 ~elze pnpad resllI podle předpisů 
lUků v řízení nesporném. O d v ~. I Y r~ podle zakona o ochraně nájem
tvrdíl. Důvody' Jedinou s aCI. soud napadený rozsudek po
nutí celého sporu' jest vy 'kl JorntOU otaz~o", na níž také závisí rozhod'-

, a us anovem § 31, č'is, 5 zák. o ochr. .náj. 
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Kdežto žalovaná strana, poukazujíc k tomu, že se pronájem vypovída
ných místností nájemní smlouvou ze dne 3. prosínce 1925 Růženě Ch-ové 
nestal novému nájemníku, jak zákon žádá, hájí názor, že ustanovení § 31 
čís. 5 zák. o ochr. náj. se naň nevztahuje, zastávají odvolatelé názor 
opačný, uvádějíce, že onou nájemni smlouvou utvořena byla nová jed
nutka bytová, takže šlo o nový pronájem, na nějž ustanovení toho nutno 
použíti. Soud prvé stolice přiklonil se k názoru strany žalované a to 
plným právem. Zákon v § 31 čís. 5 zák. o ochr. náj. požaduje výslovně 
kromě ostatních tam uvedených náležitostí, by se pronájem stal novému 
nájemník,u, takže již jeho doslov nasvědčuje tomu, že výklad, jaký soud 
prvé stohce dal tomuto zákonnému ustanovení, jest správný a úmyslu zár 
konodárcovu odpovídající. Kdyby zákonodárce na slova ».novému ná
jemníku« nekladl zvláštní důraz, byl by je vypustil. Neučinil-li tak, jest 
patrno, že slova tato pojal do zákona úmyslně, ježto tím sledoval jistý 
záměr, chtěje patrně poskytnouti ochranu nájemníků i tam, kde sice do
šlo k pronájmu novému, avšak osoba nájemníkova zůstala nezměněna, 
kde tedy pronájem 'stal se nájemníku starému. O takový případ jde v této 
rozepři. Jak nesporno matka žalovaných Růžena Ch-ová měla byt ná
jemní smlouvou ze dne 13. prosince 1925 jí pronajatý již před tím v nájmu 
ovšem ve spojení ještě s místnostmi továrními, jichž se tehdy vzdala. 
Smysl zákona, že pronájem musí se státi novému nájemníku, jest jasný 
a nepochyhný a odvolatelé marně se snaží, tento smysl zastříti zdůraz
ňováním, že šlo o nový pronájem nově utvořené bytové jednotky, na kte
roužto okolnost zákon neklade váhu. Soud prvé stolice, vyloživ zákon 
ve smyslu shora naznačeném, věc správně posoudil a odvolací důvod 
nesprávného právního posouzení není opodstatněn. 

Ne j vy Š š í s o ud nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

NájemrJí smlouvou ze dne 3. prosin<:e 1925 byl nájemní poměr mezi 
žalobci a dosavadni jejich nájemkyní Růženou Ch-ovou nově upraven 
tak, že některé z najatých místností byly z nájmu vypuštěny a násled
kem toho byla činže nově stanovena, Ale tím nenastala změna v osobě 
nájemníka, pokucl se týče nebyl byt, o nějž jde, pronajat po 1. květnu 
1924 novému nájemníku, jak předpokládá § 31 čís. 5 zák. o- ochraně ná
jemníků ze dne 26. března 1925, čís. 48 sb, z, a n. zde v úvahu přichá
zejícího. Pokud do,volání poukazuje k tomu, že původní nájemní smlouvu 
v roce 1905 nebo 1906 sjednal Josef Ch., kdežto nájemní smlouvu ze 
dne 13. prosince 1925 se žalobci ujednala Růžena Ch-ová, tedy osoba 
jiná, přezírá zjištěnou pokud se týče nespornou okolnost, že Růžena 
Ch-ová po smrti Josefa Ch-a V roce 1922 vstoupila v nájemní poměr 
mezi žalobci a Josefem Ch-em. 

čís. 8385. 
Pozemková reforma. 
Podle původního doslovu § 7 záb. zák. byla kupní smlouva o- ,zabrané 
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nemovitostí platnou, avšak uzavřenou pod rozvazovaci výminkou, že ne
movitost nebude státem (Státním pozemkovým úřadem) odňata. Po dobu 
od předáni nemovitosti kupiteli do odnětí nemovitostí státem ruší se 
užitky ze statku náležejicí kupiteH a užitky z kupní ceny, náležeJící pro
dateli. 

(Rozll. ze dne 18. října 1928, Rv II 726/27.) 

Žalobci koupili smlouvou ze dne 20. dubna 1920, písemně vyhoe 
lOvenou dne to. června 1920, od žalované dvorec Z. na Těšínsku. Dne 
30. března 1921 prohlásil.Státní pozemkový úřad kupní smlouvu za ne
platnou. Stížnost stran do tohoto usnesení nejvyšší správní soud' dne 23. 
června 1922 zamítl. Státní pozemkový úřad dal dne 5. srpna 1922 vý
pověď z hospodaření na koupených nemovitostech. Dne 13. února 1924 
bylo provedeno vnucené vyklizení koupených předmětl!. Žalobou, o niž 
tu jde, domá'hali se žalobci na žalované zaplacení různých položek (vrá
cení složené kupní ceny, náhrady za zlepšení půdy hlubokým oráním a 
lepším hnojením), žalovaná uplatnila započtením řadu vzájemných po
hledávek (za oseti, za scházející inventář atd.). Pro c e sní s o u cl 
p r V' é s t o I i.c e žalobu zamítl, ježto vzájemné pohledávky llplatněné 
žalovanou převyšovaly zažalované pohledávky. O cl vol a c í s o u cl 
napadený rozsudek potvrdil. 

Ne j vy Š š í s o u d vyhověl dovolání žalobců, zrušil rozsudky obou 
nižších! soudů a vrátil vec prvému soudu) by o ní dále jednal a znovu 
rozhodl. V otázce, o niž tu jde, uvedl v 

důvodech: 

Co se týče právní strilnky odpadají výklady odvolacího soudu a tu
díž i výklady dovolání, pokud se zabývají významem zákona ze dne 9. 
listopadu 1918, čís. 32 sb. z. a n., neboť smlouva sjednaná dne 20. dubna 
1920 a písemné vyhotovená cine 10. oervna 1920 spadá již pod záborový 
zákon ze dne 16. dubna 1919, čÍs. 215 s:h. z. a n., jenž vešel v platnost 
dne 24. dubna 1919 a jde tedy jen·o význam § 7 toh.ato zákona. Smlouva 
spadá ještě do platno,sti původního, doslovu tohoto §, jenž ji prohlašoval 
proti státu za právně bezúčinnou, nedotýkaje se její platnosti mezi stra
nami, a odpadá rozebírání významu nového doslovu tohoto předpisu po
dle novely ze dne ll. března 1921, čís. 108 sb. z. a n., která začala pů
sobiti teprve. dnem 9. dllbna 1921 a nepůsobila zpět a změnila předpis 
v ten rozum, že smlouvy toho druhu prohlásila za neplatné. Podle toho 
může jíti jen o bezúčinnost smlouvy proti Státnímu pozemkovému úřadu 
podle původního doslovu § 7 záb. zák. a nikoli o neplatnost podle nového 
doslovu tohoto· předpisu a tu stačí odkázati na vývody rozhodnutí čís. 
1250 sb. n. s. a citovaného v něm rozhodnutí čís. lto9 sb. n. s., při čemž 
ovšem jest podo,tknouti, že v případech rozhodnutí Č'ís. 5896 a 6979, 
které spadaly už pod nový doslov § 7 záb. zák., byla smlouva (v prvém 
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.. l' k ~'. \. 'II'uhén- IJachtovní)' uzavřena s výstavnou v)rhrac\ou pn-pa-ll' UpIll a . '- ' I ." -' v ' ' 

'1 . St't '1"" pO' zemkovy' 1'1 úřal1 em čehož v IJnpade souzenem nel1l, schva cm a "i ""''', ' 
:ežto tu, jak nižší stolice zjistily, právě naopak navrh zalovane, by do 
~mlouvy pojata b)'la výhrada, že smlouva platI J~n, bude-ll pr.ovechtel
. žalobci odmítli. Je-Ii však smlouva podle puvodmho dOSlOVU §7 
.~~~: zák. a cit. rozh. čis. 1250 sb. n. s. mezi stran~mi [llatnou, Jest sprav-
11\!J1l prá\'uí názor nižších stoIk, že Jest Jl pova~?va!~ za, s~louv~, uza~ 
vfenou pod rozvazovací podmínkou: kdyz totrz pn pod psu. pls.en:," 

1 ' cIne 10 června' 920 se už na možnost neschvalenI Statmm sm ouvy ze,·' .. ", .", h t I' 
')ozemkovým úřadem myslelo, ježto právě podle zpskm mZSIe vs- o IC 

IJři písemném jejím zřízení žalovaná upozornoval,a zalobce na moznost, 
10 záborový zákon i pro tuto jejich smlouv.u pia\!, ~ proto,navrhla uve
denou shora výhradu, kterou žalobci od;111th,}e zreJn:o .. ze"shany ,pr~ 
ten sice od nich posud neočekávan~ý', avsak prece 1l10Z11~ pr,tpad;" klel y 
"' ff' s'al z'e blT schváleni smlo'llv)r Státním pozemKovym uradem ,-o ._)'111 na lC , • t t . k 
t', ba b.)'lo schválení to však by udHeno nebylo a nemOVl oS • J. a' se 
re , k . "1' d' 'a 'k t- " c; talo byla h)' žalohcltm Státnim pozem oVy111 urac em o nal , s II eene s , - v· ., I' ,,,- , 

. I 'e snllouva trvati nemůže protoze stav JeJI rca lsaCl znzeny 
uznava' y, z , " _ > ... ' , " , , j" 
t ude odnětím tím zpatcen a tUli uCl'11ky smlOUVy zmareny a zn.cenY'",a 
~elze tedv rozumně ani jinak mysliti, než že měla smlouva l~ro ten Pfl
pad také ~ mezi nimi platnosti pozbýt.i ~ pominouti; okolnosÍl p'r~. ten;~ 
úmysl 'stran svědčící isou tak nutkave', ze Jlneho vyl~ladu al1l nepn?ous 

('" f§ 863 o'bc" zák'). a nutno tedl' smlouvu p.ovazovatr za uzavreno.u cJI \ . "". .,'. k St" 
s doložkou re-bus sic stantibus, t. j. pod pod-mll1kou, ze v po~el ~~ al-
ním'l pozemkovému -úřadu věci zltstanou tak, jak byly, ze ludtz nel11.o~ 
vito~t nebude jim státem odňat~, tak .. ~e, od~ně-tí ,měla tv?řit~ ro.zva.zov~~~ 
podmínku. K tomu sluš,í odkázatI na nmske pravo, ldere plod:~el~. uk~o 
dalo povinnost, by kupiteli umožnil držení včci (t. zv.rem habll e .;ce.l e) 
t. j. po-staral se o to, ~Y' mu věc n~byla ~1ikým ~vt~-k?vana:, l~~raael1~ 

., . d' t . ovs'el11 I poclle platneho prava nem pOVInnost! I~,odate pl (lva o na a, a , ".' " ! , ) d 'b 
Javou, opatřiti kupiteli vlastnictvÍ, nybrz J~n ne:use:nou (»vo:no~« rZ

l 
u 

(§§ 1047 a 1061 obč. z"k.), t. j. V souvlslo.sh s § 931 obc~ zo.k., pocle 
nčho.ž ručení ze správy nastává teprv eVlkcl, tak, by mu vc~ mkdo .p0

-

řauem práva odníti nemohl. V mezič~~;í, než, se :?zvaZOVaCl ~odml~,ka 
spLnila, bY:'i žalobci majiteli statku a zalovana l11aJltelk?~. pokucl se ~ če 
věřitelkou kupní ceny (§ 708 obč. zák.). P~chyblly ntZSI stolrce ov.sem 
v tom, že za rozhodnou událost --" za ,L1dalo~t) kt:rou, se po-d~n,m.ka 
splnila ~c pokládají, jak odvolací soud vyslo"ne pr~v:, p:avopl:tne PI~
hlášeni smlouvy za neplatnou. kdežto Jí Je, pk prave receno, ,ep}v 01.

nětí nemovitosti Státním pozemkovým úřadem, ale ~~yba, t~ ne~:e]a 1_1~
sledků, neboť i nižší stolice za den rozhodn~ pr~ vyucto~ram .vz"aJel~;nyc~ 
nárokťt stran přijaly den exekučního v)"klrzent n:mo~lto,stI "'lu]1C:1111; 
tedy převzetí Státním po'Zemkovým úřadem. PaklI ze vsak Jl~e o HUSe11l 

poměru rozvazovací podmínkou, pr.ávem, nižšÍ
v 

stolice u-znaly, ze P'~ do:b~~, 
po kterou žalobní statek drželi, t. j. od I. kverna 1920, kdy ho .rr~v.z~'" 
i 13 " 1924 kdy byJi pr)', vl'klizeni. užitky ze statku liale'ZeJ\C'1 za-(O . unora , ,. , ,,-
lobcťJm a užitky z kupní ce-ny náležející žalované se ,vza']emne rus!. 
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čís. 8386. 

Jazyková otázka. 
Vyřídil-Ii soudce podáni strany v menšinovém jazyku v době, 

ještě nevěděl, že jest strana české národnosti, nemohl již nic měniti 
rozhodnutí, jež bylo již pravoplatné v době, kdy nabyl přesvědčení, že' 
podatel není příslušníkem menšinového jazyka. 

(Rozh. ze dne 19. října 1928, R I 344/28.) 

s o udp r v é s t o I i c e zamítl návrh žalobce na vydáni rozsudku 
pro zmeškání podle § 398 c. ř. s. O ů vod y: Žalující strana odŮvod;. 
ňuje návrh poukazem k tomu, že žalovaný jest české národno.sti, že po
dal žalo.bní odpověď ve lhůtě k tomu určené proti zákonu německy, po
něvadž byl zastoupen právním zástupcem Orem Jiřím S-em, advokátem 
v Karlových Va·rech a mimo to soudu bylo známo., že jest žalovaný české 
národnosti. Výslechem žalo.vaného jest však zjištěno, že zástupce žalo
vaného to'nevěděl a také nemohl věděti, poněvadž také soudce, jenž vYe 
řídil žalobní odpověď, nevěděl, že žalovaný jest české národnosti, n,e
byly dány předpoklady pro vyhovění· návrhu žalující strany na vydání 
rozsudku pro zmeškání a byl tudíž tento' návrh zamítnut. Rek u r sní 
s o u d zruši·]' napadené usnesení a nařídil prvému soudu, b)':, vyčkaje 
pravomoci, znovu rozhodlo žalobcově návrhu. O ů vo. d y: Podle § 2 
pzykového zákona ze dne 29. února 1920', čís. 122 sb. z. a n. soudy 
v jejichž okresu obývá alespoň 20% státních občanů jiného jazyka neŽ 
českO'slovenského, jsou povirmy přijímati od příslušníků jazyka této 
menšiny podání v témž jazyku, kdežto jinak podle § 1 téhož zákona zá
sadně všechny soudy úřadují pouze jazykem státním. Podle § 8 zákona 
zevrubnější provedení bylo vyhraženo nařízení státní moci v}'konné, wž 
se stalo nafízením vlády ze dne 3. února 1926, čís. 17 sb. z. a .ll. Naří
zení tot'Ů, jsouc vydáno na základě a v mezích zákona, má účinek zá
kona. Podle § 18 (1) pís'.". c) tohoto nařízení výjimky O'd zásady, že 
jest před úřadem pO'užíti jazyka státního, platí jeli pro příslušníka ja, 
zyka menšiny, a v § 4 (3) tamtéž výslovné jest stanoveno, že, učiní-li za 
stranu podání v jiném než státním jazyku její zástupce »budiž podállí 
odmítnuto, ježtO' se nehodí, by o něm bylo po zákonu zahájeno jednání.« 
Ustanovení toto jest rázu veřeJn'Ůprávního (donucujícího), jímž byl změ
něn předpis § 84 c. ř. s., podle kteréhO' soud O'dstranění formelní vad
nosti naříditi má z úřadu. V případě, O' který jde, žalovaný, jak sám udal:, 
je~t národnosti české, a proto podání (žalobníodpov·ěď) jeho z"stllpcem 
v pzyku lIěmeckém sepsané musí býti soudem od'mítnuto. Nevěděl-li zá
siupce, že žalovaný jest příslušníkem státního jazyku, jest O'všem zá-, 
stupce prost viny, avšak není to důvodem, by žalovaný byl zbaven nE;
příznivých následků toho, že svému zástupci nesdělil svou národnost. 
V s'Ůuzeném případě žalobce oznámil soudu, že žalovaný jest české ná, 
rodnosti, a žádal aby byl vynesen wzsudek pro zmeškání, dříve než ža
lobci byly d.oručeny žalobní odpověď a lIsnesen,í ze dne 10. prosince 
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"2- klery· J11 byl ustanoven rok k ústnímu líčení na 6. dubna 1928. Usne
LI, . d 'b I ' 'm tímto první soudce podle § 425 druhy o stavec c. r. s. ne y va.-
sem .. 'bl' 'dk zán. Jelikož žalobci v době, kdy z~dal,.by .! ',vy~esen rozsu e .~r~ 

eškání usnesení nařizující rok k ustmmu hceU! vubec doruč~no Jeste 
~:bylO, ;elze zamítnutí návrhu odůvod~iti ustanovením soud.n1hO roku. 
" pravda, že první soudce př~d tímto. navrh,en; ,nemohl seznal! z proc~s~ 
J, h spisů že žalovany· Jest narodnosl! česke; zalobce nednvolal se SpiSU 
OJC , , d t·' I 'ho dokrajského s.oudu Ck I 68/>26 n:a doklad o ~aro no:s I za ,o.v~ne a 

'sud procesní soud do spisů těchto ne?ahled!. Avsa~ prv~~ soud~e do
Z'Věděl se O' národnosti žalovaného z navrhu zalovaneho dnv~, nez st;"a~ 
n~ln bylo doručeno usnesení nařizujíci ú~tní j~d:nání o žalobm odpoved,. 

N e j v y Š š í so u d obnovil usnese111 prveho soudu. 

O Ů vod y: 

PO'dle obsahu spisů podal právní zástupce ~~Iov~ného velh~tě .d~e 
W. prosince 1927 odpověď na ~~Io~u, v m.~ns~novem )azyk~ Jenz Je 
u krajského soudu v Chebu pro pnslusmky teze pzykove men~my podle 
§ 2 jaz. zák. přípustným. Téhož dne nařídil samosoudce sborov~hO' soudu 
k žalobní odpov.ědi ústní líčení na 6. dubna 1928. Dne 2~. prosl'11ce 1927 
bylo usnesení to vypraveno a bylO' stranám dne 29. pro~m.ce 1927 doru
čeno. Avšak již před tím, dne 26. prosInce 1927 uČiml z~lob,ce 'soud~ 
prvé stolice oznámení, že žalovaný jest, přísluš~í~em 3eske narodnosh, 
a navrhl, by proto jeho německy p.odan~ odpove~ na zalobu byla podle 
.čl. 4 (,3) jaz. nař. odmítnuta a o zalobe b~1 vydam ro!.su~ek p~o. zmeš
kánÍ.. Byv tím podnícen k pochybnostem o pzyko~é pnsl.usnosh z5:lo':,a
něho, zařídil prvý soudce dne 27. prosi~ce 1927 jeh? ~ysl:ch. Pn ~em 
udal žalovaný podle protokO'lu ze dne .? unora.1 928, )enz d?,sel k prven;u 
soudu d1ne 13. února 1928, že jest narodnosl1 ~eske. Ne;:l po;:hy?y, ze 
žalovaný nebyl oprávněn., podati žalobní odpo.v~d' ~ me~smovem pzyku 
a že bylo jeho žalobní odpověd', poda~ou pravm.m z~.stuI;cem: podle 
pravého stavu věci, kdyby soudu byl byval v do!'.e vynzem zn,am, ?m
mítnouii (§ 2 zák., čt 4, 18 a 19 jaz. nař.). Avsak z usnesem pr~e~o 
soudu vyplývá, že soudce, jenž vyřídil žalob?í odpověď, tehdy n~vedel, 
že žalova.ný je čieské národnosti. poch!bnosl1 o tom vzbudilo' v n~m te~ 
prve žalobcovo podání ze dne 26. prosInce 1927. Teprve na jeho zakl~de 
si vyžádal podlle čl. 16 jaz.nař. prohlášení straul' Jež ~e pak~talo ~~ 6. 
ímora 1928. Do té doby bylo podle čl. 16 (2) pzo na~. p:okladah za~o~ 
vanou stranu za příslušníka men,šino,vého jazyka, v lIem,z .b~lo pOd~"1 
učíněno. S tohoto hlediska byl prvý soud povmen, poda111 zalo"an~ho 
v menšinovém jazyku při,jmouti a vyříditi, jakoby žalovaný bylopr~v
něn, je v jazyku tom podati. Vznikly-li po té u s?udce pochybnosll.o Ja
zykové příslušnosti žalovaného, nebyl soudce pres sve.?:ochybno.sh .p~ 
vinen ani oprávněn, vyřizení, když se již bylo stalo, zrusltl nebo zadrze!~ •. 
ne:boť musil až do vyjasnění O'tázky pokládati ~alovanou stranu za pn
'slusníka menšinového jazyka. Když mu pak 6. unora p'Ůkud .. se t~ne ~3. 
únO'ra 1928 bylo jasno, že žalovaný není příslušníkem mensllloveho p-
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zyka, bylo usnesení ze dne 10. prosince 1927 již dávno pravoplatné. 
nemohl prvý soud na něm již nic měniti, nebat' byl na ně vázán (§ 
cA. s.), ježto usnesení to nebylo povahy řízení toliko upravující, ~ýbrž 
zahrnovalo v sohě zároveň i rozhodnutí, jež se nevztahuje jen k úpr-av~ 
řízení:; totiž rozholhlUtí o vč.a~nosti odpovědi n~ žalobu (§ 244 c. ř.s.) 
a o pnpustnosh Jej! Jazykove upravy (§ 2 Jaz. zak. a §§ 4 a 19 jaz. nař.). 
V techto směrech bylo o právech žalovaného již pravoplatně rozhod_ 
nuto a nabytá již práva nebylo lze žalované straně zaSe odníti. Zjištění 
Jazykové příslušnosti žalovaného mohlo působiti jen na řešení otázky 
o přípustnosti menšinového ja'zyka v dalším řízení, ježto tu pak již ne
platil předpoklad' čl. 16 (2) jaz.nař. 

čís, 8387, 

Prohlásil-Ii svědek, použivšl v základní rozepři dobmdiní § 321 c. 
ř. s., po rozsudku, že jest ochoten vzdáti se tohoto dobrodiní, nabyl a
lobce o obnovu teprve tímto prohlášenim možnosti použíti tohoto prů
vodního prostředku. 

(Rozh. ze Line 19. řiina 1928, R I 496/28.) 

Žalobu o obnovu sporu o rozluku manželství z důvoc:u § 530 čís. T 
c. ř. s. pro c e s 11 í s o II li P r v é s t o I i c e zamítl. O d vol a c i 
50 U d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc soudu prvé stolice, by,ji, 
vyčkaje pravomoci, znoVu projednal a ro.zhodl. D ů vod y: Žalobce 
opírá" ža'lob'U o ohnovu řízení o tvrze.ní, že po doručení rozsudku ze dne 
15. října 1927, kterýin byla jeho žaloba proti žalované o rozluku man
želství -zamítnuta, začátkem prosince 1927 sVlědek v základní rozep'ři 
slyšený Alfrecl O. před svědky prý prohlásil, že je ochoten vzhledem 
k cizoložství se žalovanou vzdáti se dosud uplat"ňovaného dohrodiní 
zákona vzdáním se svědectví z důvodu § 32 I čís. I c. ř. 5. a že jest 
ochoten svou výpověď svědeckou v lom smyslu doplniti, že se žalovaaou 
~ květnu, červnu a v č'ervenci 1923 v bytě strJn opětně pohlavně obco
val. žalobce sice již v základni rozepři tvrdil cizoložství žalované v DO~ 
s'ledních 5 letech před podáním žaloby a nabízelo něm důkaz, proC~S",í 
soud však nepoklác1alcizoložství za dokázané svědectvím Alfreda O-a. 
Podle vývodů žalQby jest pozdější ochota svědka Alfreda O-a novo'" 
skutečností a noví'm důkazním pmshedkem ve smyslu § 530 čís. 7 c. ř. S" 

Jeho·ž použití v dřívějším řízení by bylo pro žalobce přivodilo příznivěiší 
rozhodnutí ve věci hlav,ní. Žalobce nemohl prý tuto skutečnost a tet;to 
clů'kaz dříve před koncem ústního jednání uplatňovati, ,protože ji Allred 
O. teprve 5. pmsince 1927 před svědky přiznal. O tom nabídl žalobce 
důkaz svědectvím Alfreda O-a a výslechem stran. Žal'Ovanástranaad_ 
volaIa se na t'O, že byl Alfred O. jako svědek () této okoln'0sti již slyšen, 
odepřel však na otázku soudcovu, zda měl se žalovanou v řeče'l1.)'ch 
letech pohlavní styk, vydati svědectvi, na konci své výpovědi však pře.ce 
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zdůraznil, že žalovanou neobtěžoval a že mezi ním a žal(}vanou byl pra
telský poměr. Napotomní ochota svědka. vydati svědectvi není prý 
novou skutečnosti ani novým důkazním prostředkem, protože Alfred O. 
o těchto okolnostech, které měl prokázati, byl veden a slyšen. Učinila 
proto žalovaná strana návrh na zamítnutí žaloby o obnovu řízení. Soud 
prvé stolice, aniž připustil a provedl nabídnuté důkazy, zamítl žalobu 
o obnovu řízení, poněvadž nejde o novou skutečnost ani o nOv}T důkazní 
prostředek. který žalobce nalezl anebo teprve mohl použíti, když svědek 
Alfred O., jak ze spisů základní rozepře zřejmo, byl připuštěn a vy
slechnut a výpověd jeho byla v rozsudku uváže,na. Názor tento napél'dá 
žalobce v odvolání jako skutkově i právně nesprávný, poukazuje k tomu, 
že odepření výpovědi Alfredem O-em o skutečnosti ža'lobce1l1 v řízení 
v první stoHci tvrzené, že žalovaná v letech 1922 a 1923 s Alfrede1l1 
O-em udrža,vala tělesné styky, že se tudíž dopustila cizoložství, posu
zovati dlužno tak, jakoby o této okolnosti svědek nebyl býval vůbec 
vyslýchán, a nynější jeho ochotu, vypovídati jako .sv0dek, pokládati za 
nově nalezený důkaz, jehož žalobce v základní rozepři použíti nemohl 
proto, že svědek ve směru tom podle svého osobního práva výpověď 
svědeckou neuč'inil. V základní rozepři bylo uváženo jen, co z dosa
vadní svědecké v)'povědi Alfreda G-a dovozovati lze, ocenění jeho nové 
;;včdecké výpovědi zůstává však vyhraženo da'lšímu řízení a jsou tu před
poklady pro po,volení obnovy řízení ,dle § 530 čís. 7 c. ř. s. So.ud.odvolací 
nepokládá správn)'1l1i vývody prvého soudu, že již proto, že svčdek Alfred 
O. byl v základní rozepři připuštěn a vyslechnut a výpověď jeho y na
padeném mzsudku uvážena, není tu podmínek § 530 čís. 7 c. ř. s. Pro 
posouzení, zda se svědek Al!red G. skutečně a vážně rozhodl vzdáti se 
svého práva k odepření svědectví podle § 321 čis. 1 c. ř. s. a jest ochoten 
dosvědčiti, že se žalovano'L1 v květnu, červnu a červenci 1923 v jejím 
bytu opětovně tělesně obcoval, kdy a za jakých okO'ln'Ostí k této jeho 
ochotě došlo, a je-Ii tudíž tato jeho nová výpověď zpúsobiiá, by vzhle
dem k veškerým ostatním okolnostem, zejména i k dřívějšímu jeho se
zn,<Íní, které muhou snad působiti též na věrohodnost svědkovu, byla 
zpúsobilá phvoditi pro žalobce příznivější rozhodnuti ve věci hlavní, 
jest v přední řadě ,důležito, by Alfred O. bylo tom jako svědek slyšen, 
protMe jen, kdyby tvrzeni žalobce na odůvodněni žaloby o obnovu ří
zení bylo pravdivým, byly by tll předpoklady pro povolení obnovy, 
kdežto existenci předpokladú těch jinak již předem vyloučiti nelze. 
Pokud správnost a pravdivost onoho žalobcem jako důvod pro obnovu 
řizeni tvrzení skutkového prokázána nebyla, jest řízeni podle § 496 Č'ís. 2 
a 3 c. ř. s. kusé. 

1\1 e j v y Š š í s O Ll Ll nevyhověj rekursu. 

Důvody: 

Rekurs je neQpodstat-ně'n. Pod,Je § 530 čÍs. 7 c. ř. s. může říze'l1Í skon
čené rozsudkem k návrhu strany b)'ti obnoveno zejména i v přípa.dě, 
že strana nabude teprve možnosti, použíti dl'tkazu, jehož použití v zá-
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kladní rozepři bylo. by způsobilo příznívější pro ní rozhodnuti věci hlavní. 
O takový případ právě jde. žalobce o obnovu neopírá žalobu o »skw
tečnost«, že Allred O., kterého již v hlavním sporu vedl za svědka o tom 
že v letech 1922 a 1923 udržoval s jeho manželkou cizoložné styky'·· 
jenž však při svém výslechu na příslušnou otázku odepřel výpověd', ~ 
mzsudku prohlásil, že jest ochoten vzdáti se dobrodiní § 321 c. ř. s. 
a dosvědčiti, že s Magdalenou Sch-ovou v květnu, červnu a červenci 
1923 v jejím bytě opětně tělesně obcoval, kterážto skutečnost sama 
o sobě arci by nestačila, by opodstatnila důvod obnovy podle § 530 
čís. 7 c. ř. s. jíž proto, že nastala po rozsudku, nýbrž o to, že ž1ilobce 
následkem toho,to prohlášení teprve nabyl možností použítí toho prů
vodního prostředku, což mu v hlavním sporu bylo znemožněno právě 
tím, že se Alfred O. svědectví o cízoložství vzdal. Na tom nemění nic 
okolnost, že svědek při svém výslechu v základní rozepři udal, že žac 
lovanou neobtěžoval a že mezi nimi byl poměr přátelský, neboť ani to 
am onOl nevylučovalo cizoložné styky mezi ním a žalovanou. Ale rekw
rentka nemá pravdu ani v tom, že, použil-li svědek dobrodiní § 321' 
c. ř. s., jest tím tento průvodní prostředek vyč'erpá" s konečnou plat_ 
nosti, .neboť přezírá, že jde o dobrodiní zákona, jehož se svědek kdye 
~oliv může opět vzdáti, a že tudíž i pak svědek vždy může prohlásiti, 
ze svědčiti chce, a tak umo·žniti opětný svůj výslech. Jen pokud svědek 

- tak neučinil, nemá strana možnosti, použíti tohoto průvodního pro
středku, pokucll se týče n'avrhnouti znovu jeho výslech, a o to právě 
v tomto' případě jde. Právem tudíž pokládal odvolací soud za nutné, by 
řízení prvého soudu ve směm jím naznačeném bylo dopln~no. 

. čis.8388. 

Bylo-Ii sO'udem vyšší stO'lice zrušenO' rozvrhové usnesení i s před
chozím řízením, pO'čínajíc rozvrhovým rO'kem, jest při nO'vém rO'zvrhc). 
vém rO'ku příhlížeti ke všem nO'vým přihláškám před tímtO' rO'kem anebo 
pří něm, 

Jest na exekučním SO'udu, by jednal o pořadí pO'hledávek, přihlá-· 
šeflých k rO'zvrhu nejvyššíhO' podání, třebas bylO' PO'řadí stanovenO' zá.:.. 
konem a PO'zemkO'VOU knihou. 

(Rozh. ze dnE 19. října: 1928, Rl 645/;28.) 

Rekursní soud usnesením ze dne 7. března 1928 zrušil usnesení 
prvého- soudu ze dne 27. ledna 1928 o rozvrhu nejvyššího podání za 
exekučně prodanou nemovitost, i s předchozím řízením počínajíc ro(/!
vrhovým rokem ze dne to. října 1927. Do napotomního usnesení 
p r v é h o s o u d u ze dne 28. dubna 1928 byl podán opět rekurs, 

~ jemuž. rek u r sní s o u d u,snesením ze dne 13. srpna 1928 vyhověl 
a napadené usnesení zrušil. D ů v (J d y: Již v rekursním rozhodnutí ze 
dne 7. hřezna 1928 bylo soudu p:rvé stolice nařízeno nové jednání o nác 
rodch oprávněných, což mělo za účel, by ve smyslu § 212 ex. ř. exe-
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lú.iC::ní soud jednalo nárocích) k nimž je přihlédati a o po'řadí, v němž 
mají býti uspokojeny. Okresní soud však přes to vůbec o pořadí pohle
dávek nejednal, totiž, zda a které pohledávky žádají a mají býti uspo~ 
kojeny v pořadí výsadném, zda a které v pořadí knihovním a jak za 
sebou pořadím budou následovati, nýbrž prostě sdělil obsah přihlášek 
bez ohledu na pořadí. Řízení je tedy vadné opětně tak, že přezkoumání 
je nemožné a má za následek op~tn~. zruše?Í. Další. vada ří~ení' a roz: 
hodnutí spočívá v tomto: Neprodavajl se vsechny s!multanlle zavazene 
tří nemovitosti, nýbrž jen z jedné třetiny. Nutno proto při výpočtu ná
hrady podle § 222 třetí odstavec ex. ř. žádané zadními věřiteli ~zíti. za 
základ místo zbytků rozdělovaných podstat berní hodnoty veskerych 
nemovitO'stí nerozdílně ručících. Určení této, berní odhadní hodnoty děje 
se. podle min. nař. ze dne 10. července 1897, čís. 174 ř. zák. při stave: 
nich dani čínžo,vní (domovní) podrobených šestnáctinásobnou dam 
čisté činže, zhývající po srážce nákladů udržovacích a umořovadch, 
pokud se týč:e při obytných staveních dani p'Ůdrobených třista:násobnou 
třídní daní za 1 rok. Jest přisvědčiti stěžovateH, ze soud' prvé stolice 
['ochybil, neboť jak z rozvrhového usnesení, porovná-li se s odhadním 
protokolem, vysvítá, vzal soud za základ vÝ'po.čtu výsledek soudir:íh~ 
odhadu, ale berní odhadní hodnotu ani nevypoč!tal, lest proto opatren'1 
to nezákonné a příčinou zrušení usnesenÍ. 

N e j vy Š š í S'Ů U d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Jest sice přisvědčiti právnímu názoru stěžovatele, že věřitelé byli 
up'lávněni doplniti přihlášky při novém rozvrho,vém roku ze dne 28 . 
dutma 1928 když usnesen,ím rekursního soudu ze dne 7. března 1928 
bylo zrušen~ rozvrhové usne'sení ze dne 27. ledna 1928 a řízení jemu 
předcházející počínajíc rokem rozvrhovým ze dne 10. října 1927. Dů
s'ledkem zrušení řízení musil býti nařízen .nový rozvrhový rok a pro 
·tenío musí platiti veškeré předpisy § 2to a násl. ex. ř. Třeba tudíž také 
ořlhližeti ke všem novým přihláškám před tímto, rokem aneb při něm 
~činěným. Opačný právní názor rekursn.ího soudu jest nesprávný a ne
třeba se proto zabývati jeho vývody, pokud vycházejí jen z původní 
přihlášky berního úřadu. Přes to však nebylo vyhověti dovolacímu re: 
lťursu, neboť rozvrhové usnesení exekučního. soudu bylo zrušeno take 
l té příčiny, že exekuční soud nejednalo, pořadí, v němž mají býti uspo
kojeny jednotlivé pohledávky, a že při výpočtu náhrady po?le § 222 
třetí odstavec ex. ř. exekuční soud. nevzal Zi! základ bem! hodnoty 
ve.škerých nemovitostí nerozdílně ručíolch. V to.mto směrn dlužno- při
sv-ědčiti právnímu názoru rekursního soudu. Stěžovatel jest na omylu, 
domnívaje se, že jednání o pořadí nebylo z"potřebí, poněvadž pořadí 
je.st stanoveno zákonem a pozemkovou knihou. Podle výslovného usta,
novení § 212 ex. ř. musí býti jednáno i o pořad" v l1Iěmž nároky účas;
niků jest uspokojiti. Pokud jde o vypočtení náhrady podle § 222 ex. r., 
!-",sejde na tom, že veškeré nerozdílně ručící nemovitosti byly soudně 



_._- Čís_ 8389 -
1308 

odhadnuty. POlll'va-dž ne:byl)' všechny drazboL! prodány, nutno 
výslovného ustanovení § 222 čtvrtý odstavec ex. ř. výpočtu n8nf:'" 
základ položiti berní odhadní hodnoty veškerých nemovitostí nerozdílně 
ručících. Ustanovení § 2 nařízeni ministerstva spravedlnosti ze cine 1 
července 1897, čís. 174 ř. zák. se stěžovatel neprávem dovolává, POll 
vadž zde nejde o živnostenské závody. 

čís. 8389. 

Lze povoliti exekuci k vydobytí dlužných příspěvků k oeJmocellsl<:éll1111 
pojištění na záldadě vykonatelného platebního příl<azu () nedoplatcích. 
Soudu nepřísluší zkoumati správnost platebního výměru a dOložky 
o jeho vykonatelnosti po stránce věcné., 

Platební výměry o pojistném byly exekučním titulem již podle zá.
kona ze dne 9. října, 1924, čís. 221 sb. z. a n. 

(Rozh. ze dne 19. října 1928, R I 752/28.) 

O;uesní nem-oce:nská pojišťovna domáhala se na základě výkazu 
o nedoplatcích povolení exekuce ku vydobytí nedoplatkll příspě.vků. 
S o udp r v é s t o I i c e exekuční návrh zamítl, rek II r sní s o u d 
exekuci povolil. D ů vod y: Soud prvé stolice zamíti návrh na povolení 
exekuce proto, že se exekuční titul týká pohledávky, k jejímuž dobytí 
byla již povolena exekuce na základě dříve vydaného výkazu o ne,lo
platcích a později právoplatně zastavena. Návrh byl však odmítnut nť
právem. Podle §§ j a 7 ex. ř. jest povoliti exekuci ku vydobytí dlužných 
I'iispěvků k nemO'cen'skému pojištění na základě vykonatelného plateb
ního pUkazu (§ 1 í5 zák. čís. 221/24), soucl ce však není ani opráy,nén 
ani povinen zkoumati) zda pohledávka jest po právu a zda exekucní 
titul jest hmotněprávně správným a platným. Nemůže se proto zabývati 
ani otázkou, zda o vydobývané pohledávce bylo již dříve rozhodnuto 
a zda zanikla. To lze vyšetřiti a rozhodnouti jen ve správním řízení 

(sr. OL U. 1512). 
Ne j v y Š š í s o Ll cl nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Napadené usnesení odpovídá stavu věci i zákonu, jest připojenými 
k němu důvody přiléhavě odůvodněno a stačí proto poukázati na .do
tyčné jeho důvody, jež vývody dovolacího rekursu nejsou nikterak VY
vráceny. Na vývody dovolacího rekursu jest podotknouti toto: Zko'u,
matí správnost platebního výměru a dOlo'žky o jeho vykonatelnosti po 
stránce věcné soudu nepříslU'ší. Pro povolení exekuce stačí, když exe
kuční titul vyhO'vuje po stránce formální. Tvrdí-Ii dovolací rekment, ze 
platební v)rměr a dolO'žka o jeho vy~onatelnosti jsou 'V'ěcně nesprávn":, 
jest se mLi obrátiti na příslušný správní úřad. Mylným jest názor _dn-
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\<JYaciho reku renta, že platební vý'll1ěr není způsobilým exekučním ti
tulem, ježto platební výměry o pojistném nositelů sociálního pojištění 
í,ou exekučním titulem teprve poclle zákona ze cine 19. ledna 1928, 
·t;s. 23 sb. z. a n., kdežto vymáhané nedoplatky pojistného pocházejí 
;cšté' z doby před účinnosti uvedeného zákona. Platební výměry o po
j:stném byly exekučním titulem již podle zákona ze dne 9. října 1924, 
tis. 221 sb. z. a n. (§ 175 uvedeného zákona) a byl tento exekuční titul 
diko zákonem čís. 23/28 do § 1 ex. ř. zařaděn (srovnej vládní návrh 
;ákona 23/28 z roku 1926 tisk čís. 123, zprávu ústavně právního a roz
ri)č(ového výbnru senátu z roku 1927 tisk čís. 364). 

čís. 8390. 

Uschování zabavených předmětů není zvláštním exekučním pro
středkem exekuce' na movitosti aniž podmínkou platnosti zabaveni. Jest 
jen úkonem ochranným, jenž se povoluje k zvláštnímu návrhu vymá
hajícího věřitele. Do usnesení, jímž bylo povoleno uschování zabave
ných předmětů, neni rekurs přípustnll'm (§ 289 ex. ř.). Tím, že s.?u,d 
exekuci povolující nevyhověl návrhu na uschováni zabavených svrsku, 
není exekučnímu soudu zabráněno, by k novému návrhu vymáha jicího 
věřitele uschováni nepovolil. 

(Rozh. ze dne 19. října 1928, R I í58/28.) 

Ohchodní soud povoHl e.xekuci zájmem a uschováním svrškii, avšak 
tla]lotomním usnesením ze dne 17. dubna 1928 povoEI exekuci jen za
havením, nikoliv i uschováním svrškťt, o čemž zpravil exekuční soud. 
E x e k u čn í s o u cl nařídil uschování zabavených svršků. Rekurs do 
10hoto usnesení rek u r sní s o II cl odmítl. D ů vod y: Neprirvem 
poukazují stěžovatelé na usnesení obchodního soudu v Praze ze dn~ 
1 í. dubna 1928, vyvozujíce z něho, že byl tímto usnesením exekllč1m 
~.Qud vázán a neměl povoliti uschování zabavených věcí, neboť návrh 
na uschování muže býtí podán přímo II exekučního, ,soudu. tento rozho
duje o něm zcela samostatně a může us-chování povoHti i při exekuci 
k zajištění (min. naL ze dne 3. prosince 1897, čís. 25.801, čís. 44). Je~to 
však po,dle § 289 ex. ř. není přípustným rekurs do usnese11l, kterym 
101'10 nařízeno, by byly uschovány zabavené předměty, bylo rekurs pko 
nepřípustný odmítnouti, když již prvý soucl tak neučinil (§ 523 c. ř. s. 
a § 78 ex. ř.). 

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

Důvody: 

Uschování zabavených předmětů není zvláštním exekučním pro
středkem mobilární exekuce (§ 249 ex. ř. opakem), aniž podmí,nkou 
platnosti zabavení. Jest jen úkor,em ochranným, který se povoluje 
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k zvláštnímu navrhu vymáhajícího věřitele. Příslušným, povoliti U"'fiCI<! 

vání, jest soud exekuci povolující, je-li zároveň soudem exekučním, jinak 
jen do doby, dokud dožádání o výkon exekuce u jiného soudu (exekuč_ 
ního) nebylo- vypraveno. Po té jest příslušným jen soud exekučnL 
V tomto případě povolil obchodní soud v Praze jako soud exekuci po
volující usnesením ze dne 3. dubna 1928 kromě zájmu také uschování 
zabavených věcí, avšak usnesením ze 17. dubna 1928 doplnil, správně 
opravil původní usnesení v ten rozum, že se povoluje exekuce jen za
bavením svršků, nikoli také uschováním, o Čemž byl zpraven soud exe
kuč'nL Vymáhající věřitelka na to zvláštním návrhem po, výkonu zájmu 
zažádala o povolení uschování zabavených s"ršků přímo u soudu exe
kučního, tedy u soudu toho času k povolení uschování jedině přísluš
ného. Povolil-li tedy tento' soud uschování, jest rekurs ve smyslu § 289 
ex. ř. vyloučen a právem jej rekursní soud jako nepřípustný odmítl 
(§§ 523 c. ř. s. a 78 ex. ř.), nepustiv se do řešení otázky, zda návrhu 
na povolení uschování bylo vyhověno právem a zda měla býti aspoň 
vymáhající věřitelce nlo'žena jistota. 

čís. 8391. 

BylO-li udělení stavebnlho povolení obcí v čechách učiněno závis
lým na bezplatném odstoupení částí pozemku ke zřízení veřejné cesty, 
nemůže se obec domáhati splněni tohoto závazku pořadem práva, tře
baže pozemek napotom přešel na jiného. 

(Rozh. ze dne 19. října 1928, Rv I 2017/:270.) 

Žalobě městské obce J. v čechách proti žalované, by byla uznána 
povinnou podepsati prohlášení, jímž svoluje, by byl'Ů provedeno roz
dělení parcely, by část parcely byla bez závad odepsána a připsána d'Ů 
veřejného statku, pro c e sní s o udp r v é s t -O I i c e vyhověl, o cl
vol a c í s o u d žalobu zamítl. 

N e j v y Š š í s o ud zrušil rozsudky obou nižších soudů i s před
chozím řízením a odmítl žalobu pro nepřípustnost pořadu práva. 

D ů vod y: 

Předem jest se obírati otázkou, zda jde o nárok veřejnoprávní či 
soukromoprávní. Nesporno jest, že žalovaná jest knihovní vlastnicí ne
movitosti zapsané ve vložce čís. 2246 p'Ůzemkové knihy na základě při~ 
klepu ze dne 26. června 1917. K tétO' nemovitosti patří pozemkO'vá par
cela čís. kat. 515/5. Žalobkyně tvrdi, že dřívější vlastník František Š .. 
proti němuž bylo, provedeno dražební řízení, chtěl v roce 1896 stavěti 
dům na sousední parcele čís. kat. 515/;6, že udělení stavebniho povolení 
bylo učiněno závislým na bezplatném odstoupení sporného dílce par
cely čís. kat. 515/5, že proto František Š. věno,val žalující obci tento 
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dilec bezplatně a že obec jej převzala Jo vlastnictv,;' V dalším žalujicí 
obce udává, že žalovaná udělením příklepu nabyla jen těch práv, která 
dříve příslušela Františku š-ovi, a že proto vlastnictví k onomu dílci 
nemohla nabýti; při tom výslovně p'Ůukazuje k předpisu § 442 obč. zák. 
P'Ůdle § 28 čís. 9 obecního zřízení pro čechy patří k samostatné působ
nosti obci konati policii ve příčině staveb, bdíti nad dodržováním sta
vebního řádu a udělovati policej,ní povolení ke stavbám. Pokud tedy 
obec udílí stavební povolení, ať bezpodmínečně, ať s výhrad'Ůu odpo
vídající předpisu§ 22 stavebního řádu ze dne 8. ledna 1889, Č'ís. 5 z. zák. 
pro Čechy, jde o veřejnoprávní poměry a na straně stavebníka, který 
se k rozšíření obecních sHnic zavazuje odstoupiti dílec pozemku, o zá
vazek veřejnoprávní. Přes to se však žalující obec nedomáhá cestou 
spráV'ní toho, by její veřejnoprávní nároky byly uskutečněny a by odpor 
žalované strany byl příslušnými správními orgány zlomen, nýbrž, hledíc 
opříti žalobní nárok o předpisy občanskéhO' zákona, vznáší svůj nárok 
na řádný soud. Ale již ze žaloby vyplývá, že žalobkyně odvozuje pů
vodní svůj nárok vzniklý jí proti Františku š-ovi jen z předpisu § 22 
stav. zák., tudíž z důvodu veřejnoprávního. Při ústním líčení dne 15. 
prosince 1926 prohlásila výslovně, že jí šlo jedině o to, by pozemek 
byl postoupen k účelu silničn,ímu, t. j. k účelu veřejnoprávnímu. Vznikl 
proto žalující obci co do sporného pozemkUJ jediné nárok veřejn'Ůprávní. 
Nárok ten nestal se napotom soukromoprávním, najmě tím, že žalující 
obec podle svého tvrzení převzala pozemek ten zároveň s d'Ůpisem ze 
dne 1. července 1896 clo vlastnictví, aniž záleží na tom, co bylo žalo-
vané jako vydražitelce sděleno soudcem před dražb'Ůu. Naproti tomu 
doznává žalobkyně v dovolání, že jde o veřejnoprávní nárok, vzniklý 
při udělení stavebního povolení, 'Ovšem neodůvodnila další svůj názor, 
že nárok ten jest uplatniti soudně. Oba pojmy vylučují se navzájem, 
neboť soudy m'Ůhou rozhodnouti rozsudkem jen o nárokusoukromo~ 
právním a tím není spomý nárok a nestal se jím ani později. Jde proto 
o zmatečnost podle § 477 čís. 6 c. ř. s. a bylo dovolání vyříditi p'Ůdle 
§§ 513 a 478 prvý odstavec c .. ř. s. 

čís. 8392. 

I promlčenou pohledávku lze postoupiti. 
Nárok příkazce proti zasilateli na vydáni odškodného, jež zasilatel 

obdržel od pojišťovny, promlčuje se ve třiceti letech. Zasílatel jest jen 
tehdy oprávněn zadržeti odškodné II použíti ho k zaplacení vlastních 
útrat, IOZnámíl-li a vyúčtoval-li útraty příkazci. 

(Rozh. ze dne 19. října 1928, Rv I 222/28.) 

Žalobce koupi! od firmy B. zboží, jehož dopravu provedla žalovaná 
zasílatelská firma. Žalo,vaná firma pojistila na příkazcův účel zboží proti 
poškození za dopravy a, když bylo zboží poškozeno, byla jí vyplacena 
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pojisť~vno~ ná~1,rada. ~alobou) o n-iž tu jde, domáhal 5'2 na žalované v _ 
placem pO]lstneho pemze žalobce, jemuž byl zažalovan}' nárok postoii
pen. flfln?~ ,B. Žalobě bylo vyhověno s o u d Y vše c h tři s t o I i 
N e j v y s S I m s o u cl e m z těch to C, 

důvodů: 

. ,N.ál11itka I lledostat~u aktiv-niha oprávnění, opřená o tvrzení, že žalu.
jlCI flrnla nebyla kOllHtentem zalované strany, nýbrž firma O. B. st I 
se bezpředmětnou, jakn;ile, ž.alujicí firma předložila písemný postup az: 
?ne 17. ledna, 1927, Jlmz Jl firma O. B. postoupila veškeré nároky proti 
zalova~e flrme z obchodu, jenž jest předmětem sporu. Názor že postu 
]~,st pravně neúčÍl;ný~, p~něvad,: dne 17. I~dna 1927 zažalov~né nárok~ 
jlZ zanl~ly promlce~lm" Jest pravne mylny. Práva nezanikají pouhým 
up'l~nuhm proml~ecI, Ihuty, promlč':l1Í potřebuje k své úč'innosti uplat
nem (§ 1501 obc. zak.) a nelze pozaclo'vati vrácení byla-li omylem za
pl,acena po~ledáv~a ji,ž promlče?á (§ 1432 obč. zák\ Promlčená pohle~ 
davka neprestava byh pohledavkou, tedy zcizitelným právem podl'e 
§ ! 39~ obč. z~k. a ,způsobilým, př:dmětem postupu .. Promlčení má tu jen 
ten v}~nam, ze muze byh s uspechem namítáno také proti nabývateli 
p~hledavky (§§ }394 a 1396 obč. zák), Avšak námitka promlč1eni není 
~ubec opodstatnena. Pokud žalovaná firma by přímo jako, zasílatel ru
CII~ z~ poškození zboží, pominul arci nárok na náhradu jednoročn,im pro
~,I~enlm podle ,čl. 386.?bch. :;ák Ale práv'ě s tímto nárokem byla žalu
J~CI ďtra?,".,zamltnu~ P;' pf,Vlll';l so~d~m, _ a 10 právoplatně, Nárok, jenž 
JI by,l n;ZSlml soudy pnznan, lest pny. Zalo'vwná firma pojistila zboží 
Jehoz prepr,avu obsta:.~la, na ú,čet příkazcův pmti poško'zení za pře~ 
pravy:obdrzela od popstovny 11'ahra:du za vzniklou škodu a jest povinna 
vyd~Íl vy~,lacené jí odškodné příkazci. Nárok na vydání odškodného 
~e,nl am narol;em na náhr,adu, škod~ a~,i nár~ken~ z. p~jišťovací smlouvy, 
lez by pron;lcovaly za tn leta, nybrz obyce]nym narokem zmocnitele 
prol! zmocnencl, by mu vydal co pro něj obdržel (§ 1009 obč. zák,al. 
361 a 387 obch. zák.), a podléhá promlčení pravidelnému třicetiletému. 
Názor,hájenýo dovolánim, že i tento nárok promlčuje ve tř~ch letech a že 
promlceo Ihuta počala dodáním zboží dne 12. prosince 1923 ač od
škodné bylo vyplacen? t~prve 19. července 1924, nemá v zákon'ě opory. 
Neobst~JI al~1 ~pos,ledn: l1~mltka, ,kterou se v dovolání odůvodňuje návrh 
na zamltnul! zaloby, ze zalovana firma byla oprávněna sraziti si z od~ 
ško~~ého, je,ž obdrže,la od pojišťovny, své útraty a výlohy. Dovolatelka 
z,amenuje por~vo I.'~ na~radu vyl~h a útrat (čl. 381 a 371 obch. zák), jeŽ 
JI arcI nemuze byh upreno, s pravem učiniti se sama zaplacenou bez "e
~om.t .a s,vole.ní příkazc,: z pe~ěz p.r0 něho přijatých. Toto, právo nemůže 
JI brh lflZ'llano. Z povlll,noMI z";s!latele podati příkazei ihned po prove
dem pnkazu zprávu, slozll! mu ucet a vydati mu, CO mU náleží (čl. 387 
3~1 ?bch., zák), d~le z ustanovení čl. 315,obch. zák., že kdo uplatňuj~ 
zadrzovacl pravo, jest povmen' o tom dluzníka bez prodlení uvědomiti 
plyne, že by žalované firmě mohlo jenom tehdy býti přiznáno právo za~ 
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drzeti odškodné a použíti ho ku zaplaceni vlastních útrat, kdyby byla 
tyto'útraty žalující firmě oznámila a vyúčtovala. Poněvadž sama ani ne
tvrdí, že tak byla učinila před sporem, a neučinila tak ani ve sporu, ne
lze žalující straně z důvodu výloh žalované strany odepříti nárok na vy
di>n; pojišťovnou vyplaceného odškodného. Nelze k útratálTI žalované 
strany příhlížeti ani jako ke vzájemné pohledávce, způsobilé k započteni, 
neboť námitka započtení nebyla vznesena. 

čís, 8393. 

Byla-Ii nemovitost zcizená po 8. květnu 1920 prosta veškeťých zá
vad a dluhů, jest kupitel 'Oprávněn domáhati se na prodateli, by bylo vy
mazáno vnucené zástavní právo pro dávku z majetku a přírůstku na ma
jetku. Lhostejno, že v době kupu nebylo zástavní právo zřejmoz pozem
kové knihy a že snad kupítel zavinil opomenutím opravných prostředků 
al vyrozumění prodatele, že vklad vnuceného zástavního práva vešel 
" moc práva, 

(Rozh. ze dne 19. říj na 1928, Rv I 319/28.) 

Kupitelé usedlosti domáhali se na prodatelích, by byli uznáni povin
nými postarati se o to, by vnucené zástavní právo pro vykonatelnou berní 
pohledávku eráru na dávce z majetku vtělené na prodané usedlosti bylo 
vymazáno. Pro c e s n i s o udp r v é s t o I i c e uznal podle žaloby, 
o d vol a c í s o u cl napadený rozsudek potvrdil. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

Základní omyl žalovaných spočívá v názoru, že prodaný dvorec byl 
dávkou z majetku a z přírůstku na majetku zatížen teprve vnuceným 
vkladem práva zástavního ze dne 24. září 1925. Podle § 62 zákona 
o dávce z majetku ze dne 8. dubna 1920, čís. 309 sb. z. a n. poživá dávka 
na nemovitostech částkou poměrně na ně připadající zákonného práva 
zástavního do výše 30 procent zjištěné čisté hodnoty nemovitostí. Po
něvadž tento zákon nabyl účinnosti 8. května 1920 a dvorec přešel do 
vlastnictví žalovaných teprve směnnou smlouvou ze dne 30. července 
1920, převzali jej i se zákonným zatížením poměrnou část! dávky z ma
jetk\1, předepsané jejich předcbůdcům v držení dvorce, manželům Voj
těchu a Marii S-ovým, jež byla zjištěna penízem 8\.387 Kč. Takto zatí
žen, třebaže zákonné zástavni právo nebylo patrno z knihy pozemkové, 
a .třebaže si ho strany neuvědomily, přešel dvorec kupní smlouvou ze 
dne 17. prosince 1921 i do, vlastnictví předchůdkyně nynějšího žalobce, 
Marie S-ové. Zjevným se stalo zákonné zástavní právo teprve jeho 
knihovním zápisem ze dne 24. září 1925. Poněvadž kupní smlouvou ze 
dne 17. prosince 1921 byl žalovanými dvorec prodán Marii S-ové prost 
veškerýcb dluhů a závad až na převzatou pohledávku sirotčí pokladny, 
byla Marie S-ovájako kupitelka oprávněna a jest oprávněn i žalobce 
jako její dědic, požadovati od žalovaných správu podle §§ 922, 933 a 
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9~8 po~lední :Iěta obč. zák,) totiž ~proštění dvorce váznoucího na n~~ll 
zastavmho prava p~'o nedoplatek davky z majetku. Tím jest žalobní Ilá~ 
rok prakazan .. Llchy!n Jest l.,azor ,dovolatelů, že by žalovaní ručilí jenom, 
kdy~y ,byh .vyslovn~ prohl~S!lr, ze dvorec jest jakýchkoliv závad prost. 
~~a:l, ze Jej .prodah ?ez za~ad. N~záleží na tom, zda bylo při vy jedná_ 
\ a!" o kupn; ~n~lou,ve Jedna~o take o dav.ce~ .majetku, proto bylo zby
te~no, pravadetr dukaz nabldnuty O poplrajlcl!n to tvrzení žalovaných 
svcdkem Františkem H-cm. Právě proto, že o zatížení dvorce dávkou 
z majetku nebylo nic jednáno a ujednáno, jest všeobecné smluvni usta
novení, že se dvůr prodává prostý dluhů a závad v neprospěch žaiova. 
ných. !"1y~ným j~st ~osléze i názol; že žalobní nárok není po právu, po ... 
~ev~dz .~~stavnr prav? bylo neprave;n vloženo do knihy pozemkové a 
ze ~a!uJ'cl str~na z,avlmla opo,menutrm opravných prostředků a vymz
umem.~alovanych, ze vklad vesel v moc práva. Žalovaní by byli povinni 
~pr?stltr prodaný jimi dvorec věcného ručení za dávku předepsanou man
zelu,.m S-ovým ta~é, kdyb'y zástavn! právo knihovně nebylo vůbec vy
znaceno. Kmhovm Jeho zapls ma vyznam toliko pro promlčení věcného 
ručení nemo'vitosti podle § 62 zákona o dávce z majetku a pro záník ná
roku na správu podle § 933 obě. zák. 

čís, 8394, 

Ochrana nájemcíl (zákon ze dne 28. března 1928, čís. 44 sb. z, a ll,», 
Byt o 5 pokojích, jenž byl již při vzniku nájemního poměru vyloučen 

~ ochrany nájemcíl, nemohl se napotomni libovolnou úpravou bytu ná
Jemcem v ten způsob, že dva pokoje byly zařízeny za čekárnu a ordi
nační síň, dostati pod ochranu nájemcíl, Na tom neměn, nic předpis 
§ 1 (2) čís. 16 zák. 

(Roz:h. ze dne 19. října 1928, Rv I 1456/,28.) 

Pr,onajímatelé dali žalovanému lékaři soudní výpověď z bytu ° pěti 
~oko]Ich, kuchynr, dvou komorách, předsíni, pokoji pro služebné s pří.!. 
zal~v~ný ~am2tl, že ž~lující ,s{~an~ nebyla oprávněna dáti mu soudní vy
poved, Jezto zalovany podleha zakonu na ochranu nájemníků, takže by 
zalující strana byla jen oprávněna žádati o svolení k výpovědi podle zá
l~ona, kdyby měla důvod v § 1 téhoz zákona uvedený, čehož však není. 
zalovaný najal jjž v roce 1920 byt v domě žalobců a používal ho až do 
15. !e?:na 19~6, .k~y k žádosti, str~ny žal~jící za~lěníl původní byt za byt 
nyneJsl sestava]Icl z kuehyne, tn pokoju, ord'l1ace, čekárny předsíně 
koupelny, spížírny a pokojíku pro- služku, kterážto záměna ;tala se od 
zá~l,:dě ;,zájemné dohody,. aniž došlo ku změně původní smlouvy, neboť 
1 člnze zustala stejnou; nejde tedy o smlouvu novou, nýbrž o záměnu za 
st3'rých stejných podmínek. Poněvadž jde o nájemní smlouvu uzavřen·ou 
]Iz v roce 1920, podléhá smlouva a žalovaný jako nájemník zákonu 
o ochraně nájemníků, neboť žalovaný jako lékař používá 2 pokojů, ord;-
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nacť ~:. čekárny, předsínt' a koupelny k provozov,:,ání, s,vé l,ékařské prakse. 
Při záměně bytu nedošlo mezi stranamI k uzavrenr ustnr smlouvy a t;
prve po delší době, když byl žalovaný jíž v nynějším bytu, byl mu zaslan 
písemný návrh smlouvy, o kt<;rém se v~dlo jednání, ale. toto nevedl~ 
k positivnímu výsledku a nedoslo anr k ustnr, smlouve, am ~ po~epsa!1! 
smlouvy písemné. Pro c e sní s o udp rve s tol 1 c e vypoved ZfU

C 

šil o d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdIl. 
, N e j vy Š š í s o u d ponechal výpověď v platnosti. 

Důvody: 

Dovolání, opřené o dovolací důvod podl,:, či,s., 4 § 5~3 c. ř. s. j~~: 
opodstatně.né. Podle zjištění prvého soudu uz.'~a zalo~any bytu, .o neF 
jde, od ledna 1926 a pronajatý mu byt byl ~,petr P?koj'ch, k~chy.'1!, dvo~ 
předsíních, pokojíku pro služebnou s vedleJslm pn~lu~,enst~lm: zalova~y 
sí však zařídil ze dvou pokojů lékařskou ord!!1aČ~l sm a cekar,~u, takz,e 
pro rodinu ve skutečností používá jako bytové mlstnostr jen tn pokoJu. 
Správným jest právni názor nížších SOUdCl, že, dohodou v ledn~ 192? 
o výměně dřívějšího bytu za jiný byt v}adn!m tr,aktu, d~m~ za!obcu 
vznikla nová smlouva nájemní o novem predmetu" trebaz~ cmze zust~l~ 
nezměněna, a jde tedy o pronájem novéh.o bytu"z~l~·~an,emu. povolan! 
mylně doličuje, že prý šlo jen o pokračova!1! v d.n~eJsl -naj~mn; smlouve 
z roku 1920 která se však týkala bytu zcela ]lneho v prednrm traktu 
domu. žalov'anému v lednu 1926 pronajatý byt skládal se tedy z 5 po
kojů, kuchyně, pokoje pro služebnou a ved!ejších ,místnos:í a po~l: ps
ného doslovu zákona o ochraně nájemcu, nenl takovy byt ucasten 
ochrany zákona, poněvadž jest svým rozs~hem větší, ne,ž ,byty ,záko?em 
chráněné. Předpis vylučující z ochrany zakona byty vetsl ,nez ,o trech 
obytných místnostech - mimo kuchyně a místnosti pro sluzebne ~, byl 
pojat již do zákona ze dne 25. dubna 1924, čís. 85 sb. z. a n. (§ 31 CIS. 5 
zák.) s účinností od 1. května 1924 a byl výsledkem .. snahy, po post~p~ 
ném odbourání ochrany nájemců ve prospěch ~ronaJl~a:el~ (vlastnrku 
domů) a byl později převzat v doslovu podstatne nezmenenem 1 do poz
dějších zákonů ze dne 26. března 1925, čís. 48 sb. z. a 1;; (§ 3: ČlS. 5 
zák) a ze dne 28. března 1928, čís. 44 sb. z·. a n. (§ 31 CIS. 4 zakon~). 
Zákonnou mez ochrany malých bytů nelze však roz~iřovatiust~n~v,emm 
§ 1 (2) čís. 16 zákona čís. 44/1928 sb. z. a n., k~ere v Rosle~nr ~ekvy
kládá šířeji pojem obytných místností ve prosp,;ch naJemcu ~r: ~ypo
vědním důvodu t. zv. nadměrných bytů, pokud ovsem ty~o J~:u jeste 'pod 
ochranou zákona t. j. pokud nejde při nich o t. zv. nove naJmy bytu po 
1. květnu 1924 al;ebo teprve po vyhlášení posled?ího zá~ona čís. 44/,1928 
sb. z. a n. pronajatých. Je-li však zjištěno] že zalo~anemu ~yl byt pro
najat jako byt o 5 pokojích mímo kuchyne a pokOj pro sluzebnou, Ja~~ 
novému nájemci v zadním traktu domu žalobců v lednu 1926, ~edy J1Z 
po 1. květnu 1924, byl tento byt již při vzniku ~ájemního pomeru vy; 
loučen z ochrany zákona ze dne 26. ledna 1925, ČlS. 48 sb. z. a n. (§ 3 

b3'" 
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čís. 5 t. z.) a nemohl ani pozdější jednostrannou libovOlnou úpravou 
žalovaným, změnou dvou pokojů obytných jednak v čekárnu jednak v or
dinační síň, dostati se pod ochranu zákonů v neprospěch pronajímatelů 
(talobců), jichž oprávněným zájme\11l již zákon čís. 48/1925 vyhověl 
tím, že byt tak rozměrný z ochrany uvolnil. Ježto tedy jediná námitka ža
lovaného proti výpovědi, že jde o byt zákonem chráněný, neshledána 
opodstatněnou a proti lhůtě výpovědní žalovaný námitek nečinil, bylo 
vyhověti důvodnému do·vo·l&ní a soudní výpověď z bytu ze dne 3. dubna 
1 928 uznati za účinnou. 

čís. 8395. 

Exekuee na platy. 
Vyrovnávací přídavek zaměstnance československých státnlch drah 

jest vyňat z exekuce ve smyslu § 69 vládního nařízení ze dne 5. března 
1927, čís. 15 sb. z. a n. 

(Rozh. ze dne 19. října 1928, R II 295/28.) 

Poddlužník (ředitelstVÍ státních drah) navrh·l, by byla zrušena exe
kuce na služební plat železničního zaměstnance, ježto volný roční dů
chod dlužníkův nedosahuje po odečtení administrativních srážek 6000 Kč, 
a je proto exekuce podle § 150 plat. zák. čís. 103/26 a § 69 vlád. nař. 
neproveditelná. S o udp r v é s t o I i c e návrh zamítl. D ů v O· d y: 
Podle § 196 zák. čís. 103/26 nastupují služební příjmy tímto zákonem 
nově stanovené na místo všech dosavadních stálých služebních požitků. 
Pokud nový plat spolu s osobním přídavkem podle § 171, s přídavky na 
děti a s jinými přídavky v § 196 (3) jmenovanými jest po srážce pensij
ního příspěvku menší než souhrn služebních požitků uvedených v § 196 
(I) po srážce pensijního příspěvku, obdrží zaměstnanec t. zv. přídavek 
vyrovnávací. Tento je tedy součástí platu. Podle § 150 (I) písm. a) cit. 
zák. považuje se za plat 75% služebního platu bez výchovného. Podle 
písm. b) jsou z exekuce vyňaty služební příjmy, pokud nejsou uvedeny 
pod písm. a). Služební plat skládá se ze služného, činovného a výchov
ného. O vyrovnávacím přídavku mluví zákon teprve v § 196, tedy dlouho 
po tom, co pojednává o různých těch přídavcích jiných a o exekuci. Ne
lze tedy považovati vyrovnávací přídavek za takový, který je z exekuce 
vyloučen. V daném případě jest stav tento: 1. mzda 665 Kč, 2. vyrov
návací přídavek 100 Kč', celkem 765 Kč. Po odečtení administrativních 
srážek 35 Kč 48 h zbývá 729 Kč 52 h. Z toho 75% čin;' 547 Kč 14 h, 
tedy o 47 Kč 14 h více, než exelcutovi musí zůstati. Rek u r sní s o u cl 
zrušil napadené usnesení a vrátil věc soudu prvé stolice, by o návrhu 
poddlužníkově, vyčkaje pravomoci, znovu rozhodl. D ů vod y: Napade
ným usnesením zamítl soud prvé stolice návrh poddlužníka, ředitelství 
státních drah, na ZľI1še.nÍ exekuce vedené na služební plat povinné strany, 
žel~zničního- zřízence, vycházeje" z právního názoru, že vyrovnávací pří-

Iql1 

davek jest při výpočtu příjmu exek~ci podr?b~ného poklá~ati z.~ 80",
.' t služebního platu. Právem napada poddluzmk toto usneS,nt stlznostI, 
c~~oť právni názor soudu prvé stolice jest mylným. V § 15? platového 
n' k c·,·s 103/26 a v § 69 viádního nařízení ze dne 5. brezna 1927, za ona . J - , " ," t o 

čís 15 sb. z. a 11., kterým upraveny byly platove pon;ery zames nanctl 
• ;koslovenských státních drah, mluví se jen o služebmm plat~ a o J~h~ 
c:dnotlivých s'oučástech a stanovi se, do jaké výše. a n~ kte;:e s~učastl 
J' est exekuce na služební plat připustnou. O vyrovnavaClm pnd.avKu 11':
Jč " ·n.k" Z J'aky'ch součásti se skládá služební plat zamestnancu, 

tll.J se zml J., , , ... " 'I'" 
uvádí na rŮZ'11ých místech jak platový zákon tak ,vladm nanz~m, ec .vy-
rovnávací přídavek není mezi těmito součástmi ~ubec Jmenov.an. A prece 
'est vyrovnávacj přídavek, jak z důvodové zpravy k platovemu. z~konu 
~ysvítá, stálým příjmovým zdrojem zaměstnance a pevnou souč.a~!t Jeho 
služebního příjmu. Z toho jest zřejmo, že touto cestou nelz.e .doJ!tl k. roz~ 
hodnutí sporné otázky. Teprve tyto úvahy ve?ou. k r.ozresem ?tazky~ 
"Služební příjem« a »služební plal« jsou dva ruvne pOJmy, ktere ,;eSI11I 
býti stotožňovány. Onen prv~í jest "Irš,í tohot? 'PoJ.mu. Aby ro~dll t~n 
lépe vynikl, dlužno. opět po~kaza!t ,na d.uvod?~e zpravy k. plat.ovemu za= 
konu které uváděj I tyto slozky sluzebmho pr1Jmu. 1 .. Sluzebm plat, kte. 
rým jsou služné, činovné a po případě vý<:hovné, 2. p'řipad~é. na~urálnt 
přijmy a 3. případné služební a osobní pndavky a Jme stale VyhOlly. 
Toto rozlišování převzal také § 150 platového zákona a § 69 vládního 
nařízení, neboť na rozdíl od ustanovení odstavce 1 a!, v~ kte:~m se 
mluví o. služebním platu, mluví se v odstavci lb) o sluzebmch pn]lnech 
a stanoví se v něm že služební příjmy, pokud neJsou uvedeny v .od
stavci la), jsou z e;ekuce vyňaty a nezapo~ítávají se při výpo~tu pří]lnu 
podrobeného exekuci (zajišt"'ní, zastavem, postupu). protoze doslov 
uvedených §§ jest jasný a vyrovnávací přídavek v odst~vc, I a) uved!,n 
není a jelikož nelze soudIti, že zákonodárce při redakCI techts za~on~rh 
ustanovení na vyrovnávací přídavek zapomněl, J~st vyrovn.avacl pnda
vek prohlásiti za příjem, který jest z exekuce vynat.a. k~ery se n.e~apo
čítává při výpočtu příjmu podrobeného exekUCI (~aJlstem, za~tavel1l,. po
stupu). Jelikož obdobný případ, pokud rekursntmu soudu jest ,znamo, 
dosud řešen nebyl, byla vyhražena právoplatnost tohO'to rekurslllho roz-

hodnutí. 
Ne j v y Š š í s o li d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Povinný jest podle úředniho sdělení ředi.telství st.. drah ze d~e I. č:'ľ
vence 1928 pomocným železničním za';lěstnancem a.)eho platove pomery 
byly upraveny vlád. nař. ze dne 5. brezna 1927, CIS. 15 sb. z. a n. v~ 
smyslu zmocnění § 210 plat. zákona čís. 103/,1926 S? z: a n; Podle §.14~ 
vlád. naL čís. 15/1927 platí pro povinného· obdob ne predpls § 95 teho: 
vládního nařízení o vyrovnávacím přídavku a podle § 125 Sbdob'!" 
i předpis § 69 vlád. nař. o exekuci na služební plat. Ustanovenrm ~ 09 
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vlád. nař. byla podle obdoby ustanovení § 150 plat. zákona č·is. 103/1926 
s~; z: a n. omezena přípustnost evxek~ce na služební platy zaměstnanců 
slatl1lch drah Jednak na 75% sluzebmho platu v § 1 zákona ze dne 1.5 
dubna,192?, čis. 314 sb. z'. a n .. ~ytče~ého, je~nak, vyloučeno výchovné' 
ze sluze?nJho pl~tu, exeku~l post:Zltelneho. Sluzebl1l plat povínného jako 
p~mocn~ho, zan,'estnance zele,zlllcnlho, skladá se podle doslovu § 113 
vlad. nar. Č1S. b/1927 z denlllho platu a z výchovného a, ježto výchovné 
jest z ~xekuce vůbec v~loučeno, jest zabavitelným ze služebního platu 
povmneho jen jeho dem1J plat o to jen do výše 75%. Denní jeho plat do
sahuje měsíčně nesporně 665 Kč a po odečtení administrativních srážek 
ve smyslu § 69,(2), vlád, nař. v čá~tce 35 Kč 48 h, činí měsíčně jen 
6?9 Kc, 5,~ l~ z neho;, 755% Jest 472 Kc, 14 h .• Nedosahujetedy jeho denni 
p~at meSlcne 500 Kc, jez mUSl povinnel11'U zustati volné (t. j, 'I" z roč
lllch 6.000 Kč ve smyslu § 1 (1) zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 314 
sb. z. a n.). Vyro,v,n-áva,cí příd,avek nemá povahu denního platu, neboť 
P?~le § 95 ~3) ~Iad.na:. doplnuje hromadně rozdíl mezi veškerými dří
VejSlml, z ruznych trtulu poskytovanými služebními požitky povinného 
a mezI jeho služebními příjmy, vlád. nař. čís. 15/1927 nově stanove_ 
J;ými -voVŽdy po ~rážce p.ensíjního příspěvku - a tvoří jen dočasný sltl,
zeb~l ]1f1Jem zamestnancuv (§ 95 (4) vl. nař.). Tento služební příjem 
11em vsak uveden v § 69 (1) písm. a) vlád. nař. a podle jasného doslovu 
oclst. b) § 69 vlád. nař. jest z exekuce vyňat. 

čís. 8396, 

Dovolací rekurs do srovnalých usnesení obou nižších soudů (§ 16 
nesp. I'z.) překáží lormelni právní moci a vykonatelnosti napadeného 
usnesení. 

(Rozll. ze dne 19. řijna 1928, R II 319/28.) 

. Na základ~ usnesení v nesporném řízení povoHI s 'o II d P r v é st 0-

~I C e e~e~UCl, rek II r,s n í ,8 O II cl exekuční návrh zamítl. D ů vod y: 
Lxeku.čn,l tltu~, uSneSe?1 ze ull,e 25, d~bna 1928 nebylo v Čase podání 
e~ekUCl1lho navrhu p'ravoplatne, protoze pOvl11ny proti usneseni rekurs
I11ho s?udu podal dovolací rekurs. Nemělo proto hýti návrhu exekuč'nímu 
vyhoveno (§§ 12, 19 nesl'. říz. a § 1 čís. 6 ex. ř.) najmě když v usnesení 
.I e stano'veno, že splMky dospělé do právní moci usnesení jest zaplatiti 
clo 14 dnů. 

Ne j v y Š š í s o II Ll nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Náznf stě'žovatelův, že stížnost do srovnalých usnesení dvou nižších 
souqů ~v.nesporné~n řl,zeni není řádným opravným prostředkem a proto 
neprekazl lormelnl pravnl mOCI a vykonatelnosti potvrzeného usnesen,í, 
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úťma v zákoně opory. Skutečnost, že § 16 nesp. říz. připouští, třebas jen 
',/ obmezeném rozsahu, stížnost také do usne.sení rekursního soudu, kte
rým bylo rozhodnutí prvního soudu potvrzeno, a tím umožňuje, by právní 
stav vzniklý rozhodnutím nižších soudů byl změně,n, zp~,~obuje, ~e 
i 17 tomto případě, stejně j,;ko při různících se usnesemch mzslch soudu, 
pl ávnf moc nastane teprve rozhodnutím soudu třetí stolice nebo nepodá
ním dovolací stížnosti v zákonné lhůtě. Ustanovení druhého odstavce 
§ 12 nesp. říz., že rekurs má odkladný účinek na vykonatelnost napade
;,ého usnesení, platí, ano není v § 16 nesp. říz, odchylného ustanovení: 
také pro stížnost podle tohoto zákonného předpisu, stejně jako pro nI 
oIatí z téhož důvodu také 14denní rekurs ní lhůta stanovená v § 14 nesp. 
fíz. pro jiné dovolací stížností. Dovolávání se předpisů sporného řízeni 
svědčí spíše proti názoru stěžovatelky než pro něj. Mimořádnými oprav
nými prostředky civilního soudního řádu jsou jenom žaloba pro zmateč
nost a žaloba o obnovu, jichž nesporné řízení nez·ná a jichž v něm ani 
obdobně nemůže býti použito. Původní předpis § 505 c. ř. S., že do~olání 
do potvrzujícího rozsudku soudu druhé stolice nemá odkládacího úcmku, 
byl zrušen čl. VI čís. 3i novely čís, 118/1914. Podle pravlClla § 528 c. 
ř. s. nejsou sice ve sporném a exekučním řízení dovo1ací rekursy. do 
srovnalých usnesení dvou nižších soudů vůbec přípustny, pokud JSou 
však vyjimečně dovoleny, v případech §§ 83 třetí ~dstavec a 239 t~etí 
odstavec ex. ř' J není mezi nimi a řádnými dovolaclml rekursy rozdtlu. 
Z. pouhé okolnosti, že opravný prostředek po ,dle § 16 ne~p. říz. j,;st v něm 
pojmenov[,n stížností (Beschwerde), kdezto opravny prostredek ,?O 
změňujíciho rozhodnutí soudu druhé stolice zove se v. § 14 nesp. nz. 
rekursem, nelze pro názor stěžovatelky nic dovozovatI. Reku:sm ,soud 
proto právem uznal, že usnesení prvního soudu nenabylo pro ,~casne p~ 
dání dovolacího rekursu ještě práv,ní mocí, a není podle § 1 o ~lS. 6 ex, !. 
a § 19 třetí odstavec nesp. říz. vykonatelným. Na tor;r nemuze l~[C ;,me
níti. že mimořádná dovolací stížnost povínné strany zustala bez usp:,C?U, 
neboť přípustnost exekuce bylO posuzovati podle dn~ podální exekucmho 
návrhu. Tím méně mohl býti vzat zřetel na tvrzení, ze se povmna strana 
vŘemožnýrn způsobem snaží vyhnouti svým zákonným otcovským po
vhmostem. 

čís. 8397, 

Předpisu § 518 c. ř. s. nelze použiti, jde,li o delegaci podle § 31 j. n. 
pm žalobu z rušené držby. Rekurs jest přípustný jak proti ,povolení dele-
gace, tak proti jejimu odepřeni. ., , 

Učinil-li žalovaný návrh na delegaci, jest soud povtnen vyzádab sl 
v"jádření ve smyslu § 31, posledni odstavec, j. n. od žalobce. 
. , V řízení o delegaci nemají místa předpisy §§ 41 a 50 c. ř, s. 

(Rozh. ze dne \9. ř.íjna 1928, RII 330/28.) 

. V r c II n í z e !TI s k), s o u d v Brn ě ustanovil ve. sporech z ru
š(:'né držby k návrhu žalovaného, hy na místě okresního soudu v U. pro
jl"dnával okresní SOU(~ v š. 

.. 1 
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N ~ j vy Š š í s o II LI zrušil llap-adené usnesení a lila-žil 
zemskem,:t soudu., by znovu rozhodl O návrhu na delegaci 
soudu v s. 

Důvody: 

Předeslati nutno, že zde nepřicházi v úvahu předpis § 518 c ř; 
o, obm;zené ~řípustnosti rekursu ve sporech z rušené držby, tieb~ž~ 
n~vrh z,:lo,vaneho n~ d~leg~c; Jl'neho okresního soudu podán byl z pode 
netu čtyr. zalob z rusene drzby,. neboť jde tu právě o delegaci z důvodů 
vhodnosÍl pod'le § 31 j. n., a jen tato jest předmětem stížnosti Že tJl 
nelze zejm~na použiti druhého odstavce § 518 c. ř. s., podle něh~ž stít. 
nostl na vsechna ostatní usnesení učiněná za řízeni mají býti spojeny 
s. rekms,:m, proh usnes~ní koneblému, vidl1Ú' již z úvahy, že o rekursu 
00 konecne~o us·nesenl rozhoduje sborový soud první stolice, nadří" 
z~ny okres'l11mu soud;.' procesn!mu s konečnou platností (§§ 3 a 49 
ČIS; 4 j. n. a § .~2~ c. r. s..), kdezto o rekursu do usnesení vrchního zetu... 
skeho soudu,. Jlmz by!? rozhodnuto o návrhu na delegaci podle § 31 
j, n. rozhoduje lte'j~y.S~I, soud. Z~ko? připouští rekurs jak proti povolení 
de!~gace, tak proh jeju~u odeprem, "pr?lože »rozhodnutí o delegacich 
mu ze ~e velmI podstatne ~ot~kah zajmu stran, ať již bylo rozhodnuto 
ve ~meru povolem neb oueprem« (materialie II. str. 339 a společná 
zprava permanentní komise panské sněmovny a permancntníh.o výboru 
poslanecké sněmovny str. 23), . . 

, ~ek~rsu žalobců, ~platňujícímu vadnost řízeni, jest přiznati oprá,
n~nt. Zakon pr~dplsuj: v, § 31 vpo~lední odstavec j. ll. obligatorně, .ž.e 
pred rozhodnutuTI musI by tl vyzadano vyjádření jak od soudu jenŽ bý 
byl k j~d'ilání a rozhodnutí o sobě příslušným, tak od stran. P~oto bylo 
p~vodt11 slovo .ve vládní osnově »k5nnen« nahraženo v perm"nentní kO'
m!~1 sl?vem,»s"md« (VIZ spol~čnou zprávu již citovanou str. 23). V toníto 
pnJ'.ad,e vYP,~n~ s~ SIC': o na~rhu na delegaci okresní soud, ale nebylo 
vyzadano vypdre11l od zalobcu, což tito právem vytýkají (srv. také rozh. 
ČI~." 731, S?' n, s.). Bylo tudíž rozhodnouti, jak se stalo. útraty rekursu' 
~t,ez?v,~telu,m nepř~slušejí, ~eboť, jak již uvedeno, není řízení o delegaGi 
c~s!t nzem sporneho, nem a111 incidenčnim sporem a nemaj.í tu před
plSy §§ 41 a 50 c. ř. s. místa. 

Čís. 8398. 

K bytu náleží pravidelně též příslušenství (část půdy a míst.o JfllI'O 
úsch.ovu věcí, zejména topiva, dříví a pod.). 

K obživnutí služebn.osti (§ 525 .obč. zák.) se nevyhledává by nové 
stave~i ~y!o zří~~o přesn~ jako stavení zničené, stačí, byl.o-li P.ostavooo 
na di'ivejslm mlsté a \ze-It ho zase služebnostně užívati. 

(Rozh. ze dne 19. října 1928, Rv II 212/28.) 
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Žalobce domáhal se na žalovaných, by mu ve své stodole přenechali 
I< užívání plochu 20 m' a na půdě domu plochu 21·05 m' , jakož i volný 
přístup a odchod k těmto prosto rám. O b a niž š i s o u cl y uznaly 
podle žaloby. 

N e j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovolání, pokud bylo namířeno protí 
příznání užívacího práva k části půdy, vyhověl mu však co do užívacího 
práva k prastaře 20 m' ve stodole, rozsudky nižších soudů v této části 
zrušil a vrátil věc soudu prvé stolice, by, doplně řízení, v tomto rozsahu 
znovu rozhodlo žalobcově návrhu. V otázce, o niž tu jde, uvedl Nej
vyšší soud v 

důvodech: 

Co se týče dovolacího důvodu čis. 4 § 503 c. ř. S. marně se snazl 
dovolatelé dovoditi, že žalobci právo k užívání půdy a právo k užívám! 
stodoly vůbec nepřísluší prý proto, že podle kupni smlouvy, o niž ža
lobce svůj nárok opirá, vyhradili rodiče žalobcovi jen právo bydlení, 
čímž jest rozuměti jen právo k užívání výměnické světnice, nikoli též 
půdy a části dřevníku, kdysi ve stodole zřízeného, a že právo k užívání 
částí stodoly nepřísluší žalobci léž proto, že po shoření stodoly nebyl 
dřevník, z něhož si jednu třetinu lOdiče k užívání vymínili, znovu ve 
stodole postaven. K vývodům dovolání jest uvésti toto: K bytu pravi
delně náleží též příslušenství jako část půdy a místo pro úschovu věcí, 
zejména topiva, dříví a pod. (Stubenrauch u § 521 obč. zák., Ehrenc 
zweig: Sachemecht str. 370), Jestlíže si rodiče žalobcovi vymínili kromě 
výměnické světniCe výslovně ještě část půdy a jednu třetinu dřevníku, 
neplyne z toho, že, vymínivše pro děti, pokud se týče pro žalobce, právo 
bytu, vymínili právo bytu bez onoho příslušenství. Smlouvu nelze vy
kládati slovně, nýbrž podle smyslu a podle pravidel poctivého styku 
(§ 914 obč. zák.). Příp<tÓ!l1ě, pokud jde o výklad, co rozuměti jest slovy 
»právo bytu« pro děti ve smlouvě, poukáz<tl odvolací soud na nepo
přenou žalovanými okolnost, že po smrti rodičů od roku 1920 až do 
posledni doby, do shoření stavení dne 1. ledna 1927, užívaly děti najmě 
žalobce půdy í dřevníku jako jejich rodiče. Tím, že shořela stodola a že 
v nové stodole nebyl znovu zříze;n dřevník, nezaniklo, jak tvrdí žalo
vaní, žalobcovo právo k užívání příslušné prostory ve stodole. Není třeba 
k obživnutí služebnosti, by nové stavení, zde stodola, bylo zřizeno 
přesně jako stavení zničené, ten smysl ustanovení § 525 obč. zák., že 
služebnost obživne, byl-li služebný pozemek (budova) v dřívější stav 
uveden, nemá, stačí, jde-li o budovu, bylo-li stavení postaveno na dří
vějším místě a že lze budovy zase služebnostně uŽ,Ívati (Stubenrauch 
u § 525 obč. zák., Ehrenzweig, Sachenrecht § 259 str. 381 pozn. 8, rozh. 
Ol. U. čís. 14.088, sb. n. s. čís. 6520, 7355). 

čis. 8399. 

Nelze povoliti změnu žal.oby, jež by byla pouhým .obcházením ná
mitky nedostáva.ifclh.o se oprávnění ke SP.oru. Tak jest tomu, zahájil-li 
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l,do spor původně jen vlastním jménem a teprve za sporu vzhledem 
k námitce nedostatku aktivniho oprávnění ku sporu prohlásil, že 
sporu vstupuje i třetí osoba. 

(Rozh. ze dne 20. řijna 1928, R I 724/28.) 

Žalobce Rudolf H. domáhal se na žalovaném majiteli domu vrácen' 
~5.?00 Kč ve smyslu § 20 zák. na ochr. náj. Žalovaný namítl krom~ 
jll;eho .1 nedostatek žalob~ova oprávnění ke sporu, tvrdě, že uzavřel 
naJenwI smlouvu nejen se zalobcem, nýbrž i s jeho manželkou Kateřinou 
H-o,,:ou. Při ústním jednání prohlásil žalobcův zástupce, předloživ zá
T?Vel!. plnou m.oc Kateřiny H-ové, že se zřetelem k námitce žalovaného 
KateT:na H-ova vstupuje _do spor:, jako spolužalobkyně a dosavadní po. 
:tup 1 zalobce s~hvaluje. zalo!.any se p.roti tomu ohradil. S o udp r v é 
~ to, I C ': zamltl navrh I~atenny H-ove, by byla připuštěna jako spolu
z~lo~kyne do sporu. D u vod y: Vstupuje-li do sporu osoba třetí na 
nll.'t~ strany rozepře, třebas i jen ohledně části žalobního nároku na
stava změna žaloby ovšem jen pokud se týče podmětu sporu. Z:něnu 
takov~u nelze podřaditi pod ustanovení § 235 c. ř. s., neboť toto usta
novem roz~mí z:"ěno~. ž.aloby ied~ak změnu právního důvodu žaloby, 
!. J. s.kutecI;ostJ, tvonclch pravm podklad žaloby, jednak rozšíření 
zalobmho ,naroku. Na změnu v podmětu žaloby se tedy ustanovení 
§ :35 c._. r. s. nevztahUje a podle tohoto ustanovení tedy navrhovaná 
Z!l1e.na pnpustnou n~ní; Zbývá .se. zabývati otázkou, zda je vstup osoby 
ÍIeÍl diO sporu na nllste podle Jlnych ustanovení zákonných. Civilní řád 
sOlld~í pojednává ~ _ účaste"nství Helích osob, za jakou v tomto případě 
pov~zovatl nutno tez Kalennu H-ovou, v 3. titulu, oddílu prvního části 
prve. A t~ by se mohlo jedna,ti jen o ustanovení § 19 posledního ode 
st~v:e ~. r. s. ~o,dle tohoto ustanovení může i osoba třetí vstoupiti na 
mlst~ te neb Ol;~ strany do sporu, předpokládá se však jednak, že se tu 
Jedna o vedleJs!ho mlervenJe'nta, který k té neb oné straně přistoupil, 
jedn~k svolem .obou stran. Am té, ani oné podmínky tu však není, neboť 
Katenna H-ova nevstoupllado sporu jako vedlejší intervenienlka a ne
splnila ani předpoklad pro vedlejši intervenci v § 18 c. ř. s. vytčený, 
ne~í tu však ani svolení obou stran. Rek u r sní s o u d připusiil Ka
tennu H-o~ou jako spolužalobkyni do sporu. D ů vod y: Nelze sou
hla~IÍl s nazorem prvého soudu, že změnou žaloby jest rozumětí jen 
zme;1U pr~vního důvo_du n,:?o roz.šíření ~alobního nároku. 1 v suhjek
Ílvlllm smeru Jest lmena pnpustna tak, ze vedle žalobce nebo žalova
ného nebo na jich místě vstoupí do sporu jiný. Ale v souzeném případe 
se o změnu žaloby vůbec nejedná. Zalovaný vytýká žalobě nedostatek 
aktivní legitimace, poněvadž nájemní smlouvu neuzavřel jen žalobce 
Rudolf H., nýbrž i jeho manželka Kateřina H-o'vá, důsledkem čehož 
není žalo~ce sám k žalohě oprávněn. Jde o manželku, jejíž jmění spra
vUJe malnzel podle § 1238 obč. zák., pokud tomu manželka neodporuje. 
Tohoto odporu tu není, ana Kateřina H-ová schvaluje dosavadní postup 
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.U~\nbcúv a dává zároveň jeho zástupci plnou moc, by vstoupil do sporu 
ieiim macnželem zahájeného. Byl proto žalobce oprávněn žalobu podati 
;,éien svým jménem, nýbrž i jménem své mainželky, kterou podle zá
ko'na zastupuje. Vstupuje-li nyní Kateřina H-ová clo sporu vedle žalobce 
Rudolfa H-a, nelze říci, že se spor vede mezi jinými stranami, poněvadž 

. zalobce vedl spor svým jménem, ale i jménem své manželky Kateřiny 
H-ové, k čemuž vzhledem k ustanoveni § 1238 obč.zák. byl oprávněn. 
Vstupem Kateřiny H-ové se žaloba jen doplňuje na skuteč1ný stav. Do
plněním tím se spor nijak nestíží ani neprodlouží, takže i z tohoto dů
""Jdll, kdyby se i o změnu žaloby jednalo, hyl o by doplnění takové ve 
smyslu § 235 třetí odstavec c. ř. s. přípustné. 

N e j vy Š š í s o Ll cl obnovil usnesení prvého soudu. 

D ů vod y: 

Žalobce domáhá se v žalobní žádo·stí odsouzení žalovaného k za
placení 25.000 Kč z důvodu § 20 (3) zákona o ochl'. náj., tvrdě v ža
lobě, že jen on byl kupitelem hostinské živnosti a nájemcem místností 
<li že jen on tvrzené »odstupné« zaplatil. I když již žalovaný učinil v ža~ 
Jobní odpovědi námitku nedostatku žalobcovy aktivní legitimace v tom 
směru, že není žalobce sám oprávněn k podání žaloby (čemuž jest pa
trně rozuměti tak, že není .oprávněn sám po'ž,a-dovati celou žalob-ní sUl11uL 
protože nájemní smlou'Ia byla uzavřena i s jeho manželkou, označoval 
žalobce stále ještě í v přípravném spise jen sebe za nájemce a plátce 
odMupného. Teprve při ústním jednání předlo'žil právní zástupce ža
lobctlv vzhledem k n.ámitce nedostatku aktivní legitimace plnou moc 
také od žalobcovy manželky a prohlásil, že tato vstupuje do sporu jako 
spolužalobkyně. Účelem tohoto prohlášeni bylo čeliti námitce nedostatku 
aktivní legitimace žalobcovy ve příčině celé žalobní sumy tím, že měla 
vstoupiti do sporu nová osoba jako spolužalobkyně, které by společně 
s dřívějším žalobcem byla celá žalobní SUma přiznána. Ale v tom smě,ru 
vyslovil Nejvyšší soud již v rozhodnutí čís. 7781 sb. n. s., že »nelze po
voliti změnu žaloby, jež by byla pouhým obcházením námitky nedo,stá
vajícího se oprávnění ke sporu«. Nejvyšší soud nemá důvodu, by se od 
vyslovené zásady v tomto případě odchýlil. Praví-li rekursní soud, že 
byl manžel podle § 1238 oM. zák. oprávněn podati žalohu i jménem své 
manželky a že vedl spor i jejím jménem, zaměňuje jednak účinky hmot
ného práva s účinky práva procesního, jednak jest v rozporu se spisy, 
neboť z nich jest vidno, že žalobce zahájil spor jen vlastním jménem, 
z čehož jde, že hy k původnímu žalobci přibyla ještě spolužalobkyně a 
že by tu šlo ve příčinč manželky o novou žalobu, kumulovanou doda
tečně se žalobou první poclle předpisů o společenství v rozepři (§§ 11 
~l 15 c. ř. s.). Přístup nové osohy do sporu iest však upraven zvlášt
n.lmi předpisy a vázán zvláštními podmínkami (srov. §§ 19, 20, 23 a 
234 c. ř. s.), takže .žalovaný nemůze býti nucen, by takovýmto způso
be-m přijal nového o,dpůrce, se kterým - af již samotným, ať ve spo-
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lečnusti s jin)il1l - by se snad byl do SpOrtl ani l1tpustil, bud'si 
že by nemohl, nebo proto, že by nechtěl, nebo konečně, že by se . 
zvětšených nákladů sporu. [ kdyby se tedy za to pokládalo, že se § Z35 
c. ř. s. vztahuje také na t. zv. subjektivní změnu žaloby (kterou praxe 
připouští tehdy, když někdo žaloval nebo byl žalován jménem' 
a pak jest žádána změna v tom směru, že má žalovati nebo býti žalován 
jménem cizím), nedopadá tu tento předpis, protože ve příčině nové ža.~ 
lobkyně nejde již o změnu dosavadní žaloby, nýbrž právě' o žalobu 
novou. 

čís. 8400. 

Výhrada schválení Státního pozemkového úřadu ku zcizení nemovi,. 
tosti není totožná s podmínkOU podle § 38 a) . knih. zák. 

Strana domáhající se knihovního zápisu, musí ovšem vykázati i svo- . 
lenl Státního pozemkového úřadu. 

(Rozh. ze dne 20. října 1928, R I 751/28.) 

Knihovní soud povolil záznam vlastnického práva l1a základě rol, 
sudku soudu prvé stolice, jímž bylo vysloveno, že může býti pro ža
datele k nemovitostem' vloženo vlastnické právo s výhradou schválení 
Státním pnzemkovým úřadem. Rek u r sní s o u cl žádost zamítl. D ll. 
v o cl y: Jest přisv,('dč'ití vývO'dům stěžo'vatele, pokucl uplatňuje, že roz-o 
sudkem bylO' vlastnictví přiřknuto jen pod podmínkO'u souhlasu Státního 
pozemkového úřadu, a že tudíž neměl záznam býti po,vO'len, ano nebylo 
vlastnictví propůjčeno, bezpodmínečně, jak je předepsáno v § 38 a) knih. 
zák. Souhlas Státního pozemkového Madu jest materiehlí náležitostí 
smlouvy, a před udělením souhlasu smlouva podle § 379 obč. zák. ne
vzniká, a také rozsudkem právo to nemůže býti bezpodmínečnf2 přL
řknuto. 

N e j v y Š š í s o u cl obnovil usneseni prvého soudu. 

Důvody: 

Knihovní záznam vlastnického práva byl povolen na základě roz, 
sudku soudu prvé stolice, jímž bylo vysloveno, že s výhradou schválení 
Státn'ím pozemkovým úřadem může býti k nemovito,stem tam vytčeným 
vloženo vlastnické právo pro stěžovatele. Podle doložky ze cine 15. 
března 1928 připojené k rozsudku svolil tento úřad pO'dle § 7 zák()!!a 
ze dne 16. dubna 1919, čís. 215 sb. z. a n. k záznamu práva vlastnického 
pro Jaromíra š-a s dalšími výhradami, směřujícími jen k provedení pO'

'zemkové reformy. Nejvyšši soucl nesouhlasí s rekurs ním soudem v ná
zoru, že výhracla schválení Státního pozemkového úřadu jest totoŽlllJá 
s podmínkou podle § 38 a) knih. z<'l1<-. To vyplývá zejména z předpisu 
§ 7 zákonů čís. 215/19 a 108/21. Nejde tu jako, při výmince o závislost 

Čis. &401 

"Jsw.Jku na nejisté skutečnosti, jež má teprve nastati, nýbrž jde o spolu
,óz,;"dováni státního úřadu pověřeného provedením pozemkové re
i<limy o platnosti zcizení, zavazení a pod. p'rávních jednání co do ma
j0tku zabraného státem. Jakmile soud rozhoduje o věcných právech 
k těmto nemovitostem a jde o případy vytčené v § 7 zák. čís. 215/'19 
;,' !08/21, nezbývá, než odkázati stranu, by vymohla si ještě schválení 
Státního pozemkového úřadu, jenž tudíž rozhoduje zároveň se soudem 
o"platnosti právního jednán'í a tím i knihovního zápisu CO do zabraného 
majetku. Je proto třeba, by strana, žádajíc o knihovní zápis, předložila 
soudu nejen listinu k tomu potřebnou podle knihovního zákona, nýbrž 
vykázala se i svolením Státního pozemkového úřadu, aniž jde o pod
mínku sporného nároku. Rozsudek sám o sobě byl i v tomto případě 
!1epodmíněný, nestačil však k platnému knihovnímu zápisu, nýbrž bylo 
k lomu třeba další náležitosti, 1. j. písemného výkazu, že k záznamu 
svoluje i Státní pozemkový úřad. Ježto lalo náležitost byla splněna, není 
z;'Jvady, by žádaný zápis nebyl povO'len. 

čís. 8401. 

Ustanovení druhého odstavce § 8 nafizení ze dne 2. ledna 1859, 
dll. 25 ř. zák. nebylo zrušenO' § 46 zákona ze dne 18. února 1878, čls. 30 
l\ zál!. O důvodu a o výši odškO'dnění podle § 8 min. nař. ze dne 2. ledna 
1859, čís. 25 ř. zák. jest jednati a rozhodovati pořadem práva. 

(Rozh. ze dne 20. října 1928, Rv 11827/27.) 

Žalobkyně byla vlastnicí dolových měr, přes něž vedla vlečná dráha, 
;>aležející státním dmhám. žalobou, o niž tu jde, domáhala se žalobkyně 
,.,a československém eráru náhrady škody za udržování ochranného pi
líře. Pro c e sní s o udp r v é s t o li c e vyhověl částečně žalobě. 
(} liv o I a c í s o II d k odvolání žalobkyně napadený rozsudek potvrdil. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. V otázce, o niž tu jde, 
ávedl v 

důvodech: 

Hledíc k předpisu § 240 (3) c. ř. s. a k námitce žalovaného v od
\!olacím sdělení, jest předeslati, že v souzeném případě. pořad práva není 
vyloučen. Odškodnění, jehož se žalující společnost v tomto sporu do. 
máhá na čsl. stá tu na základě § 8 ministerského nařízení ze dne 2. ledna 
1859, čís. 25 ř. zák. O' zamezení kolísí mezi důlními a železničními pod
niky, není ovšem nárokem na náhradu škoáy ve smyslu 30, hlavy obč. 
zák, nýbrž odškodněn! podle § 365 obč. zák. Než přes to nepřicházejí 
zde v úvahu předpisy §§ 22 a násl. zákona ze dne 18. února 1878, čís. 30 
i; zák. o vyvlastňování k účelu stavby železnic a mimosporné řízení 
lam upravené. Ustanovení druhého odstavce § 8 uvedeného minister-

;i: 
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ského nařízení nebylo zrušeno § 46 citovaného zákona, neboť úkol ulo_ 
žený soudu v §iS 22 a násl. citovaného zákona, by zjistil výši odškod
ného v mimospurné cestě, jest podstatně rozdílným od úkolu, uICJZené'h.o' 
mu podle § 8 (2) uvedeného ministerského nařízení, podle kterého 
předmětem soudního rozhodování není jen určení výše odškodného, 
nýbrž také řešení otázky, zda majiteli hor proti železničnímu nnel"n;!, ... 

vůbec přísluší nárok na odškodněni. Nemůže býti pochybnosti o tom, 
že spor O důvod a o výši tohoto nároku patří pod-le § 1 j. n. na p'Ůřad 

. práva. 

Čis,8402, 

Právní povaha poměru majitele kinematografické licence k jejímu 
zástupci jest určenI. do jisté míry již předpisy nařízení ze dne 18, srpna 
1912, čís, 191 ř. zák. Jim předepsaný zápis licence do licenčního ka
tastru má právní význam pro ty, kdož jednají v důvěře v tento zápis. 
V otázce, zda objednávky staly se zástupcem majitele kinematografické 
licence (družstva) závazně, netřeba se zabývati tim, zda se staly. listi
nou řádně předepsanou podle družstevních. stanov. 

(Rozh. ze dne 20. řijna 1928, Rv I 132/28.) 

žaluj,ící společnost d'Omáhala se na žalovaném Družstvu k provozŮ'
vání biografických představení zaplacení za dódané filmy. Pro c e s Jl í 
s o udp r v é s t o I i c e žalobě částečně vyhověl. O d vol a c í s o u d. 
nevyhověl odvolání ani té ani oné strany a odvěhl k odvoláni žalované 
v d ů vod ech: Soud procesní správně poukázal k tomu, že podle § 9 
min. nař. ze dne 18. září 1912, čís. 191 ř. zák. je koncese kinematogra-. 
fická nepřenositelná. Z toho, že objednatelem filml! nebylo družstvo, 
nýbrž K jako pachtéř, nelze o sobě odvozovati, že smluvní stranou není 
družstvo, najmě "no ani po smlouvě s K-em nepřestalo býti a nemohlo 
přestati býti lícenč'nÍm podnikatelem. PO'linností žalované strany za
platiti žalobkyni filmy objednané K-em, až do doby, kdy byl schválen 
úředně jako její obchodvedoucí M., nevadí, že se objednávka filmů a 
vůbec smlouva v tom směru nestala se strany žalované po rozumu jejích 
stanov, podle nichž jen dva členové představenstva jsou, jakž ostatně 
také prvým soudem bylo zjištěn'Ů, oprávněni k uzavírání smluv a musí 
býti podepsáni způsobem jak jest v licenčním rejsmku uvedeno. Žalo
vaná strana přehlíží, že přenechala provoz biografu K-ovi za 15.000 Kč 
k jeho výhradnému a neobmezenému užívání, takže si přirozeně objed
nával filmy on sám. 

N e i v y š š í s o u cl nevyhověl dovolání žalované z těchto 

důvodů: 

Dovoláni vytýká vaclnost odvolacího řízení (§ 503 čís. 2 c. ř. s.), 
protože se odvolací soud nezabýval vývody o mylném právním posou-
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zení věci. prvým soudem. Pro vyt5rkan)' postup odvolacího soudu mohl 
by snad)eho rozsudek, nikoli však jeho řízení, trpěti vadou, ale šlo by 
~. pravde Jen o vadu, n~sprá~~ého právldho posouzení věci podle § 503 
C1S. 4 ~;, r., s. pov~olal11 ~znaSl 1 ~uto ~ytku) ale nemá ani S· ní praVdll. 
Jeh~, vpoay utO~1 po vytce protJ spravností rozh. čís. 3590 sb: n. s., 
o nez ,s~ od,~~l~Cl rozsudek, třebaže ne výs,lovně, opírá. Při tom se však 
dovolanJ tvan, .lakoby dovolací soud v onom rozhodnutí pokládal úředně 
schva~eneho, zastupce majitele kinematografické koncese za pachtýře a 
pr~v:" p'Ům,:r za poměr pachtovnÍ. Názor ten však ono rozhodnutí neza
sta:a a netreba p~oto \/vo~y dovolatelovy v té příčině vyvraceti. Lze 
ukaza~lk.?dc~ylnym vy~odum rozhodnutí čis. 3590 samého, jež dovo
zUJe, ze ]Izpr~d'Pl,sy nar. z:, dne 18. srpna 1912, Č'ís. lS1 ř. zák. jest 
určena do JI~te m:ry právnJ ,pov,aha poměru majitele kinematografické 
lIcence k Jepmu zastupcl a ze zapls licence do licenčního katastru má 
p:'O ty"kdož, j:dnají v důvěře v tento zápis, právní význam. Že v souze
~,em pnpade }alobkyně měla příčinu nejednati v důvěře v tento zápis, 
zal,ovan~ druzstvo, anI netvrdilo a nemůže proto závaznost objednávek 
sveho zastupce U zalobkyně popírati. Opačný jeho názor že se družstvo 
samo pokládalo. za z~,váza,né z ~;áv?ích jednání svého' zástupce Karla 
K~a, ~okud ~yl Jeho uredne schvalenym zastupcem, plyne jasně z vlast
nJho Jeho l'rednesu, pOdk, n~hož až p'Ů d'Ůpisu zemské politické správy 
ze dne 3. ce!vence 19?5, Jlmz byl Karel K. sproštěn »jako provozovatel« 
lI,;ence, u,:'ereJ11l10 1. nJna 1925 prohlášení, že Kaml K. není již ve služ
bach druzs!va Jako obchodvedoucí a že není pro'to oprávněn, za bio či
mtI obJedn~vky neb ~zavírati obchody, a že za případné uzávěrky a pod, 
~;bele druz~tvo nadale odpovědnost. Prohlášením tím je závaznost star
slch obJednavek Karla K-a pro družstvo nade vší pochybnost jasně vy-
510,v,:na. Nes~tkáv:,jí se s úspěchem ani vývody dovolatelovy, podle nichž 
pry zal ovane ~.ruz~tvo za objednávky Karla K-a neručí, protože se ne
staly lIstInou radne podepsanou podle družstevních stan'Ův takže se ne
staly. jméne.m dr~žstva. Vývody ty nepřihlížejí k jádru věc'i. Nejde o to, 
z~a Je tu zav~zn~ objednávka učiněná jménem družstva jeho zákonným 
zastup:em" nybrz Jde. o ~ávazn05t objednávek filmů, které objednávky 
člml uredne schvaleny zastupce majitele kinematografické koncese tře
b~s, ve vl~~tní~ jméně, ale pří provozování koncese, pro jejíž provozo
Val1l byl uredne za zástupce schválen. Na otázku tu odpověděly nižší 
soudy podle svých skutkových zjištění právem kladně. 

Čís. 8403. 

Řídič automobilu smí jeti ve vzdálenosti asi 50 cm od chodníku rych
losti jinak v těch místech dovolenou. 

(Rozh. ze dne 20. říj,na 1928, Rv I 14S/Q8.j 

Žalobkyně, sestoupivši 5 chodníku, byla zachycena automobilem ža
lovaného a poraněna. Automobil jel as půl metrJ od chodníku rychlostí 
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v těch místech dovolehDu. Žaloba o náhradu škody byla zamítnuta 
s o u d Y vše c h tři s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m z těchto. '. 

důvodů: 

Dovoláni vytýká odvolacímu soudu neprávem mylné právní posou~ 
zeni věci (§ 503 čís. 4 c. ř. s.), neboť správně usoudily nižší soudy ze 
skutkových zjištění v dovolání již ani nenapadených, že žalovaný, ža
lobkynin úraz nezavinil ani sám ani spolu se žalobkyní, ale že tato si 
svůj úraz zavinila sama vlastní neopatrností. Opačný 'názor dovolatelčin, 
podle něhož by řídič auta ,nesměl jeti podél chodníku ve vzdálenosti asi 
50 cm rychlostí 15 km jinak v místech těch dovolenou, když chodník ne
lze s jízdní dráhy přehlédnouti, nýbrž by tam musel jeti takovou zmír
něnou rychlostí, by mohl stroj ihned. zastaviti, kdyby mu náhodou někdo 
vstoupil do jízdní dráhy, jako žalobkyně, totiž ,na místě pro chodce ne
obvyklém, v šikmém směru přes jízdní dráhu a bez pozornosti na vo
zidla a jejich výstražná znamení, vedl by k neudržitelnému důsledku, že 
by řídič 'auta vúbec nikdy nesměl jeti naznačenou, jinak dovolenou, 
rychlostí ve vzdálenosti Yz m od chodníku, neboť by vždy, i při chod
níku snadno přehlédnutelném musil počítati s možmstí, že z některého 
domu vyběhne neopatrný chodec do jízání dráhy, takže by před ním 
nemohl včas zastaviti. Takovou přespřílišnou opatrnost ani zákon ani 
dopravní předpisy nenařizují a není jí také třeba ani podle oprávněných 
zájmů automobilové jízdy, sloužící velkoměstským potřebám rychlé do
pravy, ani podle zájmů bezpečnosti veřejného ruchu. Ty OVŠem ukládaji 
l-ídičLlIn aut zvýšenou povinnost, by šetřili všech opatrnosti, kterých vy
žaduje důvěra k jejich nutné píli a k jejich potřebným neobyčejným zna
lostem (§ 1299 obč. zák.), ale také předpokládají u chodců, že vynaloží 
při chůzi na veřejných místech takový stupeň píle a pozornosti, jehož je 
každý schopen, kdo má užívání rozumu (§ 1297 obč. zák.). Požadavkům 
těm učinil zadnst žalovaný, nikoli však žalobkyně, takže i kdyby se při
hlíželo jen k zásadní ručební povinnosti žalovaných podle automobilo
vého zákona bez ohledu, stihá-li je zavinění čili nic, žalobkynin nárok 
by nebyl po právu, protože se mu podle zjištění nižších soudů povedl 
důkaz vyviňovací podle § 2 cit. zák. Právem proto byla její žaloba za
mítnuta. 

čís. 8404. 

"Slehnutlm« ve smyslu § 167 obč. zák. není úmyslné, umělé přeru
šení těhotenstvi, ať se tak děje kýmkoliv a za jakýmkoliv účelem. 

(Rozh. ze dne 20. října 1928, Rv I 261/28.) 

žalovaný měl důvěrný poměr se žalobcovou dcerou, z něhož otěhot
něla. Na dceři žalobcově byl v pátém měsíci těhotenství předsevzat 
umělý potrat, jehož výlohy hradil žalobce a domáhal se jich' náh'rady 
(§ 1042 obt. zák. lna žalovaném. Ob" niž š í s o u d y žalobu za-
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mítI)', o d vol a c í s u u d z těchtod ů v o cl ů: Odvolání jest dáti za 
pravdu v tom, že se procesní soud nepotřeboval zabývati otázkou opráv·· 
nčnosti žalobního nároku s hlediska předpisů o náhradě škody, poně
vadž nebylo žalováno na ,ákladě těchto předpisů, nýbrž. z důvoďu 
§ i042 obč. zák. V ohledu právnim jest vytknouti, že jádro sporu spo
čívá jen v rozřešení otázky, zda šlo Ll Marie P-ové (žalobcovy dcery) 
o slehnutí či nikoli, neboť, šlo-li o slehnutí, mohl by arci odvolatel na 
udpůrci žádati s úspěchem náhradu výloh, které měl s umělým potratem 
své dcery, na základě ustanovení §§ 167 a 1042 obč. zák., předpoklá
dajíc ovšem, že výlohy ty zaplatil v úmyslu, by jich náhradu požado~al 
na odpÍ)rci. Pakliže však nešlo o slehnuti, postrádá žalobní nárok prav
nlho základu. Výkilad, jehož se dostalo soudem procesním slovu »slehe 
r.vtÍ«, je však správný a jest s ním souhlasiti, neboť za slehnutí lze sice 
považovati i porod předčasný a narození ditěte mrtvého, poněvadž v obou 
případech jde o skutečný porod, nelze však za slehnutí prohlásiti potrat, 
tím méně potrat umělý, jenž se c!ěje cestou operativni a jehož účelem 
je, by porodu bylo zabráněno. Předpis § 167 obč. zák. je výjimkou 
i pravidla, neboť závazek, který tento předpis manželskému otd, u
kládá, nemá púvod v protiprávním jedni>ni, nýbrž je výr.onem otc?vskych 
povinnosti a jako takový je nezávislý n~ t0111, zda teh?tenstvI ma~k~ 
prýští ze zavinění nemanželského otce, čIlI nIC. Je to predpls soclalm 
péče, která nesmí zatěžovati toho, kdo nese jej~ bř~mě, více, než jest 
nezbytno. Výjimečná povaha nároku § 167 obc. zak. nedovolule,. by 
pojmu slehnutí byl dáván výklad širši a aby ?yl rozšiřován na zJe~y 
jiné, jež nejsou slehnutím. Z důvodu toho nemuze se odvolatel,d?vola
vatí pro svůj nárok ani předpisu § 6 obč. zák., jak to v ocivolam činí. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl óo'voláni. 

Důvody: 

Dovolání uplatňuje dovolaCÍ důvody čís. 2, 3 a 4 § 50,3 c. ř. s . .' :eč 
l1eprávem. Nižší soudy správně uv.edly, že rozhodn~lI o ,d~v,od~nslI !"a
lobního nároku, opřeného o předpIS § 1042 obč. zak., zavlsl pred~vslm 
l1a vyřešení otázky, zda Marii P-ové příslušely prolI žalovanému naroky 
podle § 167 obč. zák., ano její těhotenství byl.o v pátém měsíci přeru
šeno operativnim zákrokem lékařským. Právem nižší soudy k té~o otá:Z,ce 
odpověděly záporně a dovolací soud poukaZUje dovolatele p,red;vslm 
na důvody rozhodnuti nižších soudů, jež jsou v podstatě spravne" ne
byly vývody dovolá!ni nijak vyvráceny, a k nimž se vzhledem k temto 
vývodům podotýká toto: Podle § 167 p~v~ ~dstavec .?bč;,~ák. Jesí Jtec 
povinen nahraditi ,matce útrat~ slehnutI I utr~t~ JeJI vyzlvy p? dob~ 
prvých šesti týdnu po slehnulI a, budoy-h n~sjedhm sl~~nulI nut~e 
další výlohy, i tyto.. Předpokladem matema naroku Je tudlz podle za
kona slehnutí. Tu však nižšísoudj správně uznaly, že již podle obece 

ného významu použitých slov (§ 6 ob~. zák.;, ,srov., ~ejn;én"~ té~ s:ova 
»otec jest povinen nahradItI matc:,.") ~mysl~e, umele preru~en~, teho
tenství v pátém měsíci, ať se tak dele kymkohv a za Jakymkohv ucelem, 
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není slehnutí,ll1 ve sl11y~lu zákoina. Při tom jsou pro rozhodnutí ve i "-, 
zcela. be,z ,vyznamu. otazky názvosloví dovoláním nadhozené . v;.~.'·. 
!OZ~iSOvam meZi prerušením těhotenství, potratem oředčas', zejlnena 
nt~~1 a po~l.,a nebylo třeba prováděti v tomto směr~ dovoi:fe~msleh~ 
s ra",ny dukaz znalecký (čís. 3 a 2 § 503 c ř s) to ti'in '. 
sledek I 'h" . , . , mene an 

s o~n,; o vykladu jest potvrzen úvahami o smyslu a účel~. , 
ust.anovenJ zakona. V materialiích k § 167 obč. zák (srov v s 'tl . 
Olistěné ve věstníku ministerstva spravedlnosti z ;oku 19' 14

Y 
vset . 5

nJ
5

1O
• 

s' I'r .• . ' ,r 2) " av~,~e povmnost nemanželského otce, nahraditi matce náklad ta' 
u;,:d:n,;, jest pov!~ností otcovskou; že zákon chrání v matce dífě, i: 
z,mnena ustanovem JSou normou na ochranu nemanželských d·ť • 
P'0t? ~yla t~ké z~řaděna mezi ustanovení, upravující právní POi:ě~ ~e'e 
!,eman:elsk~':'i det?:i a, rodiči. Z toho plyne, že zákonodárným důvode~ 
byla pr~devsm1 zvysena péče o nemanželské dítě. Lze připustit' • .:' 
kon chte! ch "t' . d'. , i, ze za:. . ram i nejen ite, nybrž i nemanželskou matku samu zbaviv 
Jl .starosh o opatření prostředků k úhradě nákladů na řádnou' pom; 
pn . slehi~uti a o výživu po dobu šesti neděl po porodu, Nižádn' 01 z ~~ 
sobe~ vsak m;;ze tento předpis zákona vykládati tak, že tím ,Johl :'1' 
o~rozen, ba pnn;o zmařen stěžejní účel zákona: chrániti dítě. Tomu bl 
v~ak ,nep~chybne tak .brlo, kdyby nároky podle § 167 obč. záck. by? 
pnznany.! t~l:dy:, kdyz sIo o úmyslné přerušení těhotenství, tedy o zl 
kro~ smerujiCi pnmo k tomu, by dítě v právním slova smyslu se nena
rodilo: !O I t,ehdy, .když . takovf zákrok byl proveden odborníkem a byl 
s~utecne v zajmu tehotne nutnym. Neboť, nehledíc ani k tomu, že opráv
ne~os~ a nutnost podobného zákroku (t. zv. indikací se stanoviska lé
karskeh?) po d.el~í ~obě ~ m~ohých případech těžko lze přezkoumati, 
byl by tl!n..?Ot~C!1y nar?k. uplne zbaven svého dolíčeného podkladu práv
n!ho, spoc:vaj1~iho prave v poměru mezi nemanželským otcem a dí
tetem: a, prech~zel. by takto s pominutím zájmů dítěte prostě v samo
stat~y na~radll1 nar~k, ženy mimo manželství otěhotnělé z důvodu ne
,?anzelskeho oplodn~ll1. Takovýto nárok však § 167 obč. zák., jak dc>-
1.lčeno, . upravIÍ! nemm!l a neupravIL (Srov. Ehrenzweig: System des 
osterrelchlschen allgememen Privatrechtes, 1924, II. 2 str. 255' Mayr' 
Lehtbuch des blirgerlichen Rechtes, 1923, ll., 4, str. '120, pozn. {5. Dál~ 
s hlediska stejného předpisu § 1715 odst. 1 obč. zák. něm, Busch-Schaf
feld. Das blirgetliche Oesetzbuch, 1923, III., str. 423; Warneyer: KOl}J,
mentar zum blirgerlichen Oesetzbuch, 1927, II., str. 853 a Staudinger: 
Kom~entar zum blirgerlichen Oesetzbuch, 1926, IV., str. 1243, jakož 

dalsl l!teraturu tam uvedenou). 

čís. 8405. 

Usnesení v nesporném tlzení, jež se dalším vývojem věcí stalo již 
bezpředmětným, nemilže býti věcným podnětem, by byla proti němu 
podána stížnost. 

(Rozh. ze dne 20. října 1928, R II 328/28.) 
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o pat r o v nic k Ý s o u cl uložil usnesením ze dne 31. července 
1928 matce, by vydala nezl. manž~lské děti v místě svého pobytu otci 
dětí k jich pobytu u otce po zbývající ještě dobu prázdnin. Rek u r s n i 
s o u d napadené usnesení potvrdil. . 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu, 

Důvody: 

Dovolací stížnost 'sama uznává, že napadené us'nesen:í, jímž soud 
stěžovatelce uložil, by nezl. děti vydala v místě svého pobytu otci k po
bytu u otce po celou zbývající ještě dobu prázdnin roku 1928, je dnes 
jil, bezpředmětné, poněvadž prádniny již uplynuly. Usnesení, lež se 
dalším vývojem věci stalo podle vlastního uznám strany dO' neho SI 
stěžující bezpředmětným, nemůže straně té býti věcným podnětem, b~ 
proti němu podala stížnost. Její stížnost proti němu přes to p~da.n~ 
jest proto zřejmě neodůvodněna, neboť směřUje proÍ! rozhodnuÍ!, .lez 
se zájmů strany _ alespoň nyní již - nedotýká, :~kž,; ne;1;í nezbytne~o 
a příznačného předpokladu každého opravného nzenl, pnčmy a mo,z
nosti, by jím byla odčiněna újma, již strana napadeným rozhodnutlm 

prý utrpěla, ale již netrpí. 

čís. 8406. 

Projevil-Ii manžel souhlas s adopcí zamýšlenou druhým manželem 
ohledně jeho nemanželského dítěte, jest souhlasem vázán. Souhlas lze 
projeviti i dříve, než byla k příslušnému úřadu podána žádost o adopci. 

(Rozh. ze dne 25. října 1928, Rv I 1983/27.) 

Manžel domáhal se na manželce, by byla uznána povinnou, dodržeti 
dohodu o adopci žalobcova nemanželského děcka Jana K-a ze dne. 25, 
března 1926 a vystaviti listinu svědčící okresnímu soudu v K. jako 
soudu poručenskému, klerouž dává souhlas k tomu, by žalobce neman
želské děcko adoptoval, s výhradou, že adopcí nároky žalované Kate
řiny R-ové na výživné, aniž její nároky -na rozvod ana ro'zlnku man~ 
želství ze žalobcovy viny nebudou nijak dotčeny, neb~ spolupodepsat~ 
smlouvu adopční žalobcem předloženou. Pro c e sn! s o udp rve 
s t o I i c e uznal podle žaloby, od vO I a c í s o u d žalobu zamítl. D ů
vod y: Soud prvé stulice vzal za prokázáno, že d,,,e 25. ~řezna 1926 
při jednání u zemského civilního soudu v Praze o žalobe Jana R-a 
o rozvod manželství, když za účastenství obou stran a JUDr. B-a jako 
zástupce tehdejší žalované Kateřiny R-ové jednáno bylo po něja.l<ou 
chvíli o adopci žalobcova nemanželského děcka Jana K-a a o potrel>
ném k tomu svolení žalované a když jí Dr. B. vysvětlil všechno risiko 
s adopcí pro ni spojené, žalovaná na dotaz Dr. ~-a prohl~sila, ž~ 
k adopci sv JH, že se žalobce naproti tomu zavázal, ze bude zalov",ne .. ' 

, I 



- čís. 8406 -
1332 

platiti výživné jako dosud, že se snížení jeho domáhati nebude ani nyní 
ani po svém pensionování, a když takto dohoda byla uzavřena, že ža~ 
lobce vzal! žalobu o rozvod zpět a vzdal se oprávnění žalovatí o rozvod 
z těchto důvodů. Soud odvolací má zjištění prvého soudu ohledně jed_ 
nání o dohodě za účelem adopce dítěte Jana K"a za správná a podle 
§ 498 c. ř. s. pro sebe za závazná a dochází na jich základě jako prvý 
soud k závěru, že wezi stranami došlo k uzavření úmluvy obsahu, ve 
výroku rozsudečném uvedeného, a že žalovaná k úmluvě té přistoupila 
po řádném vysvětlení zcela svobodně a vážně a že tudíž proti platnosti 
tohoto uj ednání s hlediska §§ 861 a 869 obč. zák. nelze činiti námitky. 
Jiná je však otázka, zda obsah tohoto ujednání o svolení k adopci je 
právně závaZ'l1ým pro žaJlovanou, která v té příčině namítala, že žalobní 
nárok nemůže býti soudně uplatňován, poněvadž nemá majetkovou 
hodnotu a poněvadž její projev je rázu ryze osobního, prýštícího z poc 
měru rodinného, který nemůže býti předmětem soukromého dohodováni 
a nemůže býti vymáhán žalobou soukromou. Prvý soud neuznal ná" 
mitky ty důvodnými a vyhověl proto prosbě žalobní, míně, že přeď" 
111i'tem platné smlouvy může býti vzhledem k § 878 obč. zák. i plnění, 
které nemá hodnotu ryze majetkovou, a že tvrzené ujednání ze dne 25. 
března 1926 nevyplývá z poměru rodinného, nýbrž má povahu poměru 
ryze obligačního. ·Soud odvolací tento názor nesdílí, neboť, pokud se 
týče předmětu obligace, může jím býti jen to, co právní řád určuje za 
předmět smluvniho závazku. Platný právní řád stanoví, že každá obli" 
gacní smlouva musí býti majetkové hodnoty, nehoť smlouvy obligační 
jsou zařaděny do oddílu o majetkových (věcných )právech a pojem věci 
v obč. zák. znamená vůbec majetkovou hodnotu (§§ 285-307 obč. 
zák.), z čehož plyne, že věřiteli má se od dlužníka dostati majetkové 
hodnoty jednáním dlužníkovým a tato majetková hodnota je předmětem 
smluvního závazku, předmětem úkonu (viz Sedláček, »Obligačni právo« 
I. díl str. 40, pak Unger, »System des osten. allg. Privatrechtes« I. 
str. 372 p. 5 a str. 539). Z toho, že při novelisaci § 878 obč. zák. vy
puštěna byla z něho slova »Úber alles, was im Verkehre steht, konnen 
Vertriige geschlossen werden« nellze vyvozovati opak, neboť již z usta" 
novení § 880 obč. zák. jasně plyne, že předmě,tem smlouvy může býti 
každé plnění, které je v obchodě, které má tedy hodnotu majetkovou. 
Poněvadž slib ve zjištěném ujednání, že dá svolení k adopci, nemá hod" 
notu majetkovou, nelze jej považovati za právně závazný. Slib ten ne
může podle své povahy zakládati právně možný, vynutitelný závazek 
ani z toho důvodu, že adopcí zasahuje se hluboce v poměr rodinný, 
kterí', třebaže manželé žijí odděleně" posud trvá po právu. V § 183 
třetí větě obč. zák. se sice praví, že na ostatni členy rodiny osvojitelů 
nemá poměr mezi osvojiteli". osvojencem vHvu, př:mého účinku,ale 
jsou zde účinky nepřímé, neboť podle prvé věty§ 183 obč. zák. mezi 
osvojiteli a osvojencem a jeho potomstvem platí stejná práva, jako mezi 
manželskými rodiči a dětmi. Dítě osvojené přichází pod otcovskou moc 
osvojitele, má nárok na výchovu ve společné domácnosti a na slušnou 
výživu (§§ 13~' a 141 obó. zák.), což může míti vliv na výživu man" 
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, lkV a na její zákonné právo dědické. Manželství stran zůstalo bez" 
~~tn'ým a dokud zde není adoptovaného ditěte, má žalovaná jako man" 
~~lka podle § 757 obč. zák nárok ,na P?:o,vici po,:ůsta~osy ~ podlle 
§ 758 obč. zák. i nárok,na věci movltc, patncl k man~~l.ske" .a:0m,acn?stJ. 
Jakmile by však adopce byla provedena, kle~l. by jeJI dedlcky narok 
ze zákona na čtvrtinu a v přičině l11ovit?~O jmen.1 J,en na to, ~o Je nutne 
pro její vlastní potřebu. Nepúsobi tudlz uJedna;'l, o SV.Ole~1 ~ a~?p~1 
ien výměnu plněni, jak je tomu v pravu obhgacmm, nybrz premenuje 
6plně rodinný život stran, působi jak ,na přítomnos:, tak Ido. budouc
nosti, na dědický poměr stran. Zd~ j~e, tucliž o ,~ra~o, rodIl1ne a ndze 
vystačiti s užitím norem práva obhgacl11ho. Utvare,Dl Zlvota r?dll1neho, 
ať to je založení rodiny uzavřením sřlatku, ať zmena" rOd1TI~leho stavu 
legitimací, adopCÍ, ať je to zrušení manže:s~ého,spolecenstvl rozvodem 
nebo rozlukou, předpokládá vždy zachova:,! U:TlŤyc~ !or~m z plavidla 
za účasti veřejných úřadů (tak při p;ohlas~l1l manzelskeho. ~onsen~n, 
při povolení dobrovolného rozvodu, pn legltln1~:1 p~" rescllpt,um pnn~ 
cipis, svolení soudu a souhlas m",:želky, prohlaseny ,soudu P;l adopCI 

I '·1 'ch § 180 obč. zák. formaJnost hstmy k udeleD! Jmena man-nez ell y , , v .J v .... • , "'k" ') 
želova nemanžeJ.skémn dltCÍ! manzelcmu dle § 165 obc .. za . a l!ne .. 
Ve všech těchto případech předcházejí rozhoduj~cíl11U proJevu, j:;]Z ~a" 
kon vyžaduje, jednání a dohodová~i (z,asn?ubenl. podle § 45. obc. z~~., 
dohoda o rozvodu zmíněná v § IOj obc. zak. a Jlne). Tu !,ejSOU pra, a, 
jimiž by strany mohly disponovati, na př. zavazov,atl se predem ~,~od" 
pisu žádosti o rozvod nebo rozluku (§ 15 a 16 zak. ze dne 22. ,(vetna 
1919, čís. 320 sb. z. a n.). Proto také zákon prohlášení,tak?vého

o 
ryze 

osobního rázu, zejména týká-li se pom~rů rO,,~i\1lnjc~J pnzn~va pl,l~O~
nost, až když se stane na pravém míste k pn,slusnemu ~r~anu (u,~(,U 
'.oudn:imu). Souhlas druhého manžela k takovymto uJednamm nesm~ se 
~táti předmětem obchodování, poněvadž příólo bY,s,e povaze ~"amel
ského a rodinného vz.t<rhu], bys,e mohly strany? n,ec>ť'?' takovem ,~o~" 
kromě dohadovati, a jim ,se tak umožňovalo o?chaze~: zak?~ a po P,llPo.
ctě nekale využitkovati snahy druhého manzela. Ujectnal1l takovehoto 
rázu jako je i sporné ujednání o souhlasu žalované k a~opCl nesrovn~" 
valo by se s úmyslem zákona a s obecnými n:,;ory o slusno,sh a Je P;O,? 
ujednání to podile § 879 ohC zák. od pocalku lleplatnym a plavne 
bezúčinným (nicotným). . . ' 

N e j v y Š š í s o u dobnovi! rozsudek prveho sonULl. 

Důvody: 

Netřeba 'se· o to příti, zda předpisy o smlouvách v d .. u~ém dí~ ob~,. 
zákona (§ 859 násl.) miní jen smlouvy maJetlco;',e: ~ebot.I,V pnpade, 
že tomu tc.k jest, nutno většiny jich nutně pO'~ZIÍl I na J1I1; s,;,louvyc 
totiž i na veřejnoprávní a tudíž i na rodinné a vube~ statusov~, pn l1lchz 
veřejný zájem rovněž v popředí vystupuJe, neboť dan~ JSou l1lkoh pro!;" 
že jde o smlouvy soukromoprávní, nýbrž proto, že jde o smlouvy, ze 
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P?vaha tohoto jedn~ní je vyžaduje. Tak n;usí platiti všeobecně nejen 
predplsy 5' t'.:m, JaK se, smlouva uskutečnule, obapolným souhlasem 
stra~, a predpj~y o tom, ze, se smlouva neusku!ečňuje, vykazuje-li tento 
souhlas, tato vule podstatne vady, Jsou-II tu duvody činící smlouvu ne
platnou, na př. omyl, nedorozumění, lest neb donucení a pod., a sám 
o~volací s~~~, jenž užití předpis,ů ll. ~ílu ob~anského zákona na před_ 
mety nemapcI hodnoty maJetkove vylucuJe, prece zase předpísů §§ 861 
869 a 879, tedy jak co se týče závazností, tak co se týče platnosti smluv' 
na. 111 uzívá. A tak jest jísto, že předpis § 860 a 861 obč. zák., že přect: 
metem smlouvy může býti plnění, t. j, buď činění neb opomenutí vzta
hUJe se zcela přirozeně, I. j, tak, že by to l1'l.ltně samo sebou platilo 
I kdyby}oho předpisu nebylo, na všecky smlouvy, tedy i mimomajet~ 
kove, Jezto "111 tl' nemohou míti předmětem nic jiného, než plnění to
hoto druhu. Také roclinné právo zná celou řadu smHuv ale tím není 
řečeno, že by_ jiný_ch smluv v právu tom nebylo než tiCh, jež zvlášť 
upraVIlo. Ponevad'z souhlas manželky k adopci obmýšlené manželem. 
představuje prohl_ášení_ vůle, tedy jisté. čin.ěn,í a tím plnění, může býti 
I ,tento souhlas predmete l1l smlouvy a Jest Jen otázkou, zda z předpisů 
zakona () adopCI nebo z JIných neplyne překážka pro platnost takovéto 
smlouvy, A tu nejvyšší soud nemuže sounlasiti s vývody odvolacíoo 
soudu, lenž překážky vidí. Praví, že adopce zasahuje hluboce v život 
rodir:n~, k!erý prý, tř~ba že m",nželé žijí odděleně, po právu posud trvá, 
cloklad.a vsak tento zasah Jen tnn, že osvojené dítě má nárok na výživu 
a na výchovu v domácnosti osvojitele, což prý může míti vBv na výživu 
manželky jakož i na její právo dědické, jak § 757 a 758 obč. zák do
k~zuji. AV,šak, i kdyby povinno-st osvojitele k výživě osvojence měla 
vlIv na vyžlvu manželky, je právě věcí manželky, by při uzavírání 
s,;,lou':,y ,os~uhlas k adopci tyto z<ljmy uvážila, jako je musí uvážiti 
pn k~~?: ]lne sm!ouvě, což ot_"ké: jak ,nižšími stollicemi z výpovědi Dr, 
B-a zJlsteno, učmlla, a nemuze ]1 nyl11 tato výmluva z převzatého zá
vnku vyzouti, a co se týče práva dědického, platí totéž k čemuž však 
doložiti dlužno, že manžel může každou dědickou čáku' manželčinu ~ 
~ právu dědickém nemůže tu za života manželo1va, jak odjakživa ll'zná
V.ái:10, býti "řeči --:-- zřízenim závěti Ebovohlě zmařiti, i když k adopci n.e
oOJele, takz~ a~l tento n:oment,ne;nůž,: _býti rozhodujícím., Jde tu ryze 
o soukromy _~aJe~, manzelky, ymz muze podle lIbo·sl! dlspono-vatí, a 
proto nelze nCI, ze se k souhlasu s adopcí nemůže zavázatí souhlas 
ten udě'liti dříve, než žádost za ad'Dpci k příslušnému úřadu byl~ podána 
vždy!' by bylo zcela zbytečné, an souhlas je podmínkou adopce b; 
manžel ž~dost p'Dd~V2.I, dokud se neujistil, že manželka ,souhlasí. 'Ale, 
aby, manzelka napred souhlas dala, a, když se žádost podá, zase jej 
odplrala, býlo by JIstě neloyální a proti dobrým mravům, a proto to 
nélze dopustiti, nýbrž když jednou manž"lka vážně souhlas uelělí1a 
m~sí i:i také dodržeti. Na § 15 a 16 rozl. zákona, kde .podlestálé prax~ 
nelvysslhosoudu nelze souhlas s rozlukou udělili předem již při roz
,'odu, nýbrž až po vznesení nároku na rozluku (I. j, buď žádo·sti podle 
§ 16 nebo žaloby podle § 13 rozl. zák.) - nelze se tu odvolávati, pro~ 
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to~e manželství není dáno do volné> disposice manže'lů) ježto na zacho
v.ání manželství má podle panujících názorů zájem i stát z důvodůso
ciálnícr a ethických a proto v zákoně položil volné disposici jisté závory, 
kdežto při udělení manželčina souhlasu k adopci zamýšlené manželem 
jde, jak řečeno, o ryze soukromý zájem manželky, kde žádlié překážky 
Jejímu rozhodnutí v zákoně nejsou stanoveny, a mimo to právě adopce 
nemanželských dětí, kterou se tyto zbavují úhony nemanželského pů
vodu, jest v témže socíálně ethickém zájmu státu, tedy v zájmu veřej
ném, Podle zákona má se věc takto: Podle původ·ního doslovu § 180 
nevyžadovalo se k adopcí svolení druhého manžela a nemanželské děti 
nemohly podle dv. dekretu ze dne 28, led"a 1816, čís. 1206 sb. z, s, ne
manželským otcem býti adoptovány. Tato zápověď se ukázala v praxi 
těžkou křivdou, pročež 111. novela byla nucena ji zrušiti, takže nyní může 
nemanželský otec své nemanželské dítě adoptovati. 111. novela také te
prve přinesla ustanovení, že k adopci třeba svolení druhého manžela, 
avšak ne jako požadavek bezpodmínečný, nýbrž jen jako opatření z dů
vodu vhodnosti, neboť stanoví, že svolení toho není třeba, je-li manžel 
prohlášen za choromyslného nebo pobyt jeho je neznám ·nebo je-li man
želství rozvedeno, K tomu dlužno uvésti, že i manželství stran jest roz
vedeno, ovšem ne soudně, nýbrž jen fakticky, avšak i faktický rozchod 
rovná se v mnoných zřetele ch rozvodu soudnímu, pakli tu důvod k soud
nímu rozvodu skutečně jest. Tak zejména nastává povinnost platiti man
želce výživné a zaniká manže\0'vo pTávo nutiti manželku k návratu do 
společenství, má-li manželka platný důvod rozvodu. Nelze tedy seznati, 
proč by souhlas manželky k manželově adopci jeho nemanželského děcka 
smluvně daný neměl býti závazný, a bylo proto tak rozhodnouti, jak se 
stalo. 

čís. 8407. 

Pozemková relonna. 
Třicetidenní lhůta podle § 31 (1) náhr. zák. počÚ1á poznámkou za

mýšleného převzetí Státním pozemkovým úřadem, třebaže napotom do
šlo mezi Státním pozemkovým úřadem a majitelem k dohodě o rozsahu 
převzetí. 

(Rozh. ze dne 25, října 1928, Rv 1 44/28,) 

žalobkyni byly při provádění pozemkové reformy přiděleny do vlast
nictví rybník s hrází a parcela čkat. 364, Plídělová listina nebyla dosud 
vydána a nebylo dosud pro žalobkyni vlože"o vlastnické právo. Žalobou, 
o níž tu jde, domáhala se žalobkyně na žalované uznání, že žalované 
nepřísluší služebnost stezky po hrázi rybníka a po parceleč, kat. 364, a 
že žalovaná jest povinna zdržeti se chůze po hrázi rybníka a po parcele 
C, kat. 364. Pro c e sní s o udp r v é s tol i c e žalobu zamítl. O ů
V'" d y: Žalobkyně domáhá se na žalované uznání, že jí nepřísluší slu-
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Žeb!,~st stezky po hrázi rybníka a po parceli Č. kat. 364 proto, že se do
mnel,;ho svého práva stezky po oněch parcelách nedomáhala do 30 dnu 
od vykonu poznámky zamýšleného převzetí. Než soud zjistil, že velko:
statek ~yl převzat Státním pozemkovým úřadem na základě dohody s do:. 
sav~dnlm vlastní~em ~ že dosud ani pro stát, ani pro nabyvatele nebylo 
vl_~zeno vlastmcke pravo. Jest proto směrodatným pro posouzení tohoto 
pnpadu ustanovení § 31 (2) zák. Č'ís'. 329/20 v doslovu zákona čís. 
220/22 sb. z. a n., podle něhož počíná se 30denní lhůta dnem vkladu 
'Práva vlastnického pro stát nebo pm nabyvatele na poz. parc. Č. kat. 
156 a 364. Poněvadž vklad práva vlastnického se dosud -nestal, neza
n:ešk~l,a žalovaná lh_ůtu ku dom~hání se služebnosti stezky po hrázi ryb
mka c. kat. 156 a pres strouhu c. kat. 364 a jest proto žalobce vzhledem 
k .tomu; žeo ž~lovaná vykonává právo stezky se započetím držby svých 
predchudcu vIce než 30 let až do dnešní doby veřejně, klidně a s vědo
.~ím bývalých majítelů pozemků Č. kat. 156 a 364 ve prospěch domku 
cp. 22 bezdůvodnou, neboť tím vydržela právo služebnosti stezky přes 
shora uvedené parcely ve prospěch svého domku, najmě, ana žalovaná 
za účelem uznán,í svého práva podala dne 29. prosince 1926 žádost·u 
přídělového komisaře Státniho pozemkového úřadu o zřízenI služebnosti 
stezky přes shora uvedené pozemky. žalobkyně sice uvádí, že jde oin~ 
terní dohodu mezi Státním pozemkovým úřadem a majitelem velko
statku, která učiněna byla za tím účelem, by bylo urychleno řízeni 
v němž se mělo rozhodnouti, které nemovitosti budou parcelovány ~ 
které maji býti ponechány majiteli velkostatku, a že dohoda ta vůbec 
do knih pozemkových vk,ládána nebude, poněvadž nebyla uzavřena ve 
formě smlouvy" která by se měla do knih vložiti. Než § 26 (1) V doslovu 
zákona čís,. 220/22 sb. z. a n. zmiňuje se o dohodě mezi Státním pozem, 
kovým úřadem a vlastníkem o převzetí a nezmiňuje se nikde, ani pů
vodnI zákon čís. 329/20 sb. z. a n., že dohoda taková musí býti uzavřena 
ve formě smlouvy, která by se mohla vložiti do, knih, a nesdílí proto soud 
názor žalobkyně, že dohoda taková uzavřena by musila býti ve zvláštní 
lonně, ,a je věcí Státniho pozemkového úřadu, jakou praxi v těchto vě
cech zachovává a proč trval i přes tuto dohodu na provedení výkonu 
pmnámky zamýšleného převzeti a z jaké příčiny nedal ji dosud vyma
zati. Jisto je však, že praxe Státního pozemko'véno úřadu nemůže býti 
n,a újmu třetímu a že, došlo-Ii ohledně převzetí určitých pozemků, spa,
dajídch do záboru, k dohodě mezi Státním pozemkovým úřadem a vlast
níkem (§ 26 cit. zák.) , že pro počitáni propadné lhůty věcných práv 
platí § 31 (2) cit. zák. O d vol a c í s o u dnapadený rozsudek potvrdil. 
D ů vod y: Odvolatelka spatřuje nesprávné právní posouzení věci vná
zoru soudu prvé stolice, že prý došlo mezi majitelem velkostatku, T.a 
Státním pozemkovým úřadem k dohodě o převzetí pozemkových parcel 
ke dvoru tomu náležejících a že s'e v důsledku toho ve smyslu § 31 :(2') 
náhr. zák., ježto zde došlo k dohodě, lhůta k hl,dení služebností nepočítá 
od poznámky převzetí zamyšleného v zemských deskách, nýhrž teprv," 
od 'Vkladu vlastnického práva pro nabyvatele a, poněvadž se vklad práva 
vlastnického dosud nestal, lhůta prý dosud 'neprošla a žalovaná ~služeb~ 
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nost hlásila včas. OpačnS" svůj názor, vrcholící v tom, že v ,tomto pří
padě, ana poznál11k~ převzetí :oyla do desko zemských zapsan,a v. roce 
1924 a žalovaná slu'Zebnost chuze do 30 dnu od vykonu teto poznamky 
v de~kách zemských nehlásila, služebnost podle § 31 náhr.zák. zanikla, 
ježto prý pozdější dohoda mezi majitelem velkostatku ~ Státním pozem
kovým úřadem měla jen ten význam, by parcelační řízení bylo urych
leno, snaž.! se odvolatelka především opříti o praxi Státního pozemko
vého úřadu, kteráž se v onom směru pohybuje. Než v té přičině nutno 
odvolatelce připomenouti, že otázka, jaký právni výklad jest dáti § 31 
náhr. zák., nemůže v souzeném případě řešena býti Státním po'Zemko
vým úřadem, nýbrž jedině soudem a jest naprosto lho'stejné, jaké stano
visko zaujímá Státni pozemkový úřad při výkladu § 31 náhr. .zák. Po
něvadž se ustanovení § 31 náhr. zák. ze dne 13. července 1922, čís. 220 
sb. z. a n. odvolává v odstavci (2) na § 26 téhož zákona, nutno vyklá
dati § 31 v souvislosti s § 26 tohoto zákŮ'na. Ze srovnání ?boll !ěcht~ 
zákonných ustanovení však nikterak neplyne, že dohoda o prevzelt mezI 
v,lastníkem zabraného statku a Státnim pozemkovým úřadem jest vy
loučena v případě, kde bylo podle záborového .zákona pozna.menáno 
neb vyhlášeno zamýšlené převzetí zabraného majetku státem. Vykon p5'.~ 
známky nemůže zabrániti tomu, by v takovém případě nebyla pozde]I 
uzavře.na mezi vlastníkem a státem dohoda o převzetí. Ostatně podle ná
zoru odvo,lacího soudu dokonce již z opatrnosti jest nutno, výkon po
známky o převzetí dáti pro'vésti ještě před, uzavřenim dohody, by se tím 
zamezilo připadným škodlivým disposicím vlastnika s majetkem, pod
léhajicím záboru. Výkon poznámky převzetí zabraného majetk~ státem 
nevylučuje tedy, by o takovém zabraném majetku nebyla uzavrena do
hoda mezi jeho vlastníkem a státem. Z toho však vyplývá, že k platné 
dohodě ve smyslu § 31 (2) cit. zák. může dojíti i tehdy, když si stát za
brání majetku, podléhajícího záboru, v zemských deskách dal po~n~m~
nati, a že v takovém připadě 30denn-i lhůta § 31 (1) zákona po-čma nt

koliv od výkonu poznámky zamýšleného převzetí, nýbr~ až 'dnem vkladu 
práva vlastnického pro stát nebo pro nabyvatele. Z techto slov plyne, 
že.na základě dohody nemusi býti vloženo vlastnické právo nejprve pro 
stát, nýbrž ·že jest možným jeho vklad bezprostřed.ně :: puvodního v!ast
nlka na nabyvatele. Okolnost, že se dohoda mezI statem a vlastmkem 
týkala rozsahu převzetí, není s to, by_na věci_ něco změ~i1a, n_eboť ~ákon 
ve ,směru tom nerozeznává, mluvě vseobecne o dohode .0 prevzet\. POc 
něvadž soud prvé stolice zjistil, že se smlouva o rozsahu převzetí .stala 
a pro žalobkyni nebylo dosud vlože'no na přiděle_né jí pozemky právo 
vlastnické v pozemkových knihách, nenastal pro za,lo-vanou podle § 31 
náhr. zák. dosud zánik jejího práva chůze, jehož na pozemcích těch na
hyla vydržením, 

Ne jv y š š í s o ~ d uznal podle žaloby. 

Důvody: 

Jádrem sporu je~t otázka, zd~ na tel~jo sP.orný případ .te_použíti 
předpisu odst. (1) CI (2) § 31 nahradoveho zakom., Oba mzsl soudy 
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umaly, že jest použíti druhého odstavce. Dovolatelka napadá právní 
názor odvolacího soudu z dovolacího důvodu nesprávného právního p0,
souzení věci. Dovolání jest odůvodně·no. Nížšími soudy bylo zjištěno: Že. 
oba služebné pozemky katastrální číslo 156 a 364 jsou zapsány ve vložce 
číslo 1397 zemských desk (pro čechy), že na této nemovitosti jest p0,
znamenáno zabrání podle záborového zákona a převzetí Státním pozem
kovým úřadem, toto pod datem podání 18. června 1924, že obě tyto par
cely patří ke dvoru č., velkostatku T., že držitel tohoto svěřenského 
velkostatku uzavřel se Státním pozemkovým úřadem 23. února 1924 d(}
hodu o převzetí zemědělské půdy z tohoto velkostatku a že podle ní 
převzal Státní pozemkový úřad kromě jiných pozemků i celý dvůr č., 
že roku 1924 byly ony pmcely přiděleny žalobkyni do vlastnictví a že 
jí posud nebyla vydána přídělová listina, že právo vlastnické k těmto 
pozemkům není dosud vloženo ani pro stát, ani pro nabyvatelku (ža
lobkyni), že do 30 dnů od výkonu poznámky o zamýšleném převzetí .ni
kdo neohlásil věcná práva a že žalovaná ohlásila teprve 29. prosince 
1926 služebnost stezky na obou zmíněných parcelách, a konečně, že 
žalovaná strana po případě její právní předchůdci od nepaměti až do 
poslední doby přes 'Ony parcely chodili k účelu uŽ.Ívání svého domu. Oba 
nižší soudy vycházejí z předpokladu, že služebn'Ost stezky ve pr'Ospěch 
domku žalované jako panujícího statku na zmíněných parcelách kata
strální číslo 156 a 364 jako statcích služebných byla vydržena. Jde o to, 
zda jich přídělem ve prospěch žal.obkyně (podle pří dělového zákona) 
zanikla. Oba nižší soudy tuto otázku zodpověděly záporně, leč neprá
vem. Dohoda meziStátním pozemkovým úřadem a držitelem zabraného 
velkostatku s,e týkala rozsahu převzetí. To uvádějí rozsudky obou niž
ších soudů. Tím nepozbyl Státní pozemkový úřad práva vykonati na 
onom zabraném pozemkovém majetku všechny přípravné práce, které 
měly sloužiti k tomu, by byl vypracován plán pro přejímání a přidělování 
zahraného majetku (§ 1 náhr. zákom). To právo vykoual o'známením ze 
dne 2. června 1924 a zamýšlené p'fevzetí bylo v zemských deskách po
znamenáno na jeho žádost podanou 16. června 1924 (§ 2 a 3 náhr. zá
kona). Proto po,čínal,a tímto dnem třicetidenní lhůta, dO' které se mohla 
žalovaná domáhati oné služehnosti (§ 31 (1) náhr. zákona a §§ 29 a 
103 Imiho'vního zákona). Opomenutím toho pozbyla tohoto práva a tO' 
nemohllo býti napraveno opozděnou přihláškou ze dne 29. prosince 1926. 
Proto se žalobkyně domáhá právem uznán!, že žalované ona služebnost 
nepřísluší. 

čis.8408. 

Je-li tu přičítatelný o;Iůvod rozvQdu, nezáleží na stupni viny na něm. 
Okolnost, že mateřství mQhlo by zlepšiti zdravotní stav manželky, ne
může ji vyviniti z cizoložstvi. 

(Rolh. ze dne 25. řijna 1928, Rv II 822/127.) 

-- cis. 8409 -
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Žalobu manžela proti manželce O' rozvod manželstvi od sto~u a lože 
r o c e sní s o udp rv é s t o I i c e zamítl. O d vol a C I s o u d 

~nal na rozvod manželství z viny obou stran. 
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání manželky. 

D ů vod y: 

Samo dovolání neuplatňuje, že přičítatelnost a tudíž zodpovědnost 
žal'Ované za cizoložství, jehož se dopustila, jsou vyloučeny:~ýb;ž j~n, 
že její přičítatelnost byla snížena. Její zodpovědnost tedy trva, Jenze Vl'lla 
není tak veliká, jakou by byla, kdyby přičítatelnost t~jí trvala ~ ~Iné 
míře. Avšak je-li tu přičítatelný duvod rozvodu, nezaleZl na stupm vmy, 
ktérý by přišel v úvahu leda při otázce výživnéh? podle dv.ors~éh? de
kretu ze dne 4. května 1841, čís. 531 sb. z. s. Take omluva, ze lekan vy
slovili naději, že mateřství mohlo by její zdravotní stav zlepšiti, ~emůž~ 
ji z cizoložství vyviniti, neboť buď měla vymáhatI rozl~ku, kdy} n:rd.l, 
že ji manžel zlomyslně opustil, aneb, odhodlala-II se dOSlcl materstvI CI
zoložným poměrem, musila býti připravena na jeho právní následky. 

čís. 8409. 

Nenl-li jinak stanoveno ani zálID~m .ani smlo~,,:ou ? r?~udím, )est 
rozhodčl soud op,rávněn rozhodnout! nejen ve vecI, nybrz I v otazce 
útrat. 

(Rolh. ze dne 25. října 1928, Rv II 581/28.) 

Žaloba o zrušení rozhodč'ího výroku byla obě man i ž š í 01 i 
soudy zamítnuta, odvolacím soud,elu z těc~to, důvodů; 
Odvolání není opodstatněno. Odvolatelka oplra odvolacl navrh na zru
šení rozh.odčího výroku jen o to, že rozhodčí soud, odsoudiv odvolatelku 
i k náhradě útrat právního zastnupení jakož i k náhradě út·rat zapi'Sova
telky a útrat zjednání zasedacísín.ě, překročil mez:" svého ,úkolu (ted~ 
§ 595 čís. 5 c. ř. s.), protože prý smlouva o rozhodclm nema ustanovem 
o nákladech sporu a nemluví se tam ani, o nár?ku na náh;adu škody. 
Ani civilního řádu soudního, ani advokátmho tanfu nelze pry se dovola
vati, takže rozhodčí výrok je bezúčinný. Nárok na náhradu nákladů a 
nárok na náhra:du škody z nesplnění smlouvy jest příslušenstvím nitro·ku 
hlavního (viz na př. § 54 druhý odstavec j. n). Byl-li rOlho'?'č~ so~d po
v.olán k tomu, by rozhodo'val o nároku hlavmm, nelze tvrdItI, ze prekro
čil meze svého oprávnění, rozhodnuv i o jeho příslušenství, o nákladech 
rozepře, nebyl-li tento vedlejší nárok buď výslovně smlouvo~ 0' rozho·a.. 
čím vyloučen anebo pro příslušný rozh~dčí ~oud výsl?vně za~onem za
kázán, což však nebylo ani tvrzeno. Nem-h vsak zde duvodu ČIS. 5 § 595 
c. ř. s., nemůže soud odvolací 'po věcné str:'mce správnost výroku pře
zkoumávati. Nicméně jest podotknouti, že nelze sGuhlasiti s názorem od-
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volatelky, že útraty zapisovatelky a poř.izeni sálu nelze podřaditi pod 
pojem útrat sporu, kdyžtě jsou n<iklady tyto zcela obdobny na př. n;i
kladům přibráni zvláštních stenografll, balení, poštovného a pod,., o ktÉi
rýchž nemůže býti pochybnosti, že za určitých oko·lností k úspěšném~ 
vedeni sporu mohou býti nutné a mohou tedy jako náklady sporu býti 
přisouzeny. Že tyto útraty v rozhodčím sporu nebyly prý řádně účt!).. 
vány, je pro řízení odvolací nepřípustnou novotou, nehledíc aní k tomu 
že by se to i jinak vymykalo věcnému přezkumu soudu. ' . 

N e j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolání. 

Oúvody: 

Oovolatel sice navrhl, by změnou napadeného rozsudku bylo vyh().. 
věno žalobě v plném rozsahu, by. tudíž prohlášen byl za neúčinný i nález 
rozhodčího soudu, v dovolání však napadá jen rozsudek roíhodčího 
soudu, jakž učinil již v odvolán.í, takže výtka nesprávného právního po,. 
souzení týče se napadeného rozsudku jen potud, pokud byl jím potvrzen 
rozsudek zamítaiící žalobu o neúčin'nost výroku. Nebylo proto vůbec 
uvažováno o další žalobní pmsbě, jakž učinil již odvolací s.oud vzhledem 
k odvolání omezenému na vytčenou část rozsudku. Co do právního po
souzení věci souhlasí dovolací soud s důvody napadeného rozsudku a 
není oprávněn důvod § 503 čís. 4 c. ř. s. V podstatě postačí poukaz na 
právní názor nižš.ích soudů, pro který mluví i skutečnosti patrné ze spisů, 
že sám nynější žalobce navrhl jako žalovaný v řízení před rozhodčím 
soudem: »kostenpflichtige Abweisung der Klage«, dále že neodporoval 
v tomto sporu nálezu rozhodčího soudu, pokud jest v důvod,ech jeho 
uvedeno, že zapisovatel byl přihrán a místnost byla najata ?a souhlasu 
stran. Podle smlouvy ze dne 3. května 1926 povolán byl rozhodčí soud 
k rozhodnutí všech sporů ze smlouvy. Rozhodl-li tudíž nejen o vlastním 
předmětu sporu, nýbrž i o výdaji, jenž byl způsoben zvítězivší straně 
domáháním se sporného nároku před rozhodčím soudem tím, že si vzala 
právního zástupce, že byl k projednáni sporu za souhlasu stran přibrwn 
zapisovatel a byla najata místnost, není oprávněn názor, že soud pře;: 
kmčíl svůj úkol podle § 595 čís,. 5 c. ř. $., a nelze vyložiti smlouvu v ten 
rozum, že strany vyloučily z rozhodnutí tyto další nároky spjaté s nác 

rokem hlavním (§ 912 obč. zák.). 

čís. 8410. 

Ochrana n'ijemců (zákon ze dne 28. března 1928, čís. 44 sb. z. a n.> .• 
Předpis § 22 (2) zák., podle něhož nelze zpět žádati přeplatek na 

nájemném za dobu minulou, nevztahuje se při nejmenším na přeplatky, 
jichž vráceni hylo do 3t. března 1928 u;platněno žalobou, třebaže do 
tohoto dne nebylo ještě ani v prvé stolici rozhodnuto. 

(Rozll. ze dne 26. řijna 1928, R I 722/28.) 

_ .. čís. 8410 -
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NaJemkyne domáhala se na majiTelích domu vrácení přeplatků na 
ČJnžt za dobu od 1. listopadu 1924 do I. dubna 1928. Pro ce sní 
s "U d P r v é s t o I i c e uznal žalobní nárok důvodem po právu. O ů
\'0 d y: Soud, omeziv jednání a. rozhodn:utí na žalobní dúvód, má roz
hodnouti, zda se platnost zákona ze dne 28. března 1928, čís. 44 sb. 
z. a n., který nabyl účinnosti dnem I. dubna 1928, vztahuje na spomý 
případ a zda v souzeném případě má býti rozhodováno ještě na základě 
u'slanovení zákona Č';s. 48 sb. z. a n. z roku 1925. Zákon ze dne 28. 
března 1928, čís. 44 sb. z. a n. stanovi totiž v § 22, že přeplatek na ná
jemném za dobu minulou nelze žádati zpět, v § 37 pak, že zákon nabývá 
účinnosti dnem I. dubna 1928. Ježto však v souzeném případě jde 
<) spomý nárok, jehož jsoucnost spadá do doby před vydáním tohoto 
zákona, jest soudu řeši.(i otázku, mťtže-li se platnost tohoto zákona 
čís. 44 z roku 1928 vztahovati na souzený případ. V § 5 obč. zák. sta
nov.í se zásada, že zákony nepůsobí zpět a že nemají vlivu na jednán.í, 
která se zběhla dři ve, a na práva dříve nabytá. Z toho vyplývá, že, 
pokud v zákoně, v.ýslovně není nic jiného uvedeno, nechává nový zákon 
nedotknutými dřívější práv,ní poměry pro dobu před svou působností 
a po·nechává starému zákonu upraviti tyto poměry i na dále v době 
panství nového záko'ua a nedotýká se právních činů dříve - t. j. před 
j'eho platností předsevzatých, třeba z nich práv ještě nebylo nabyto. 
Jest tedy obligační poměry, jakož i potřebnou jich formu, platnost a 
žalovatelnost posuzovati podle práva, za jehož vlády vznikly. Žalob
kyně přeplatila zažalovaný peníz na nájemném v době účinnosti zákona 
čís. 48 sb. z. a n. z roku 1925, který výslovně v § 22 stanoví, že soud 
jest oprávně'l1, vyslechna strany, upraviti nájemné v meúch zákona, za
žádala také u nájemního soudu o úpravu nájemného a nájemní soud 
o úpravě nájemného rozhodl již usnesením ze dne 31. prosince 1927, 
tedy před platností zákona čÍs. 44 sb. z. a n. z roku' 1928, což mezi 
stranami jest nesporno. Úpravou nájemného podle tohoto usnesení vznikl 
žalobkyni nárok na vrácení přeplacené ~i'nže a to před vydáním a plat
ností zákoi\1a čís. 44/,28 sb. z. a n. a žalobkyně také ještě před vydáním 
tohoto zákona námk svůj uplatňovala, podavši dne 27. března 1928 
žalobu. Ježto tedy zákon čís. 44/28 nestanoví zpětnou účinnost, naopak 
\' § 37 výslovně stanoví, že nabývá účinnosti teprve dnem 1. duhnem 
1918, jest rozhodnouti pndle ustanovení zákona čís. 48 sb. z. a n. z roku 
1925, za jehož platnosti nárok vznikl a který připouští požadovafi vrá
cení přeplaceného nájemného. O d vol a c.í s o u d zrušil napadený 
ľOzsud,ek a vrátil věc prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, dále jednal 
a znovu rozhodl a uvedl v otázce, o niž tu jde, v d ů v o de ch: Pokud 
odvolatelé uplatňují nesprávné posouzení věci po stránce právní, spo
ďívající prý v tom, že první soudce uznal oprávněnost nároku žadobkyně 
na vráce,ní přeplatků nájemného z doby před I. dubnem 1928, neshle
dává soud odvolací tento odvolací důvod opodstatněným, naopak sdílí 

. právní stanovisko prvního soudu a k správným důvodům napadeného 
rozsudku dodává: Jak v § 20 (3) zák. ze dne 26. března 1925, čís. 48 
sb. z. a n., tak v § 22(2) zák. ze dne 28. března 1928, čís. 44 sb. i. 



a n. jest užito slov žádati zpět přeplatek, Čemuž nelze jinak rozuměti l 
než žádati žalobou, to jest žalovati o vrácení přeplatků. Stanoví tedy 
zprvu uvedený předpis, že může býti žalováno o vrácení, dmhý předpis, 
že nelze na to žalovati. Zákon druhý nabyl účinnosti dnem 1. dubna 
1928, následkem čehož po tomto dni nelze zpět žádati přeplatek, to jest 
žalovati na vrácení přeplatku za dobu minulou. Zpětná platnost tohoto 
ustanovení nebyla zákonem vyslovena, pročež podJ.e § 5 obč. zák. nemá 
v'livu 1M právo nabyté zákonem pIV jmenovaným, totiž na právo pož~
dovati zpět se zákonnými úroky, či žalovati o vrácen! toho, co byl? 
plněno proti ustanovením odst. (1) a 52) § 20 CIt. ,~ak. Že s.e Jed~a 
o nabyté právo a nikoliv o pouhou moznost neb nade]! domOCI se ne,. 
jakého subjektivního práva, jak odvobtel se domnívá, o tom nemůže 
býti pochybnosti, neboť nárok na vrácení přeplacené činže vznikl ze 
zákona již okamžikem zaplacení nájemného v nezákonné výšI následkem 
neplatnosti tako'vé dohody a následující soudní úprava činže určí pouze 
hranice nároku již tu jsoucího. Ani z veřejného zájmu nelze odVOditi 
zpětnou platnost onoho ustanovení, an i také .dřívěiší záko.~ .n~ och:a~~ 
nájemníků sledoval veřejný. zájem, pro ktery, chtel ~a!,Ha,1111! vyblfa~1 
nepřiměřených činží. Plal!lo tedy v dobe ~odam zaloby" t. ): 
dne 28. března 1928 ještě ustanovení § 20 (3) zak. ze dne 26. brezn" 
1925, čís. 48 sb. z·. a n., právo žalobní bylO' podáním žal'oby zachováno 
a nebylo odňato pozdějším zákonem, nabyvším účinnosti teprv,e dnem 
1. dubna 1928 a nestanovivším zpětnou platnost. Právem proto první 
soudce v tomto směru uznal důvodnost žalobního nároku. 

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

D ů vod y: 

Žalobkyně domáhá se na žalovaných vrácení přeplatků na nájemném 
za dobu od 1. listopadu 1924 do 1. dubna 1928. V té době platily zá
kony ze dne 25. dubna 1924, čís. 85 sb. z. a n. (do 31. března 1925) 
a ze dne 26. března 1925, čís. 48 sb. z. a n. (od 1. dubna 1925 do 31. 
března 1928). Žaloba byla pOodána dne·27. března 1928, tedy ještě za 
účinnosti zákona čís. 48/1925. Žalovaní namítali jednak, že žalobkyně 
není podle § 22 (2) nového zákona o ochraně nájemníků ze dne 28. 
března 1928,' čís. 44 sb. z. a 11. oprávněna žádati přeplatky na nájem
ném za dobu minulou, jednú, že tu přeplatků na nájemném vůbec ne
bylo. V tomto období řízení jest se zabývati jen první námítkou, které 
nižší soudy s poukazem na § 5 obč. zák. nevyhověly. Rekurs žalovaných, 
jenž se snaží znova dovOodití, že podle § 22 (2) zák. čís. 44/1928 nelze 
již žádatí přeplatky na nájemném za dobu minulou, nehledíc k tomu, 
kdy tyto přeplatky vznikly a zda byla žaloba podána před I. dubnem 
1928, č'i po něm, není oprávněn. V souzeném případě jde o žalobu po
danou před 1. dubnem 1928 a zůstává tedy neřešena otázka, co by 
bylo právem, kdyby žaloba byla podána až po onom dni. Předem nutno 
si uvědomíti, jaké změny proti dřívějšímu právu nastaly v otázce tuto 
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rozhodované zákonem čís. 44/1928. Zákony čis. 85 z reku 1924 a čis. 
48,(1925 stanovily v § 20 (I) souhlasně, že dohoda o nájemném může 
býti platně učiněna jen potud, pokud smluvené nájemné neodporuje 
ustanovením těchto zákonů nebo pokud nebude jinak upraveno rozhod
nutím soudu podle § 22. Co bylo plněno proti tomuto ustanovení, může 
býtí požadováno zpět se zákonnj'mi úroky [§ 20 (3) j. Řečené zákony 
neuznávaly tedy platností smlouvy o nájemném, pokud toto bylo vyšší, 
než zákon dovoloval, !l výslovně stanovily, že přeplatky mohou býti 
požadovány zpět. Nový zákon čís. 44/1928 nepřevzal předpis prvniho 
odstavce § 20 z dřívějších zákonů, čímž uznal platnost dohody o' ná
jemném, třebaže by toto bylo vyšší, než by podle zákona bylo přípustno. 
Tato volnost úmluvy o nájemném jest obmezena jen předpisem § 22, 
podle. něhož i za nového práva soud přezkoumá na návrh nájemníkův 
nebo pronajímateluv úmluvy O zvýŠ'ení nájemného nad míru, uvede,nou 
v § 9a upraví v řízení nesporném [§ 23 (3) I nájemné s účinkem od 
nejbližšího nájemního obdobi přiměřeně »v mezích tohoto zákona«. 
Změna § 22 (2) proti dřívějšímu předpisu jest v tOom, a) že nový zá
kon vynechal za slovy »v mezích tohoto zákona« slova »a zákonných 
ustanovení platných v době, kdy úmluva byla učiněna« a b) že no'vý 
zákon přidal ještě vě,tu: »Přeplatek za dobu minu.Jou nelze zpět žádati.« 
Změna ad a) nemá proti dřívějšímu právu praktického výwamu, neboť 
i tam bylo možno· upraviti nájemné jen »s ÚČ'inkem od nejbližšího ná
jemního období«. Podstatná změna však nastala větou: »Přeplatek za 
domu minulou nelze zpě-t žádati«, o jejíž výklad jde. Důvodová zpráva 
vládního návrhu tisk 1475 praví k tomu doslovně: »Hned v této sou
vislosti budiž uvedeno, že vládni návrh připouští také, třebas nikoli 
úplnou, volnost úmluvy nájemného. Obmezení volnosti úmluvy náiem
ného jest spatřovati v tom, že i podle vládního návrhu bude lze požádati 
kdykOoIi soud o přezkoušení úmluvy nájemného, ale na rozdíl od dosa
vadního právního stavu nebude moci soud vynésti nález na vráceni pře
platku za minulou dobu. Rozhodnutí soudní bude tedy působiti jen do 
budoucna.« Důvodová zpráva vychází tudíž z názoru, že podle dřívěj" 
šího práva: mohl soud i v tomto mimosporném řízení podle § 22 (2) 
vynésti nález na vrácení přeplatků i za dobu minulou. To jest ovšem 
omyl, neboť i podle dřívějšího předpisu § 22 (2) mohl soud v řízení 
mimosporném upraviti nájemné usnesením jen »od nejbližšího nájem
ného období«, tedy jen pro budoucnost a nerozhodovalo vrácení pře
platků za minulost vůbec. Tyto přeplatky mohly býti vymáhány jen 
žalobou v řízeni sporném a bylo pak věcí procesního soudu, by rozhodl 
rozsudkem, zda a jlké přeplatky tu byly (srv. k tomu také rozh. čís. 
7026). Z důvodové zprávy nelze tedy pro rozřešení sporné otázky nic 
vytěžiti. Zákon praví jen stručně, že přeplatek za dobu minulou nelze 
zpět žádati. Tím ovšem jest vysloveno nejen - jak si to zákonodárci 
podle důvodové zprávy představovali, - že nebude moci soud v mili,o
sporném řízení o úpravě nájemného vynésti nález na vráceni přeplatků 
za minulou dobu, nýbrž jest tam vtomně vysloveno také, že nájemník 
nemá vůbec nároku na vrácení přeplatků a že tedy soud nebude moci 
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a.~i ve, spornvém řízení. od:ouditi prol1.ajímatele k jich vrácen·í. Zákoh 
v~ak vyslovne neupraVil otazku, zda a pk se dotýká tento nový předp" 
n~r~ku na vrácení přep.Ja,tkŮ z doby před účinnosti nového zákona a Cl~ 
mim »d~bou mlnulou«, zda ~?bu uplynulou jen za platnosti nového zác 
k?na, t. J',Od 1. dubna, 1928, c~dobuuplynulou i před tím. Chybí tll' t. ZVe 
prechodna ustar:.0v~'l1l pro pnpady svrchu uvedené, kterých tu bylo 
k Jasne;nu vysÍ!zem smyslu zákona velmi třeba. Stěžovatelé zastáva" 
nazor, ze zpětná působnost nového předpisu jest vyslo,vena již ve sl~ 
v,:ch >,,;a dobu mi~lulou«, která obsahuje také dobu přee! vydámím nl}~ 
veho zakona; .Prall tomu bylo by lze namítnouti, že tento zákon nabyl 
podle ~ 37, ucmnosti teprve dne 1. dubna 1928 a že až do 3L hřezna 
192~ vcetne platil předpis § 20 (.3) zák. čís. 48/25, který výslovně sta
nov;l nárok na vrácení přep'latků. Tu však jde - jak iiž svrchu po
??tce~o --,ien o' případ, že .~rácenJ ~řep'latkÍ1 bylo za dřívějšiho práva 
]IZ ~azalo~ano a na tento .pnpad jlste se nevztahuje předpis § 22 (2) 
n~veho z~ko'l1a, I kdyby. JInak - lak tomu chtějí stěžovatelé _ byl 
m~~Ii zruSIÍ! I nabyte naroky za vsechnu dobu minulou. Nutno se tu 
blIze obí~ati všeobecným předpisem § 5 obč. zák., který praví že zá
k017Y ne~uso~í zpět a ž,e tedy nemají ~1ivu na předcházející jednání a na 
?rava pred tI:n l~abyta. Z~kladem 'pr~dplsuo § 5 obč. zák. jest úvaha, 
z~ .mkdo ne~,a bltl zk!aman ,v, opravnené duvěře v právní řád, že tedy 
obc~n, kte~y zafId~ sve Jednal1.l neb opomenutí podle platného zákona, 
111USI mill ]lstotu" ze nastanou spo,l,ehlívě zákonné účinlky a že zv,láště 
b~dlOUo chráněna.práv:a již. nabytá. lest o,tázkou, kdy podle dřívějších 
zakonu nabyl n~jemmk prava~a vr,:cení přeplatků a zda tahalo práva 
plOdle noveho zakona pozbyl, I kdyz Je za dřívějšího zákona žalobou 
up:latml. Nabyl .ho -~ jak rekurs'l1í soud správně uvádí _ již tím oka
mZlke;n, kdy preplat1'l, t. J. kdy zaplatil vyšší nájemné, než bylo pří
pustne podl; us;al:ovení tah? kterého, zákona. Již od té doby mohl po
zadovall vracem preplatku, JIZ tehdy vznikl mu nárok na vrácení který 
I?,ohl Ž~IO~Oll u~latni.~. Nešl? !U jen? pouhé možnosti, naděj~ nebo 
caky,. nybrz.o pra."o'.JIz skute:?e nabyte a to nabyté ex J.ege, což stěžo
vat<;le marne poplra]l. Nezálezl na tom - nač stěžovatelé kladou důraz 
- ze § 20 f3) praví )~:nůže. požadov~ti zpět«, neboť tím mělo býti jen 
vysloveno,. z~ zako:,. naJ~mmka ~enuÍl, by svůj nárok uplatnil a že mu 
toponechava na vulI. Pres to vsak vznikl subjektivní nárok ze zákona 
t.. J. z.§ 20 (1) a (3) již dáním přeplatku. Zákon mohl by ovšem i tot~ 
nabyte p!avo zase odejmouti bud' výslovným ustanovením (zejména 
v t zv. prechodných ustanoveních) nebo skrytě a mlčky tím že by nové 
?r~vo.brl? pova?y don~cov.~cí a že by z obsahu zákona bylo zřejmo, 
ze I,dnve!" pomerl ~ajl se ]lm pro budoucnost Uditi, což platí zejména, 
kdyz novy zakon"y predyl.s ~yl vyditn v, zájmu veřejného blaha, pořádku 
a m:av,nos';I. Jest te~y V~CI vykladu noveho zákona, zda jde o právo nul'
kave, .ktere prolamuJe zasad~ § 5 ~bč. zák. Nový předpis § 22 (.2) není 
takovy,:,. pr~vem donuwvaclm. Duvodová zpráva tisk 1475 praví že 
hlavn} ucel upra~y ochrany nájemní'ků sluš,íspatřovati ve zvyšová.l1(ná
jemneho ve starych domech v míře snesitelné s rospodářskými poměry 
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n,qemníků a že tento účel smeruJe vědomě k ponenáhlému odstranění 
ochrany nájemníků. Připuštění smluvní volnosti o nájemném nestalo 
se tedy 7! důvodů veřejného blaha, nýbrž z .důvodů slušného ohledu ,na 
pronajím.atele .a za účelem znenáhlého zmírňování .. tí.s:~~vých. pře~písů 
o výši najemneho. Naopak byl tu podle § 20 (3) dnvejslch zakonu do
nucující předpis, který se týkal také nároku na vrácení přeplatků, že se 
nelze tohoto nároku předem zříci. Tedy mlčky a zakrytě nepůsobí nový 
předpis zpět a jde nyní jen o to, pokud působí zpět podle svého doslovu: 
>přeplatek za dobu minulou nelze zpět žádati«. I kdyby byl v tom spa
třován výslovný předpis o zpětné působnosti, nedopadal by na souzený 
případ, v němž bylo vrácení přeplatku žalobou uplatněno již před 1. dub
nem 1928, neboť tento předpis, že >nelze žádati«, počal působiti teprve 
1. dubna 1 928, kdežto ž"lobkyně žádala vrácení již dne 27. března 1928, 
kdy to ještě podle zákona žádati mohla. Konečně jest vyříditi ještě jednu 
námitku stěžovatelů, totiž, že prý nárok musí existovati ještě v době 
rozsudku (§ 406 c. ř. s.), takže - nebyl-li nárok rozsudkem přiznán 
před 1. dubnem 1928 - nemůže prý se tak podle práva nyní platného 
již po 1. dubnu 1928 'státi. Tato otázka souvisí jednak s tím, co bylo 
již řečeno o zásadě § 5 obč. zák., že zákony nepůsobí zpět, jednak 
s předpisem § 9 obč. zák., že zákony podrž,í tak dlouho moc, až je zá
konodárce změní nebo výslovně zruší. Tím není řečeno, že zn,tšený 
právní předpis nemá již n<l!dále žádného. účinkn a že ho nemůže býti 
soudem již použito. Naopak, pokud nový zákon nepůsobí zpět, nutno 
posuzovati právní poměry založené na působnosti dřívějšího zákona 
podle práva oné doby platného. Proto' vyslovil nejvyšší 'Soud již v roz
hodnutích čís. 2216 a 7026 sb. n. s. zásad'U, že nárok na vráce,ni pře
platk" na nájemném jest posuzovati podle zákona té doby, do které 
jeho vznik spadá, a že nárok jednou vzniklý nezanikne tim, že zákon 
byl nahražen jiným zákonem, pokud tento nebyl nadán zpětnou působ
ností. Ze nemůže záležeti na tom, kdy o žalobě včasně podané byl vyd;,n 
rozsudek, vysvitne již z jednoduché úvahy, že by vítězství nebo prohra 
závisely na tom, zda spor byl podle své po'vahy a podle píle soudce 
rozhodnut dřfve či později, což by bylo dúsledkem nepřípustným. 

čís. 8411. 

Nemocemké pojištění (zákon ze dne 9. řijna 1924, čís. 221 sb. z. 
a n.). . 

Zaměstnanec nemá proti zaměstnavateli nárok na náhradu škody 
z důvodl1, že zaměstnavatel nevyhověl řádně .ohlašovací p.ovinnosti po· 
dle § 19 pokud se týče § 18 (1) a) zák. 

(Rozh. ze dne 26. října 1928, Rv I 162/28.) 

Zalobce domáhal se na svém zaměstnavateli náhrady škody, ježto 
ho žalov<I!ný přihlásil k ne mocenskému pojištění jen denní mzdou 20 Kč, 
.l1eohlásiv pojišťovně doplatek na mzdu denních 4 Kč 88 h. Zaloba byla 

Civllni rozhodnuti x. 85 
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zamítnuta s o II d Y vše c h tří s tol i C, Ne j v y Š š í m s o Ll d e ln 

z těchto 

důvodů: 

, Dovolání, opřené o dovolací důvod čís. 4 § 503 c. ř. s. není opráv
neno. Podle dopisu okresní nemocenské pojišťovny ze dne 22. července 
1927 byl u ní žalobce žalov,mou přihlášen od 15. června do 17. července 
1925 s den nim výdělkem 20 Kč a není o tom sporu, že dne posléz uve
deného byl již hlášen nemocným. Dovolatel původně tvrdil, že byl u ža-
10'vané zaměstnán s platem 25 Kó za směnu, v dovolacím spisu pak J1a 
základě zjištění nižších soudů, že měl denní mzdu 20 Kč a že za služební 
dobu od 15. června do 17. července 1925 dostal doplatek 135 Kč 72 h, 
v~počítává, že měl za směnu 24 Kč 88 h a nikoli jen 20 Kč. Podle jeho 
nalOru byla základem jeho nároku na nemocenské denní mzda 24 Kč 
88· h. Dále není sporu, že žalovaná pojišťovně neohlásila, že žalobce 
k denní mzdě 20 Kč obdržel na konci pracovního shora uvedeného ob
dobí doplatek 135 Kč 72 h. Žalobce se domáhá zažalované pohledávky 
3.166 Kč 50 h jako náhrady škody vzešlé mu tím, že za základ pro vý
měru nemocenského byla vzata přihlášená denní mzda 20 Kč bez ohledu 
na: onen dophtek, z něhož připadají podle výpočtu žalobcova na den 
4 Kč 88 h, a spatřuje zavinění žalované v tom, že neohlásila ve smvslu 
~,19 zá,kona ze dne 9. října 1924, čís. 221 sb. z. a n. onen doplatek~po
jlsťovne. Podle názoru dovolacího soudu. není třeba zabývati se otázkou, 
zda žalobce z důvodu jím uplatňovaného utrpěl škodu, poněvadž k roz
hodnutí sporu stačí výsledek úvahy, zda zaměstnanec jest vůbec opráv
něn d'omáhati se na zaměstnavateli náhrady škody z té příčiny, že tento 
n~vyhov,~l povinnosti stanovené v § 19 pokud se týče v § 18 (1) písm, a) 
z.a~on~ CIS. 221/Q4 ~sb'.~',a n. Výsl:dek te~ může býti jen záporný .. škod
lrvenasledky, nastava]lcI z toho, ze zamestnavate"l neohlásil v,č'as okol
nosti uvedené v § 18 (1) písm. a) zákona nebo jejich změny (§ 19), 
JSou sta.noveny v § 20, v němž zákon. ukládá zaměstnavateli povinnosti 
k náhradě jen prali pojišťov,ně. Předpis § 260 stanoví pak také trestní: 
sankci proti zaměstnavateli, jenž nevyhoví včas bez náležité omluvy po
v:n~o~tr ohlašovací nařízené zákonem nebo neučiní tak správně. Tím 
vsaK JSou ony škodlivé následky vyčerpány a nelze zaměstnavatel·j uklá
d~tr pro p,oruše?í, předpisů ohlaš~~~cích povinnosti další. Všeobecných 
z~sad o: nahr,ade skody nelze pOUlIÍ! tam, kde zákonodárce na porušení 
z~konlny::h predplsů stanoví zvláštní sankci, jakž se stalo v §§ 20 a 250 
zak.ona. c;s. 2.2~/24 S? ~. a n.:.?eb?ť sankce taková jest ustanovením 
vI]lmecnym, jez nesml by tI rozSlrovano. Byl-li žalobce zařazen do nižší: 
tndy ~1Zd~vé než té, která odpovídala jeho skutečnému výdělku, a bylo-li 
m~ d,;~leal~em, toho, vypl,aceno menší nemocenské než na jaké by byl 
mel P!I spra':,nem zarazení nárbk, bylo jeho věcí, by podle § 196 zákona. 
uplatn5lVal vc~s své nároky proti pojišťovně u jejího soudu rozhodčího. 
Prah zalovane mu nárok na náhradu škody z důvodu porušení předpisů, 
ohlašovacích nepřísluší. 

čís. 8412 --
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čís. 8412. 

Spolek jakožto právnická osoba nemůže vůli pojati a projeviti jinak 
než osobami lysickými a to způsobem, který, ur~uj; zákon nebo stanovy 

ro projev jeho vůle. Předseda spolku, opravneny p~d.le s!anov ~stu: 
~ovati spol~k n~ venek, ~ůže platně a pro spolek zavazne vykonava!t 
toto své pravo]en v meztch stanov. 

(Rozh. ze dne 25. října 1928, Rv I 167/~8.) 

Jednota prol.etářské tělovýchovy v L. domá!"~l~ se na žaio~aném do
držení kupní smlouvy o pozemku. Ob an I z s I S o u d y zalobu za-

mítly. . .", d' 'ť!' 
Ne j v ys š í s o u d zrušil rozsudky' obou mzslch sou u a vra I vec 

prvému soudu, by o ní znovu jednal a ]l rozhodl. 

O li vod y: 

zalující spolek jest právní osobou podle § 26 ob~. zák a nemů~e 
pro.to v&li tvořiti a projevovati jinak, nú osobamI lySlckym; a to ,zpu~ 
sobem, který zákon ueb stanovy pro VZnIk a p~ojev )ehD ~ule nan~uJl. 
Ust,movení ta je vykládati přesně jednak proto, ze pravnIcke oso~y JSou 
podle § 21 obě. zák. pod zvláštní oc~r~nou zákona, jed?,~k p:oto, z~ z~d
povědnost za jednání jejich zástupcu jest mnohem ~y~sl uez u sveprav
!lích lysických osob, u nichž účinky právního jednar;,1 ]s~u, omezeny n,a 
ně samotné. V souzeném případě jde o to, zda Jest zalu]lcJ, jednota ~a
zána právním jednáním svého pře~sedy, j~nž bez" usnesenI spol,I(Ove~o 
výboru zrušil kouoi sjednanou se zalovanym z pnkazu spolkoV:ho vy
boru. Nižší soudy'odpověděly k otázce záporně, protože poměr predsedy 
spolku ke spolku není poměrem zmocněnce ke zmocnI!el! a ~el~e, proto 
naň vztahovati předpisy občanského p!áva o zmo,cne:", nybrz z: jde 
° poměr veřejnoprávní, pro který, jezto spalkovy zakon, neo~S,d~U]e 
žádných předoisů platí výlučně stanovy, že podle stanov zaluJlcl )e,d
noty zastupuj~ předseda spolek ve všech vnějších věcech proh, tretrn; 
osobám, pokud nejde o písemná prohlášení ynéne~ jed~oty: a. ze. neHl 
toto předsedovo právo nijak omezeno, najme tak, ze sml ~c!lllh Jen ~o, 
k čemu byl předem pl.atným usnesením spolkových or~anu zmo:',nen. 
Dovolatel uapadá tento právní názor právem pko mylny ~§ 503 cls .. 4 
c. ř. s.). Podle 7. O"dstavce d. 11 stan~v',zastupul.e ovse!:,' pt;edseda spo
lek ve všech vnějších věcech protI trehm osobam a ur~dU~l, ~le v" 

1
; 

odst _ v hlavě téhož článku - jest ustanoveno, že spolKovy vybor r~dl 
vnitřní i vnější činnost spolku a spravuje jmění, sp?lkové, a.~. odst. t

6 re
čeného článku jest předepsáno, jak se spolkovy vybOJ u,,?asl. Z us .ano
vení těch plyne, že zástupčí oprávnění předsedy zalúvaneh~ spolk,u lest 
stanovami obmezeuo a to nikoli skrytě, neboť do ~Jch Je V,o,n? k)azt~n~u 
nahlédnouti (§ 5 zák. ze dne 15. listopadu 1867, els. 134 r. zak .. - ,e -

!:!~~ 
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sed a spolku oprávněný podle stanov zastupovati spolek na venek mMe 
proto platně a pro spolek závazně vykO'návati toto své právo jen v me
zích stanov. Nebylo tvrzeno, že se spolkový výbor usnesl na zrušen.í 
sjednané kupní smlouvy, překročil tudíž Josef B., zrušiv koupi bez usne
sení spolkového výboru, své zástup čí opnivnění a žalovaný spolek nen.í 
proto podle §§ 1016 a 1017 obč. zák. jeho projevem vázán. Neobstojí 
proto důvod, z něhož nižší soudy žalobu zamítly. 

čís. 8413. 

Nabídl-Ii se žalobce podle § 410 c. ř. s. přijati místO' zažalovaného 
pi'edntětu určitou částku peněz, jejímž zaplacením se může žalovaný 
osvoboditi od plnění tohdo předmětu, má se soud přidržeti návrhu ža
lobcova, jak byl učiněn, a nesmí z prohlášení jeho vyloučiti některou 
část (úroky). 

'-'.'" '-< 
. (Rozh. ze dne 26. října 1928, Rv I 227/28.) 

Žalobce domáhal se na žalovaném, by mu vyd1ť1 věci dodané mu ža
lobcem anebo zaplatil 46.532 Kč se 6% úroky od 20. srpna 1923. P r o
e e sní s o u d' p r v é s t o I i c e uznal žalovaného povinným vydati 
žalobci věci, v žalobě podrobně uvedené nebo zaplatiti mu 46.532 Kč se 
6% úroky od 1. září 1923. O d vol a c í s o u d vyhověl odvol"ní žalo
vaného, potud, že zruši1 výrok, odsuzující žalovaného alternativně k za
placení 46.532 Kč se 6% úroky od 1. září 1923 a místo toho uznal prá
vem, že se žalovaný může od povinnosti k vydání věci v rozsudku pod
robně uvedených osvoboditi zaplacením 46.532 Kč, žalobu ohledně 6% 
úroků ze 46.532 Kč od 1. září 1923 zamítl. 

N e j vy Š š í s o u d změnil rozsudek odvolacího soudu v napadené 
části tak, že se žalovaný může od povinnosti k vydání věcí v rozsudku 
prvého soudu uvedených sprostiti zaplacením 46.532 Kč, se 6% úroky od 
20. srpna 1923. 

Důvody: 

Odvo.]ací rozsudek správně praví, že se soud, nabídne-li se žalobce 
podle § 410 c. ř. s., přijati místo, zažalovaného předmětu určitou částku 
peněz, jejímž zap1acením se žalovaný může osvoboditi od plnění tohoto 
předmětu, má přidržeti návrhu, jak byl učiněn. Avšak důsledně měl se 
pak i odvolací soud tohoto návrhu přidržeti a do rozsudku pojati žalob
covo prohlášení, jak bylo v žalobě učiněno, že se žalovaný může povin~ 
nosti od vydání věcí v prvém rozsudku uvedených sprostiti zaplacením 
46.532 Kč se 6% úroky od 20. srpna 1923, a nesměl z prohlášení toho 
vyloučiti část, jak učinil s úroky, ohl,edně nichž žalobu zamítL Prohlá
šení žalobcovo podle § 410 c. ř. s. jest jednostranným projevem žalobce, 
jednostranným jak proti soudu, jen,ž nezkoumá přiměřenost nebo opráv-
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něnost žádané částky, tak i proti odpůrci,. jenž se v? ně,Dl ,ani n:m.u~i v~
. ádřiti, ale svým vyjádřením nemůže na jeho vynzem. n~c zm.enItI. Vy
tokem soudu podle § 410 c. ř. s. se žalovanému neuklad.a povInn.ost, ?y 
platil peněžitou ,částku, nýbrž dává se mu jen k to~u pravo. Zav:,:zany~ 
jest jen žalobce, jenž musí od, žalo,:'anéh? podle jeho volby pnjmo,uti 
i peníze místo zažalovaného predmetu. Nl]a~ na :?m neseJde,. zd~ za: 
lobce částku, kterou je ochoten podle § 4.10 c. r~~. pnJ~tI, oz~ačuje presne 
jako jednotnou částku jistinnou ,čl.~da jl rOZI?~l !'~ castku ]lshnno,u. a n~ 
částku úrokovou, žádaje krome ]lstll1y :ake jeste p;ocento ze :-;ad,,:ne 
částky na úrocích od určitého dne, nebot, nezkouma]l~h so~dy pnme;e
nost aniž oprávněnost žádané částky, nem?hou se am za-byvatI s otaz: 
kou, zda jsou po právu též úroky a zda nejsou snad zahrnuty v celkove 
částce. 

čís. 8414. 

Ručení dráhy (zákon ze dne 5. března 1869, čís. 27 ř. zák.). o 
V kromobyčejně silném, potřebami. P!ayidelnéh~ proyoz~ neoduvod

něném výluku parostroje při posunovant, Jest spatřovat. ~nh(),du,~. do
pravě. Lhostejoo, že tento výluk oparost~oje n~by! bezpro~tředm pncmou 
úrazu nýbrž teprve výlukem zpusobene splasent se kom., , 

Je'st přesně rozlišovati spoluzaviněni ,poškozeného na prlhode v do
pravě a na úrazu. 

(Rozh. ze dne 26. října 1928, Rv I 379/28.) 

Strojvůdce vlaku, veda stroj odpojený od strojír.ny poblíže stano: 
viště povozů, kde stál také žalobce se sv.ým pov~ze~, dal s,e. do. rych~e 
jízdy, při čemž 6-7krát vyfukl prudce,p~r~: k!erehoz m1l12oradn,;ho vy: 
luku se koně žalobcovi lekli a se splaslh, Clmz se stal~,. :e k?ue, kte.fe 
žalobce držel na uzdě, vlekli ho i s vozem s, sebou; P;l cemz p~ednlln 
kolem vozu byly žalobci přejety obě. nohy. Zalobm namk na. nah:adu 
škody uznal pro c e sní s o udp r v é s t? II c,e .z pOlovI.ce duvo: 
dem po právu, o cl vol a c í s o u d nevyho'vel odvolam ~l t,e a,~:. one 
strany. D ů vod y: Splašení koní bylo ovšem bezp~os~~~dm pncIn?u 
žalobcova zranění, nezáleží však na tom, zda posledm pncma test pr:
hodau .v dopravě, nýbrž na tom záleží, zda zranění, byť 1 prostr~de<l~;, 
souvisí příčinně s příhodou v dopravě. K tomu ,d~uzno v souzenem,pn~ 
padl' přisvědčiti, neboť prudký výfuk pary, o nelz tu jde,.lest poklad~t~ 
za abnormální a tímto výfukem se stalo, že se žalobco,VI k~ne splasI1~ 
a v dalším důsledku žalobce zranili, což vše jest v p,říčl'l1ne spOjItOS!l 
s abnormálním, prudkým výfukem páry. Jd;, tu tedy, o p;lho~u v dop,rave, 
v jejímž důsledku žalobce byl zraněn, kteraz ma veskere zna;nky p:lho~y 
v dopravě po rozumu § 1 zákona ze dne 5. března 1869, ČIS. 27 r. z.ak. 
Ne],ze přisvědčiti žalované, že splašení koní jest posuzov~h pro ~r~hu 
jako skutečnost neodvratitelnou, neboť splašení mohlo byh zabraneno 
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tím, že výfuk páry byl ca mažná zmenšen po případě úplně zamezen 
takže by ke splašení koní nebylo došlo. Není tedy pochybnosti o tom ž~ 
žalobcavo, zranění souvisí s příhodau v dopravě, za kterou žalovaná r~čí. 
Ide Jen o' to, do jaké míry ručí. V tom směru případně dolíčil prvý saud 
ze kdyby byl žalobce, jenž splašenými koňmi byl stržen, opratě z ruko~ 
p~shl. a nechal k?~ě běž~ti, nebyl by býval upadl pod vůz, který mu 
predl1lm kolem preJel obe nohy, a nebyl by býval vllbec zraněn. Tím 
však, že udidla stále držel, nešetřil onoho stupně bedlivosti a pozornasti 
již .kaž.dý č,lověk a a'?yčejnými schopnastl1li šetřiti jest povinen (§ 1297 
obc; zak.), a spalupusobll tak ku svému zranění. Právem proto usuzuje 
prvy soud, že spoluzavini! žalabce svůj úraz a, jelikož nelze poměr to~ 
hoto spoluzaviněnízjistiti, právem prvý soud uznal podle § 13.04 abč. 
zák., že nárok žalabní jest da palovice po právul. 

N e j v y Š š i s o II d nevyhavěl dovolání žalovaného, k dovalání ža
lobce uznal žalabní nárok po právu též druhou polovicí. 

D ů vod y: 

Rozsudek odvolacího saudu napadají obě strany dov01ánim, v němž 
uplatňují jako dovolací důvod nesprávné posouzení věci po stránce 
právní (čís. 4 § 503 c. ř. s.). Důvodným bylo shledáno jen dovolání ža
lobcovo. Podle § 1 zákona o pavinném ručení železnic ze dne 5. března 
1869, čís. 27 ř. zák. ručí železniční podnik za veškerou škodu, bylo-li 
příhodou v dQpravě železnice způsobeno tělesné poškození neb usmrcení 
čl.ově~a. Poněvadž žalovaný popřel žalobní nárok, opíraný o tento před
pIS zakona, bylo na žalobci, by prokázal, že šlo o příhodu v dopravě PQ 
rozumu § 1 uvedenéha zákona a že jeho úraz byl způsoben touto pří
hadQu, t. j. že příhoda v dopravě jest v příčinné souvislosti s úrazem. Za 
př!hodu v dopr.avě poklá~ati j,;st každQU'událQst v železničním provozu, 
J~z. se .?dc~~lule od. pra~ldelne~ho provozu dopravy, jest o sobě způsa
bIla pnvodllt telesne paskozem nebo smrt člověka a přihodi'la se mimo 
osobu poškozeného. že v kromobyčejně silném, potřebami pravidelného 
provozu za zjiště'n:ich akolno'stí neoduvadněném výfuku parostroje při 
posunov~~í d.I~~no spatřovati pří~od!u v doprav~, správně uvedly a adůc 
vadmly JIZ mzsl SQudy. Dovol;xcl saud souhlasl s tímta názarem a po
uka~uje žalovaného v tomto' směru na správné důvody mzsudků nižších 
stoltc s dodatkem, že příhodou v dapravě hyl zde jen mimořádně silný, 
ocl praVIdla se uchylující výfuk, nikoliv též splašení se koní a pomnění 
žal?bcovo, což bylo jen následkem příhody. Nesejde na tom, že zjištěná 
udalast (kromobyčejně silný výfuk parastraje) nebyla bezprostřední pří
činou žalobcova úrazu, jenž nastal tím, že se v důsledku oné události 
splašili žalabcovi koně, při čemž žalobce byl zraněn, nebať i nepřímá 
příčinná spojitost úplně postačuje s hlediska § 1 zákona o povinném ru
.čení železnic. Po této stránce však oba nižší soudy srovnale zjistily, že 
bezprostřeclní příčinau žalohcova zranění bylo splašení se kaní a že to,to 
bylo způsabeno právě abnormálně prudkým výfukem páry, takže jest 
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.'činná spajitost mezi zjištěnou příhodou v dopravě a žalabcavým úra
pn . Je II' tomu tak ručí žalovaná dráha za veškerou škodu, která na-zem. -, .' I ·kt· .• 
. tala tělesným zraněním žalabcovým, lec by dokaz a a ne . ery z vyvmo-
s 'c", důvadů § 2 zákona o povinném ručení železnic. Padle toh?to 
v=·· ·t· . thd předpisu zákona je dráha ručební povinnosti spros en~ Jen e l a Jen 
tou měrou, když a pakud dokáže, že příhoda v doprave byla zpus.oben.a 
neodvratnou náhodau (vyšší mací - vis maJar) , nebQ neadvratnym ~I-

em třetí osoby jejíž zavinění dráha nemá zastupavalt, nebo vlastn!m 
~aviněním pašk~zenéha. Z toho plyne, že předp.is §.2 zák. v sou~enem 
řipadě vubec nepřichází v úvahu. Neboť podle Jasneho doslovu zakona, 

Penž předpokládá v § 1 že způsobena bylo tělesné poškození nebo smrt 
hověka (úraz) příhod;U v dopravě železnic~, j~st p'ře.~ně rozezn~vat! 
mezi příhodou v dopravě a úrazem,jak astatne zduraznuJl.njlUka ~.~~tna 
razhodnutí tohoto dovolacího soudu. Příhoda v doprave Jes:. pn~m?u 
úrazu, úraz dusledkem příhody v dopravě. Leč, že· ~ tomt? pnpade zJ!
štěná příhoda v dopravě, t. j. mimořádn.ě p~~clký ,::yf?k pary, byla zpu
sobena neadvratnou náhodou, neodvratnym 'clnem trettosoby neba vlast
ním zaviněním poškazenéhQ (žalobce), žalovaná strana ve spo;u ne~ 
tvrdila tím méně dokázala. Výrok nižších soudů o dělení vmy nema proto 
opary 'v ustanovení § 2 zákona o ručení železnic. Soudy ~ižy;h s~olic 
v tomta směru nerazlišují dosti přesně případné. sp?luzavmem . P?sko
zeného na přihadě v dopravě a na úrazu. O tom, ze zalobce zavIlHI neb 
aSPQň spoluzavinil příhodu v dopravě, nemuže. podle t?~O, co uyed~no, 
vůbec býti řeči. Uplatňujecli ve sporu o povmnem ruč~n.1 ~alovan~ ~ra?a, 
že si žalobce úraz způsabil sám svým vl~stním, z.avI~.':.l1Im, poplra ltm, 
že úraz způsoben. byl příhadou ':: ~'oprave, 'paplra p':lcl~nou souv!slo,st 
mezi příhodou a urazem a uplatnuJe tedy, ze t~ n~nt predp?kladu § 1 
zákona a ručení železnic. šlo by tedy a dukaz, ze Jen vlastm nedbalQst 
žalabce nikaliv však příhoda v dQpravě způsobila úraz, že teprve vlast~í 
neapatr~ostí žalobce by!a ~skuteč~ěna příčinn~. so?vislost s úrazem. Nez, 
i kdyby se mělo za ta, ze I takavyto dukaz n;uze ~alo:,anou stran? spr~
stiti ručební povinnasti, nutno především zdurazmŤl,. ze v sa~zenem pn.
padě žalovaný v řízení před soudem prvé stolice mc tako,:eha. netvr.dll 
a a podabný důkaz se vůbec ani nepakusil; Neboť s .tvl'::entm, z.e SI za-
10bce úraz zavinil sám vlastní neopatrnastl, vystauplla zalo'vana strana 
paprvé teprve v odvalání. Avšak, i kdyby bylo lze připustit!, že v tomto 
případě vzhledem k tomu, že žalabní ~á~ok b~l pop!:;n a že Jde tu a p~d
statné náležitosti § 1 zákona o ručent zelezmc, mzsl saudy byly oprav
něny onou otázkou se obírati přes to, že žalovaná strana před soudem 
prvé stolice se ani nehájila tím, že si žalabce úraz za~inil.sám (s hle
diska § 2 zákona a mďení železnic je padobný postup Jasnym do~love~ 
zákona za všech akolností vyloučen), nemohlo by tQ na stavu veCI mc 
měniti ve prospěch' žalavané dráhy. Neboť, j"k již uved

o
e!1a, nižš~. soudy 

po skutkové stránce zjisti1X' že žalo'~ců~ ;Jraz byl zpusoben, pr~~:>dQ~ 
v dapravě že je tu § 1 zakona o rucent ze],ezmc vyzadovana pncmna 
souvislosťmezi příhodau a úrazem. Nižší soudy ovšem mají za to, že ža
lobce úraz spoluzavinil tím, že 'Opratě (nikoli, jak saud advolací uvádí 
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~di?la) ,plašících se koní ~hned nepustil, nýbrž je stále držel, takže byl· 
JImI strzen a upadl pod vuz, který mu předním kolem přejel obě nohy. 
Než v uvedeném závěru nižších soudů a zejména odvolacího soudu prá
v,;,m žalobce vidí nesprávné právní posouzení věci a příslušným vývo_ 
dum Jeho ~o.volání dl~;žno přisvě~~iti, že. žalob.ce jako řídič koní, když 
se trto .plaslh, byl povlllen se snazltr, by Je ovladl, a že není proto jeho 
spoluvllla na úraze v tom, že opratě hned, když Se koně plašili, nepustíl. • 
Podle toho, co uvedeno, neobstojí důvody, z níchž nižší soudy, odvolací 
soud s poukazem k ustanovení § 1304 obč. zák. uznaly na rozdělení škOdy 
stejným dílem, a poněvadž, jak dovoděno, jsou tu všechny předpoklady 
§ 1 zákona o ručení železnic, bylo vyhověti jen dovolání žalobce a uznati 
jak se stalo. ' 

čís. 8415. 

úrazové pojištěni dělnické. 
Zaměstnavatel způsobil úraz hrubým zavil1ěnlm, neopatřil-Ii stroj po-

třebným bezpečnostním zařízením. . 
Případné spoluzavil1ění zaměstnance na úrazu nemá s hlediska §45 

zák. o úraz. poj. děln. významu. 

(Rozh. ze dne 26. října 1928, Rv II 46/28.) 

. Hynek š: utrpěl úraz při práci v podniku žalovaného. žalobě, jíž do
mahala se Urazová pojišťovna dělnická na žalovaném náhrady toho, co 
vyplatila Hynku š-ovi, pro c e sní s o udp r v é s tol i c e vyhověl. 
D u vod y: Úraz přihodivší se bednářskému pomocníku Hynku š-oví 
na hoblovacím strojí v továrním závodě žalov",ného, byl přivoděn hru
bým zaviněním žalovaného. Toto hrubé zavinění bylo jednak zjíštěno 
roz.sudky okr:esní?o a krajského jako odvolacího trestního soudu, jednak 
I vysledkr dukazu v tomto sporu. Podle nich bylo zjištěno, že srovnávací 
hO,b:ova,~1 stroj hyl starý, nebyl opatřen ochranným zařízením, při čemž 
Jeste lozlska hyla vytluc!ena. žalovaný o těchto vadách věděl, byl na ně 
upozo~ň?ván lak živn?stenským ~řadem, tak i dělníky na tomto stroji 
pracu]1clml, pres to vsak nIc neuclml, by tyto vady odstraníl, nýbrž na
?pak ~naž}l se o!Javy :Jělníků !ozptýliti ~ poukazem k tomu, že se na strojí 
JIZ trslce skopků nadelalo a ze se na nem bude pracovati dále. Ani úraz 
sám nepř!měl žalova~ého k tomu, by vady na stroji odstranil, neboť při 
l'~~J':kcI zlvnostenskym lllspektorem po úrazu S-ovl' byla na stroji opět 
zJ!stena nepřístojnost, že stroj ani ještě tehdy nehyl opatřen předepsa
ny~ ochranným zařízením. Avšak ani námitka žalovaného, že jest při
POClt~tr po'škozenému Hynku š-ovi spoluzavinění na úrazu, není opod
stat:re,na, i když ~epřihliž! k tomu,do d?s~ědčil Frantíšek H., neboť vý
p,:ved .. tohot? s~edka dluzno cemtl s nalezltou opatrností, ježto svědek 
(lle! pr!rozene zaJem na tom, by byl uchráněn podezření, že jako bednář
sky mIstr v továrním závodě žalovaného a tudíž jako nadřízený poško-
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zeného Hynka Š-a měl účast na jeho úrazu. S",ulečně také poškozen)" 
Hynek Š. jak v trestním řízení tak i v civilním řízení. jakO' s~ědek se vší 
rozhodností popírá, že ho H. varoval, neboť tento vubec a~l ta~ n.,:by.l, 
",dyž na hoblovacím stroji,přišel k úrazu. N~l:e p~oto ml~vltr, pnhhz;J1C 
k výpovědí svědka Franltska H-a o spoluvme poskozeneho Hynka s-a. 
Ani další námitka žalovaného, že nelze mluvití o hrubém zavinění proto, 
žebyl odsouzen pro přestupek podle § 335 tr. zák. neobstojí, neboť hrubé 
zavinění ve smyslu § 45 prvý odstavec zákona ze dne 28. prosluce 1887, 
čís. 1 ř. zák. z roku 1888 jest tu již tehdy, byl-li podnikatel závodu od
souzen pro přestupek podle § 335 tr. z~k., neboť dt. zákon.v § 45 nepřeď: 
pokládá větší zavinění než se vyžadUje podle ~ 335 tr. za~ .. Podl~ ,§ 4? 
úraz. zák. prvý o(:lstavec jest podnikatel povrnen nahradlh pOjlstovne 
škodu z vyplacení odškodného a odst. třetí cit. § uvádí, že náhradou za 
důchod může pojišťovna požadovatí kapítálovou hodnotu yypoč~en?:~ 
PO'ďle zásad platných při správě ~r~zové pojiš.ťovny. ~alov~n~ proÍ! vysl 
výpočtu této náhrady nic nenamlta, po?otkl Jen p~vsechne,. z: mu nem 
známo, zda žalující pojišťovna jest pov1'llna. tyto ,l;aklady nest!. O d v o
l a c í s o u d napadený rozsudek potvrdIl. D u vod y: Prvm soud 
správně žalovanému přičetl hrubé, z~vinění ?a. úraze š-~~ě: Hru~é za
vínění jest patrné zejména z toho, ze zalovany, Jak bylO z]1st;no ~vedk':l:l 
H-em, byl upozowěn na nedostatek stroJe, avsak stroj potrebnym zan
zením bezpe~nostním neopatřil, ba naopak dal zřejmě najevo, že t",k ne
učiní tím že nadával a dělníky do práce na stroji honH, ač mu hyla zná
ma ~ebezpečná vlastnost stroje. Ba dokonce prohlásil, že se na stroji 
nadělalo tisíce škopků a že se na něm bude pracovati dále, čímž dal n"
jevo, Žé nemíní vadu stroje odstraniti. První soud dále zjistil, že dokonce 
ani po úrazu Š-ově zalovaný stroj bezpečnostním zařízením neopatřIl. 
Správně proto dospěl první soud k závěru, že v tomto počínání si žalo
vaného jest spatřona hrubé jeho zavinění na úrazu š-ově. Správně po
soudil první soud věc po stránce právnické, odsoudiv žaJ,ovaného podle 
žaloby. 

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

DLlvody: 

Prováděje dovolací důvod čÍs. 4 § 503 c. ř. s. brojí dovolatel proti 
úsudku nižších soudů, že žalovaný způsobil úraz hrubým zaviněním. Nižší 
soudy odůvodnily však zevrubně a případně, jak k tomu ú?udku došlo. 
DovolwCÍ soud považuje úsudek jejich za správný a odkazuJe dovolatele 
na příslušné důvody nížšichsoudů, které jsou v souladu s právnimi 
úvahami rozhodnutí čís. 1358 a 4691 sb. n. s. Nižšl soudy rovněž správ
ně dolíčily, že poškozený úraz nijak nezavinil. Avšak nehleclíc ani 
k tomu, nemělo hy připadné spoluzavinění úrazu po,škozenýn: ve 
sporu významu, neboť povinnost k ,náhradě podle § 45 (1) zák. o ur~z. 
poj. ukládá úkon jen podnikateli, a, pOlněV'adž se stalo tak ustanovemm 
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výFmečným, nelze tu použíti všeobecného předpisu o spoluzavinění 
posko:zellého (§ 1304 ohč. zák.), loterý dovolateli patrně tanul na 
mys"', když ve sporu namítal, že hy žalobkyně mohla na něm žádati jen 
půlovice zažalovaného peníze. 

čís. 8416. 

Odklad exekuce vyklizením (zákon ze dne 28. března 1928, čís. 45 
sb. z. a n.). 

Okolnost, že jest nezbytno provésti bezodkladně opravu chatrného 
krovu a že tato oprava vzhledem k nebezpečí, jež by s ní mohlo vznik
nouti obyvatelům, vyžaduje, by opustili obývané místnosti, není důvo
dem vylučujícím odklad exekučního vyklizen, podle § 3 zák. 

(Rozb. ze dne 27. října 1928, R I 785/28.) 

Návrhu dlužní:ka, by byl půvolen odklad exekuce vyklizením s o u d 
p r V é sto I i c e vyhověl) rek u r sní s o u d návrh zamítl. D ů vod y: 
Rekurs Jest opodstatněn. Rekmsní sůud hl!edě ke zprávám obecního 
úřad!u nemMe přisvědči,ti názůru prvého sůudce, že lze povoliti odklad 
vnuceného vyklizení, neboť z prvé zprávy plyne pravý opak a t"ké .ve 
druhé obecní úř3!d jen praví, že jedna místno:s,t musí býti povinnoU! bez
podmínečně vyklizena, kdežto by můhla býti druhá klenutá mí's!noot 
pfelJ,echána povinné k umístění jejlho nábytku. Tím jest řečeno, že by
dleni v této místnosti není možné. Pokud však jele o uschování náibytku 
povinné, nemiiže býti dostatečným důvodem k odložení vnuceného yy
klizení, poněvadž tůho účellu i jiným způsůbem může bý,ti dosaženo. 
jisto,tně však dlužno dle zpráv obecního úřadu míti za to, že oprava na 
krovu domu jest nanejvýše nutnou, že nestrpí daJ:šího odkladu a že tam 
další bydJení povinné po dobll těchto oprav jest vyloučeno. 

Ne j vy Š š í s o u d obnovil usnesen:Í prvého soudu. 

Důvody: 

Dovolacímu rekursu jest přiznati důvodnůst. Jest zjištěno,že povinná 
s,t[<mia nemá beze své vi,ny za byt, z něho'ž jest vypovězena, potřebě 
'Odpovídající náhmdu, a jest "de tudíž důvod, z něhož pod'le § I zákona 
ze dne 28. března ! 928, čís. 45 sb. z. a n. může exekučlní ,soud 'lla ná
vrh nájemníka odložiti exelwcÍ vyklizením najatých m:Ístností. Slmteč
nost, zjiŠllě:ná na záklaclě dopisů obecního úř"du ze dne 25. května 1928 
a ze dne 7. srpna 1928, že jes[ nezbytno provésti bez odkladu opravu 
chatmého krovu a že tato oprava vzhledem k nebezpečí, které by z ní 
mohlO' vzniknouti obyvate.Iům domku, vyžaduje, by 'Obývané mís!tnoisti 
opus:tili, :ne,lze pokládati za žádný z důvodů, ze kterých podle § 3 cit. 
zák. 'Odklad exekučního vyklizení jest vyloučen. Bod 2. tohotů §, který 
by zde jediné mohl přijítí v úvahu, s[a:nlOví, že lIstanůvení § 1 nep:latí, 
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byla-Ii dána výpověd' nebo zruše~a nájemní smlouva.z dů'v.odů v § 3 
zákona ze dne 28. břema 1928, ČIS. 44 sb. z. a ll., t. J. mllsl-h se pro
najaté stavení z nařízení stavebního úřadU znovu stavěli nebo zbůřiti. 
Tohoto předpokladu tu však není, neboť jde jen o opravu domu, a to Jen 
částečnou opravu, která podlle citovaných dopisll obecního úřadu do
konce připouští, by povinná 'strana zanechala svůj nábytek v jedné 
z mís:tnosti v domku najatých. Výpověd' z bytu povinné straně byla 
soudem povolena jen z dů:vodu § 1 (,2) čís. 15 z"'kom ze dne 28. března 
1928, ičlís. 44 sb. z. a n. a může proto jen tento výpovědní důvod pro 
odklad e:xekuce vyklizením bytu býti směrodatný. Rekursní soud tudíž 
neprávem odepřel odklad exekuce vyklizením bytu z důvodu nutné pře
stavby kro:vu a slušelo proto dovollacím:u rekursu povinné strany vyho
věti a usn,esení prvního soudu odklad povollljící obnoviti. 

čís. 8417. 

I v případě, že dlítě žádá před sňatkem na rodí čích obvěněni pro pří
pad sňatku, se vyžaduje, by oznámilo rodičům zamýšlený sňatek. 
Oznámen~ není nahraženo tím, že se rodiče dověděli za řízeni o synově 
žádosti o doplnění výbavy o jeho úmyslu se 'Oženiti. 

(Rmh. ze dne 27. října 1928, R II 281/28.) 

Návrhu syna, by mu matka doplnila výbavu, o b a niž š í 
dl' vyhověly. Ne j v y Š š í s o u d zamítl návrh pro tentokráte. 

D ů vod y: 

s o u-

Oba nižší ,soudy uZinaly žádost Jana M-a, by mll jeho matka do
plnila vybavu, dúvodem za oprávněnou. Dovo,lací stižnoslt Marie M~ové 
jest tedy, pokud popírá povinnos,t, dáti synovi výbavu, vůbec, mImo
řádnou stížností dovolací, přípustnůu jest za předpokladů § 16 nesp. 
říz. Nel:ze jí lIpříti oprávněno'st. Podle § 1222 obč. zák. jsou rodiče 
spraštěni dotační po'vinnnsti tehdy, ~ a 10 bezpodmínečně ~, když 
dítě u:zavřelo sňatek bez j·ejioh v·ědomí. Jen v tom případě, byl-Ii sňatek 
uzavřen s jejich vědomím, ale proti jejich vůli, může souhlas rodičů 
býti nahražen výrokem soudu. Tento výkl<ld § 1222 obč. zitk. sdwáHl 
Nejvyšší soud již v rozhodnll:tí sb. n. s. Č\ís,. 3815, uváživ, že vyplýv~ 
z přík3!zU úcty, kteron jsou d,eti rodičům. povinovány a také z okolnostI, 
že sňatek dítěte jest z hlediska rodinných vztahů něčím tak důležitým, 
že zákon takto nepřímů nařizuje, by děti S'vůj sňatek rodičům napřed 
oznámHy. Nejvyšší soud nepřisvěďčil názoru tehdejšího stěžovatel~,. že 
sň3!tek, uzavřen,ý l:>ez vědomí rodičů, zbavuje je dotační pOVolnnostl Jen 
tenkr3Jte když mají důvodnou přič inu, by sňatek ani dodatečně ne
schválili; poněvadž tento názor odipomje jednak záko:nu, jedn"k úvaze, 
že by při takovém výkladu z{lkona slova »bez vědomí" byla v zákoně 
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zcela zbyte:Čl1á, neboť šlo by v tomto případě za všech okolností 'e 
~. to, :;d'a b~de soud' neschválení sňaltku rodiči po-važovati důvodn~l~ 
~I, l1ieduvod~Y:n., Z toho"plyne, že dítě i před sňatkem může na rodičích 
:ad~tJ ?hvenem pro pnpad sňatku jen, když rodičům oznámilo zam'_ 
sle~y snatek. Jen když dm takto učinilo, zadost povinnostem úcty k r~
dlč!"m a když r~cJiče pak přece a to bez podstatných důvodů ode í
raJl souhJas k sn,Mku, zwsJulhuje dítě ochrany soudu a může se jí do- . 
vo.láva,h. Podobne vyslovl'l se Nejvyšší soud i v rozhodnutích čís. 1495 
a 4675 ,sb. n, 's. ,NaNťhovatel ani netvrdí, že před podáním návrhu před
nesl" s~e mate,,:' ze, se ~am.ýšH o,ženiti. Že se Q. úmyslu synově, se ožen-iti, 
doved.ell:a za nze?'l, o jeho nynějším návrhu - že se to dověděla jinak, 
ze SpISU nevychazl - nenahrazuje oznámení, vyho,vující povinné wcttě 
l1Javrhovatele k matce, jaké má na mysli § 1222 obč. zi!k. Doklld VŠa!k 
TI!wvrhlovate'l sám nesplní označeným z'Působem svou dětskou 'Povinnost 
k matce, dotud ne~ůže p'0dle § 1222 obč. zák. žádati, by '0na splni.la 
s~ou po,vmnost k nemu a dala mll vyb-avu. Dotud není wni soud opráv
n~n zkoumalI, zda mwtka odepírá právem či neprávem souhlas k 
snatku. Neboť dokud jí n<IJvrhOlvatel neoznámil, že se míní oženiti llJe~ 
měl:~ m,atk~ příčiny, hy p:oje:,}:~ souhlas. nebo nesouhlas. Nánh' jest 
tudlz p.:ed~c~sny. .usnesem n1zslch soudu, jež mu přes to vyhověla, 
odP?rujl zrejl11e zakonu. Bylo proto matčině dovolací -stížnosti vyhověti 
a navrh pro tentokráte zamítnouti. 

čís. 8418. 

Odklad exekuce. 
. Odkladu exekuce na základě konečného usnesení ve sporu z rušené 

držby, nemůže se domáhati dlužník proto, že podal vlastnickou žalobu. 

(Rozh. ze dne 27. října 19'28, R II 323/28.) 

Na záklaclě konečJ1éhc, usnesení ve sporu z rušené držby byla ve
dena exekuce vnuceným odstraněním kam,enů a úpravou pozemku a 
~mnic. Dlužník navrhl odklad exekuce z dův.odu, že podal vla'Stnickou 
zalobu. ~ o II d P!' v é s. t o I i c e odklad exekuce povoHI, rek u r s ll' í 
s ou d navrh zamltl. D u vo cl y: Odklad exekuce lze dovoditi je,n z dů
vod~ vyp.o1atený;oh, vý~etmo v exekučním řádu. V pmjednávaném pří
p,,~'e je,,:t exekucmm tItulem konečné usnesení podle žaloby pro rušenou 
drz?u: Zaloba ~aková směřuje již podle své pOVlahy k tomu, by byl 
<;hr:me:~ po~le~nr fakt,!Cký 'stav, konečným ulsnesením a exekucí má podle 
učem nze~'l by tI dO~lleM,. by se žalují,;í st;ana co nejrychleji opět .dio" 
stal'a v dr~bu s~orn~ čas~ po'zemku. TI~, ze povinný po. pravoplatném 
rozhodnutI.o teto zalobe podal vlastmckou žalobu, není odůvodněn 
odikl,,;d výkonu ,~ál'ezu o rU,š~né držbě, l:~má-li řízení o rušení držby 
pozbytI sveho ucelu. Jeho ucelem lest, zJIstIti a lIskutečniti stav pro
zahmm, doklld nehude petitomím sp'0rem zjištěno silnější práJvo od-
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pllrce. Vlastnická žaloba není důvodem k odložení exekuce p,odle § 42 
ex. ř. První soud proto ne právem odklad exekuce povolil, pm6ež v tom
to ohledu napadené usnesení bylo změněno. Ježto však první soud do
sud o tom nerozhodl, zda exekučnímu návrhu podle § 353 ex. ř. vůbec 
může býti vyhověno, bylo prvnímu soudu u'loženo, by nyní o něm mz
hodoval a na obsahu tohoto rozhodnutí bude záviseti, zda vymáhající 
strana má nárok na rekursní útraty (§§ 52 c. ř. s., 74, 78 ex. ř.). 

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

Důvody: 

Rekursní soud správně uvedl, že důvody, ze kterých lze odložíti 
"exeku,ci, jsou v § 42 ex. ř. uvedeny výčetmo, jak již dovoděno v ro'z
hodnutí čís. 4974 sb. n. s. Dlužník domáhá se odkladu exekuce na zá
kladě konečného usnesení z důvodu, že podal vlastnickou žalobu. Ale 
tím není dán žádný z případů v § 42 ex. ř, uvedených, zejména na pří
pad Čí'S. 1 nebo 5. Rozsudkem žalobě v,laslnické vyhovujícím nevy
slovuje se neplatnost, bezúčili1llGst nebo zrušení ko'nečného lIsnesení ve 
sporu o rušenou držbu, aniž bezúčinnost exekuce vedené na zálOlaďě 
kone'óného usnesení před ukončením vlastnického sporu. Věc má ·se tak
to: S jedné strany nemá žal.oba vlastnícká za účel zvrátiti zásady §§ 
19 a 339 obč. zák., zásadu zákazu svépomoci, s druhé strany konečné 
usnesení má právě ten účel, upraviti držbu až do rozhodnutí o právu 
samém a chrániti poslední držbu až do této doby; právní ústav zákazu 
svépomoci a ochrany poslední držby by byl, jak již rekursní soud pří
padně uvádí, úplně obrácen na rub, kdyby mělo hýti osobě, která se 
svého času dopllstila svémocného jednání, propůjčeno právo, by se 
domáhala odkladu exekuce na základě pouhé skutečnosti, že strana 
povinná podá vlastn'Íckou žalobu za trvání exekuce·, která má odčiniti 
následky svémocného jednání. Potřebuje-Ii stěžovatel, jak uvádí v do
volacím rekursu, ochranu v tom směru, aby mohl v petito'rním sporu 
úspěšně provéstí znalecký důkaz, není mu bráněno, aby zažádal Vloas 
o zajištění důkazu tohoto dle § 384 a násl. c. s. ř. 

čís. 8419. 

Poručenské účty a vzájemné nároky z nich plynoucí mohou býti pro
jednány a vyřizeny jen v nesporném řizení. Teprve po skončení poruč
nictví a vyřízení konečného účtu patři na pořad práva. 

(Rozh. ze dne 2. listopadu 1928, R I 557/28.) 

Poručenský soud odepřel schváliti poručenský účet v polO'žkách 
příjmů a poukázal navrhovatele (po.ruoníka) na pořad práva. R e
k u r sní s o u d zrušil napadené usnesení a uložil prvému soudn, by 
dále po zákonu jednal a rozhodl. D ů vod y: Podle zákonných před
pisů (§§ 238, 241 a 262 obč. zák. a §§ 203 až 215 nesp. říz.) má po-
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ručenský soud, zkoumaje poručenské účty, postupovati z úřadu a ne
může se této své povinnosti sprostiti poukázáním stran na pořad práva. 
Prvý soud odkázal vyřeše.ní rozporů o položkách příjmových mezistra_ 
nami na pořad práva, chtěje se tak vyhnouti zkoušení jich z úřadu. 
Vzhledem k tomu je usnesení, jímž odepřeno bylo schválení poručen
ského účtu ohledně příjmů, jakož i usnesení, jímž byla tato věc pouká-
zána na pořad práva, zmatečným. . 

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

D ů vod y: 

Předmětem rozhodování dovolacího soudu jest jen otázka, zda po
ručenský účet má býti v nesporném řízení projednán pomčenským sou- • 
dem a jím vyřízen také v položkách příjmů, či zda má býti projednán 
ve sporném řízení. Právní názor rekursního' soudu, že poručenský soud 
má, zkoumaje poručenské účty, postupovati z úřední moci, jest správný. 
Bylo sice projeveno mínění, že uplatňování výtek proti poručenskému 
účtu může býti odkázáno na pořad práva (actio tutelae contraria),. 
ačkoliv takové úč'ty mají býti jinak vyřizovány z úřadu (Krainz, Privat
recht § 477). Ale toto mínění jest dávno opuštěno, i teorií i praxí. Stě
žovatel se neprávem dovolává na podporu svého mínění, že tato věc 
byla správně poukázána na spornou cestu, vývodů ve Stubenrauchově 
komentáři k občanskému zákoníku k § 242. Ten praví pouze, že, ne
podaří-li se dospěti po dobrém k vysvětleni účtu, má soud po případě 
zbaviti zákonného zástupce zastupování a ustanoviti opatrovníka ke 
správě jměni, -- každým způsobem pak poukázati nového zástupce neb 
opatrovníka, by uplatňoval spornou cestou poručencova práva. V po
známce 2 (strana 313) vysvětluje, že pořad práva jest přípustným je
nom pro uplatňování poručencových náhradních nároků ze špatné správy 
majetku (actio· tutelae direeta) a náhmdních nároků poruč.níkových 
pro-ti poručenci z téže správy (actio tutelae contraria) a že ostatně. 
patří poručenský poměr do nesporného řízení.. Téhož mínění je v pod
statě Anders (Orundriss des Familienrechtes, § 83, 3), který k tomu 
praví, že se poručenský účet musí zkoumati nejen se stanoviska formál
ního, nýbrž i se stanoviska účelnosti. Krasnopolski-Kafka (Familien
recht str. 331) praví výslovně, že strany nelze poukázati na pořad práva 
s výtkami proti účlu, ani proti konečnému účtu. Ehrenzweig (Privat
rechl ll. § 472) uvádí, co má obsahovati dekret, kterým soud' vyřizuje 
poručenský účet, a praví, že se musí projednati a vyříditi v nesporném 
řízení a teprve po' vyřízení mohou býti projednány spornou cestou 
spory o vedení poručnictví. Olt (Rechtsfiirsorgeverfahren, str. 100, po
známka 22) doličuje,že při poradách o občanském zákoníku zvítězily 
návrhy, že některé otázky nemají býti odkazo.vány na pořad práva, a 
mezi nimi uvádí vyřízení kone·č,ného účlu poručenského. Rozhodnutí ví
deňského nejvyššího soudního dvoru Ol. U. 14.610 praví, že poručellský 
účet musí býN zkoumán v nesporném řízení, a prohlašuje, že účetní pro
ces o něm provedený jest zmatečný. Podobně zní rozhodnutí téhož 
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soudu Ol. U. 14.738. A konečně praví rozhodnutí téhož soudu Ol. U. 
n. ř. 3953, že nároky poručence ze správy majetku pmti poručníkovi 
před vyřízením konečného účtu patří do nesporného řízeni. Tyto přesvěd
č~vé vý~ody, k .nímž se přidáv~ Nejvyšší s_?ud, vedou k tomuto práv
nnllU nazoru: Zakon (§§ 208 az 215 nesp. nz.) ustanovil zvláštní před
pisy pro. projedná~í a vyřízení poručenských účtů. Tyto účty a vzá
jemne naroky z mch plynoucí mohou býti projednány a vyřízeny jen 
nespo'~nou c~stou a nemohou býti poukázány podle § 2 čís. 7 nesl'. říz. 
n~ po:~d prava. Tep;"e, po skončení poručnictví a po vyřízení koneč
n~ho_ uctu ;~emoho~ uz b~tr proJed:ná~y a vyřizovány v nesporném řízení, 
nybrz, patn na porad prava. Podle teto právní zásady je rozhodnutí re
kursnrho soudu správné a dovolací stížnost je neodůvodněna. 

čís. 8420. 

Novela o právu manželském (zákon ze dne 22. května 1919, čís. 32<t 
sb. z. a n.). 

Pokud jest manžel, z jehož viny byl vysloven rozvod mamelství od 
stolu a lože, oprávněn domáhati se rozluky mamelstvl podle § 17 zák. 

(Rozh. ze dne 2. listopadu 1928, R I 713/,28.) 

~anžel~:ví stran b~lo rozvedeno od stolu a lože z viny žalovaného 
manzela. Za~ostr manzela o rozluku manželství s o udp r v é s t o
Irc ~ vyho.vel, rek, u r sní s o u d žádost zamítl, poněvadž by bylo 
proh ?obrJ:m mravum, kdyby návrhu manžela, který podle rozsudku 
jest sam vmen na rozvodu manželství od stolu a lože hez souhlasu 
druhého manžela bylo vyhoveno. ' 

Ne j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

D ů vod y: 

, ~ne? v prvn~n, rozhodnutí, v n~mž nejvyšší soud proti starší praxi), 
ktera_ vyraz _.»ka~_dy« § 17 rozl. zak. brala doslovně, majíc za to', že 
v kazdem pnpaae rozvodu vysloveného rozsudkem má každý z manželů 
narok na rozluk~,. i kdy!. by~ ~á?,. v~IUlčně vinen rozlukou, zaujal sta
nOVisko obmezuJl"cr, nepnpousteJl"cl narok na rozluku manželu vinnému. 
proti ~evinné~,u bezpodmínečně, jakž se dělo dříve, bylo jasně vyslo
veno, ~e ~,anzel vmny ~emá proti nevinnému nárok na rozluku, kdyby 
se to jevrlo proh dobrym mravům, nebylo však řečeno že ho nemá 
n~kdy, a byla právě zr:Nna tam rozluka manželu vinném~ protínevin
nem~ Bovolena a oduvodněno, že a proč v tehdejším případě nárok 
~na?zeluv na. rozluku, ač by! na rozvodu samojediný vinným uznán, ne
jevrl ;;e proh ~obrým mravům. To nižší stolice často přehlížejí, majíce 
mylne za to, ze tam byla vyslovena zásada, že manžel uznaný v roz-



r 

-- Čís. 8420 ---
1360 

sudku rozvodovém samojediný vinným nemá proti nevinnému nárok na 
rozluku :;ikd~. Podle řečeného jest i v souzeném případě zkoumat~ 
zda lze nc!, ze nem s dobrým! mravy slučitelno, žádá-Ii vinný manžel 
o .rozluku proh manželce nevinné, a k tomu cíli jest uvésti, jak se věc 
mela v podstatě ve sporu rozvodovém. O rozvod žalovala, již po druhé 
manželka, nynější odpůrkyně, žalovaný manžel, nynější navrhovatel, roz~ 
vodu se bránil, jsa ochoten s manželkou žíti a navrhoval zamítnutí 
m,anželčiny žaloby, pokud se týče (I. j. bylo-Ii by žalobě přece vyho
veno), by rozvod vysloven byl z výlucné viny žalobkyně. Nižší stolice 
manželčinu žalobu o rozvod zamítly, protože tu není zákonného důvodu 
rozvodu, na dovolání žalobkyně však nejvyšší soud rozsudkem ze dne 
25. června 1926 Rv I 568/Q4 manželství rozvedl z viny žalovaného man
žela, v podstatě z clůvodu, že jí manžel v obchodu její neschopnost, 
obsluhovati zákazníky, vytýkal hrubým, urážlivým způsobem, kdežto, 
zvláště když v tom ohledu měla, ačkoliv byb příčetná, podprůměrné 
duševní schopnosti, jsouc duševně méněcenná než on, takže bylo jeho 
povinností laskavým a přátelským poučováním dáti jí návod, jak si má 
v obchodě počínati, k čemuž přistoupila ještě nadávka »zatracený, 
hluchý vole«, které se proti ní dopustil v říjnu 1922. To je vše. Případ 
je tedy docela jiný, než v rozhodnutí shora citovaném, kde jako prototyp 
manželova jednání proti dobrým mravům míněn ten stav věci, kde 
manžel, jenž se manželky chce zbaviti, činí, když mu manželka, sama 
řádně se chovajíc, nezavdává příčinu k rozvodu, vše možné, aby sám jí 
zavdal k němu při-činu a donutil ji k žalobě o rozvod, načež, když man
želka, nemohouc konečně příkoří manželem jí činěná snésti, rozvod si 
vymůže, on tohoto vlastni záludností ďosaženého· rozvodu, o nějž se 
snažil a jenž je lak říkajíc vodou na jeho mlýn (pravidelně nechá proto 
na žalobu manželčinn vydati rozsudek pro zmeškání nebo dilvod roz
vodu hladce dozná, jen by rozvod uspíšil), užívá ve svůj prospěch, 
k účelu, k němuž svými příkořími manželce schválně činěnými směřoval: 
k rozluce. V projednávaném případě naopak manžel na wzvod, pokud 
se týče na pozdější rozluku nespekuloval, nýbrž dopouštěl se jen pře
náhlení, nekrotě se dostatečně, když, popuzen byv manželčinou neobrat
ností v obchodě, hněvu svému dal nenáležitým způsobem průchod. 

Vzala-li si to manželka za důvod rozvodu, jemuž se žalovaný manžel 
bránil, musila býti připravena na to', že se manžel bude pak domáhati 
rozluky, ježto, chtěje žíti v manželství a maje také k vůli obchodu hos
podářskou potřebu manželčiny podpory, nemůže setrvati v nuceném 
be.zženství. Tu tedy není proti dobrým mravům, když se manžel do
mahal rozluky manželství proti jeho vůli rozvedeného, ježto manželstvím 
len rozvedeným není mu spomoženo. Manželce se naopak rozlukou ni
kter;<k nek!.ivdí, ne?oť: a~a rozluka je vyslovena z výlučné viny žalo
v,aneho, Jel' .hmotnepravn,! postavení majetkové (poměr vyživovací) se 
lIm nemem, Jak z porovnam § 1264 s § 1266 obč. zák. zřejmo, a otázka 
pe~se, která tu pti manželích ustanovených pod pensijní dekret bývá 
?:,sem k;<menem urazu, tu v potaz vůbec nepřichází, ježto manžel jest 
ZlvTlostmkem. 
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čís, 8421. 

Při vyzlvném z důvodu úrazu podle§ 1325 obě. zál" přicházejí 
v úvahu výdělkové poměry poškozeného a to především v čase úrazu 
a lze-li podle nonnálního běhu věci v budoucnosti očekávati jich zlep
šení, i tyto věrojatné výdělkové poměry budoucí. Měřítkem pro tento 
výdělek jest obyčejný běh věcí, jehož číselnou výši určiti jest věcí vol
ného uvážen! soudcova. Neměl-Ii poškozený v čase úrazu ještě žádného 
povoláni, ba vůbec ještě nevykonal jeho volbu, přichází v úvahu povo
lání, z kterých by si byl poškozený podle obyčejného běhu věcí mohl 
voliti; 

(Rozh. ze dne 2. listopadu 1928, R I 768/28.) 

žalobkyně domáhala se na žalované společnosti náhrady škody z dů
vodu, že jako desetileté děvče dne 4. července 1917 sáhla pravou rukou 
po stéble slámy, zavinující se na ozubené kolo řezačky strany žalované, 
že jí při tom byly rozmačkány na pravé ruce dyři prsty, které jí byly 
tehdy amputovány, že jí zbyl jen palec a třetina kosti záprstní a že má 
pravou ruku sesláblou. Podala proti žalované tři žaloby, roku 1919, 
roku 1922 a roku 1927 žalobu, o niž tu jde. Ve druhé žalobě uvedla, 
že následkem poranění nemůže vykonávati obvyklé ženské ruční práce 
v domácnosti a v hospodářství, a že žij e u svých rodičil, zemědělských 
dělníků na venkově, kde možnost jiného výdělku kromě v hospodářství 
není a že jest takto zbavena jakékoliv možností výdělku. Tehdy byla 
žalobkyně již 14 let stará. Pak vypočítávala, co by mohla vydělati jako 
dělnice při hospodářství, a došla k výpočtu 430 Kč měsíčně. Zároveň 
vypočítala, co by vydělala, kdyby byla vyuoena krejčovství. Byl jí tehdy 
přiznán na základě posudku znalcil hospodářství měsíční dilchod 210 Kč 
s tím odůvodněním, že žalobkyně žije u rodičů, zemědělských dělníků 
na venkově, a, že by se byla po dovršení 14. roku svého věku věnovala 
témuž zaměstnání jako rodiče, totíž výdělečné činnosti v hospodářství. 
V žalobě, o niž tu jde, domáhala se žalobkyně na žalované placení mě
síčního důchodu 620 Kč a odůvodňovala žalobní nárok tím, že, kdyby 
11ebyla zmrzačena, mohla se vyučiti šití a po vyučení a po době dělnické 
státi se samostatnou krejčovou a že v kraji města Ch., kde u otce žije, 
vydělala by si jako samo'statná krejčová nejméně 900 Kč měsíčně a že 
llásledkem zmenšené 70% schopnosti výdělečné trpí škodu nejméně 
620 Kč měsíčně, již jest jí žalovaná strana povinna hraditi;. Pro c e s Tl í 
s o udp r v é s t o I i c e uznal podle žaloby. O d vol a c í s o u d 
zrušil napadený rozsudek a vrátil věc soudu prvé stolice, by, vyčkaje 
pravomoci, ji znovu projednaL a rozhodl. 

Ne j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a uložil odvolacímu 
soudu, by nepřihlížeje k důvodu, z něhož rozsudek prvého soudce zrušil, 
znovu rozhodl. 

Civllnl rozhodnut1 X. ,6 
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Důvody: 

M,á-Ií pr:cý soud. za to, že žalobkyně, nebýti úrazu, o jehož sou kro
tnopra~l11 nasledky Jde, byla by bývala dámskou krejčiřkou a že se .. 
tedr ducho? ,musí vyměřiti podle výdělku, jaký by měla při tomto po~ 
volan!, a n;tnl-1I dru~ý. s?ud, že !alo?kyně p,odle povolání svých rodičů 
byl!! by, byv~la, nebrh urazu, delmcl pravdepodobně prý při zeměděl_ 
stv~ a z~ ma proto Jen n~r~~, by ~e )I důchod vyměřil podle výdělku, 
Jenz by JI kynul Jako zemeclelske dell11cl, JSou to jen pouhé dohady, iež 
ne!~ohou ,?yh. zakladem rozhodnutí, protože spravedlivý rozsudek lie
muze ~po~lvatr na tak s~pkých základe~h, jakýmí jsou pouhé domněnky 
neza:oze~le na reell11ch predpokladech, Zalobkyně, narozená v roce 1907, 
utrpela uraz v roce 1917, te~ly v, 10 letech, kdy byla ještě školou po
v;n?a ,a, kdy ,n~mohlo .o vo;be jeJrho budOUCího zaměstnání nebo povo
lam by tl Jest~ rečI, ~, 1 kdyz v z~l~bě ~e ~ne 3, února 1922, tedy ve stáří 
as; 15 let udavala, ze Jako zemedelska delmce vydělala by toHk a tolik 
a zee kdyby nebyla zmrzačena »mohla by se vyučit šití« a jako švadlen~ 
vyd~lala by tOI:k ~ tolik, neodůvodňuje to ještě aní z daleka mínění 
pr~eho_ soud~e, ze tlm dala najevo, že si toto povolání, švadlenství, Zvo
lItr Chle,la, ac by al,';. to .~ebyl? rozhodné, kdyby nyní, pět let po úrazu, 
~dy se!ed~alo o vysl JeJlho duchodu, opravdu byla bývala toho mínění, 
ze, nebyt; u;azu, b~la by se švadlen~tví ~ěnovala, neboť jako všude, tak 
I ~de,~ kazda, skute~nost hypotheltcka t J,. n~nastalá a jen .na nesplněné 
pOdmll1,ce, zavlsla. Jest napmsto nespolehhva, a právem proto odvolac' 
~oud za;,~r ten ,za:,r~l, nenalézaje pro něj ve skutečnostech ve sporu na~ 
Jevo vys,lych ?alezlteho podkl~du, což ovšem vyjádtil tak, že spočívá na 
sku~kovych predpokladech, Jez jsou v rozporu se spisy, tedy jakoby šlo 
o duvod rozporu se spisy podle čís. 3 § 503 c ř s kdez'to'd s ' '1 . k' ", . . " ] e o ne-
prav~~ oglc y zave! a tUdlž, nespr~vné posouzeni po stránce právní 

podle als: 4 Cll. §, Avsak steJne vratkym Je í závěr odvolacího soudu že 
za~obkzne podle povolání svých rodíčů a sestry byla by se věno;ala 
p;ac,1 deln;cke,_ neJprav~ěpod~bnějí zemědělské, vždyť je zjevem docela 
VSe~?tnl, .:e d::Íl Sl volt za'mestnání jiné, než měli rodiče, a známo, že 
d?bn r~~I,ce v:dy ,s~ snaží, by dě,tem opatřili zaměstnání nebo povolání 
v~~,osne)s~, nez v~eh ~a~ll, ,tak!e se lze nezřídka setkati i se zjevem, že 
delt r~dlču ze tndy delnlcke precházejí v třídu povolání řemeslných ob
chodlnlchn~b pra,:ovnf~ů ,dušev~ích. Věc musí tedy vyřešena býti n~ zá
klad,ech j1nych',Pn vyZl,v~, ze z,akona/ozhodují o její výši vždy důcho
q,o~e, pr~vldeln~ tedy vya,elkove pomery osoby výživou povinné při v'
~~e z d,:v~du ~razu p~dle §,,1325 obč. zák. naopak zase výděl'kové p~_ 

:ry posko;e?eho a sice pnJdou v úvahu předem jeho výdělkové po
mery v dob,: ur,azu a:paklt poclle normálního běhu věcí bylo lze v bu
doucno~lt ocekavatr Jlch zlepšení, i tyto věrojatné výdělkové poměry 
budouCI (ar~, ,§ 1325 obč, z~k., podle něhož poškozenému hraditi jest, 
co, ~u, ,na v~delku, urazem »uslo«, a, pakli se stal k výdělku zcela nebo 
\ cn ti llezpUSO~l!ym" I to, co mu na výdělku »příště ujde«), tak na pL 
s a - I se uraz uredl11kovl nebo pomocníkovi, jenž podle pravidelného 
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běhu věcí byl by se stal samostatným živnostníkem, musí při nastalé 
nezpůsobilosti výdělečné přihliženo býti i k zmařené naději na samo
statnou živnost a na výdělek z ní obecně plynoucí. Jest tedy rozdíl mezi 
výdělkem skuteénýn;, jejž poškozený v čase, úrazu F.~ ;něl, ~ výdělkem 
hypothetickým, jehoz by byl, kdyby nebylo urazu, pnste dosahl. ]akkolt 
však, jak řečeno, měřítkem pro výdělek hypothetický jest obyčejný, nOr
mální běh věcí, takže nelze v počet bráti ani výdělek výjimečně skvělý 
ani výjimečně skromný, nýbrž jistý střed, průměr, výdělek, Jehož dOCl
luje valná většina osob, věnovavších se právě .tomu za~ěsh:ání, neb ~?~ 
volání, jež i poškozený provozoval, nelze am tuto stredm mlru ur~ltr 
apodikticky, nýbrž jest tu vždy jísté volné pole a číselné určení této mlry 
jest vždy věcI vol.ného uvážení soudcova, To však platí právě v míře ještě 
zvýšené v případě, kde poškozený v čase úrazu zaměstnání ještě neměl, 
ba vůbec ani volbu jeho ještě nevykonal, jak tomu je v případě sporném, 
kde poškozená byla v čase úrazu ještě ve věku dětském, školou povín
ném. Tu má soudcovské uvážení pole ještě širší, protože pro střed, který 
hledá, nepřichází v úvahu jen určité jediné povolání, které si poškozený 
v případě prvém již byl zvolil a jemu se věnoval, nýbrž celá řada povo
láni, z nichž by byl poškozený, až by doba byla nastal,a, podle obyčej
ného běhu věcí voliti mohl: tak mohla žalobkyně v souzeném případě, 
nebýt úrazu, býti ovšem třeba zemědělskou dělnicí, jak odvolací soud se 
žalovanou stranou míní, nebo švadlenou, jak zase prvni soud se žalující 
stranou míní, avšak mohla býti také dělnicí tovární nebo pomocnicí v do
mácnosti nebo, předpokládajic, že by měJ,a k tomu potřebnou míru schop
ností k naukám litemím a že by její rodiče byli s to nutně k tomu vyža
dovaný nejskromnější náklad na její vzdělání věnovati, třeba učitelkou 
a pod, Ovšem, ana žalobkyně sama na stupnici možných pro ni povo
lání přestala na švadlenství, nepřicházejí stupně vyšší naprosto už 
v úvahu, ale není tím také řečeno, že se jí dúchod musí vyměřití podle 
tohoto stupně, tedy podle průměrných příjmů švadlen, nýbrž musí se 
vzíti v úvahu i všecka povolání méně výnosná, jimž se dívky jejího stavu 
obyčejně věnují a z nichž jednomu, neznámo kterému, by se byla i ža
lobkyně podle obyčejného běhu věcí byla věnovala, Ovšem nějaké ma
tematické propočítávání není možné a proto přijdou všecka př,slušná 
povolání v úvahu a nikoli do výpočtu, a pokládá nejvyšší soud za zby
tečno,st zdražující spor, by se o tom veclly důkazy znalecké, když jest to 
zřejmě věcí obecných životních zkušeností, které má každý soudce a jež 
stačí úplně k posouzení větši, menší obyčejné výnosnosti jednoho kaž
dého z povoláni zde v úvahu přicházejídch a tudíž i k arbitrérnímu 
určení střední míry ze souhrnu všech vyplývající, k čemuž doložiti jest, 
že už ve sporu eg II 33/22, jehož obsah učiněn v protokole ze dne 27. 
února 1928 so-tičácslkou procesní látky v projednávaném sporu, ztráta 
výdělečné schopnosti žalobkyniny oceněna znalci lékaři na 700/0 a i to 
náleží uvážení soudcovskému, na kolik zbývajících 30% výdělečné 
schopnosti bude moci žalobkyně využíti, zejména může každý soudce 
na základě obecných zkušeností životních posouditi, je-li žalobkyně se 
svým zmrzač'enim pravé ruky způsobilá k dozoru na děti nebo k pastvě 

s,-
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C:obytka a ve které míře, jak to odvolací soud ve svém rozsudku nad
hazuje. Ostatně í důkaz znalci o průměrném výdělku dělníce ho,spo
dářské, jejž soud ten pohřešuje, byl v týchž spisech už proveden, COž 
soud ten přehlédl. Jest tedy věc ve všech směrech dostatečně vyšetřena 
a proto zralá k rozhodnutí, pročež bylo tak uznatí, jak se stalo. 

čís. 8422. 

Předpis ministerského nařízeni ze dne 24. října 1897, čís. 251 ř. zák. 
o postupu pohledávek za erárem jest předpisem jen manipulačním, ne
majícím významu hmotněprávního. Nedbání předpisů ministerského na
řízeni může míti za následek jen, že postupník ručí eráru za útraty sporu, 
jež hy nenastaly, kdyby se byl podle předpisů těch zachoval, nelze však 
z nich vyvozovati, že postup, jenž se stal, pjati proti eráru za nenastalý. 

(Rozh. ze dne 2. listopadu 1928, R 1 770/28.) 

žalobce domáhal se na československém eráru zaplacení pohledávky, 
jež prý mu byla postoupena společností dřevoobráběcího prúmyslu 
v Čechách. Pro c e sní s o udp r v é s tol i c e žalobu zamítl. D ů
vod y: Ministerské nařízení ze dne 24. října 1897, čís. 251 ř. zák. usta
nO'vuje, že postup pohledávek příslušejících proti eráru a u některé 
státní pokladny splatných musí s předložením listinného průkazu ozná
men hýti úřadu k poukázání výplaty přís.lušnému, úřad ten že má při
ložené doklady ~koumati a, není-li postup neproveditelným nebo vůbec 
nepřípustným, výkon naříditi. Předpisu tomu žalobkyně nevyhověla, 
nýbrž podle svého tvrzení jen před podáním žaloby její zástupce jménem 
žalobcovým oznámil postup ministerstvu Národní obrany. Listinným 
průkazem jest rozuměti listinu doka~ující přimo postup. Takové listiny 
však příslušný úřad nedostal. Zůstala tedy společnost dřevoobráběcího 
průmyslu v Čechách věřitelem strany žalované a žalobce není k žalobě 
oprávněn (Sb. n. s. čís. 1340}. O d:v o I a c í s o u d zrušil napadený 
ro'zsudek a vrátil věc prvému soudu, by, vyčkaje pravomocí, ji znovu 
projednal a rozhodl. D ťt vod y: Nesprávné posouzeni po stránce právní 
spatřuje žalobce v tom, že prý soud prvé stolice porušil zásadu projed
nací, rozhodnuv o námitce žalovaného a upřev žalohci oprávnění k ža
lobě, ač se prý min. nař. čís. 251/97 ř. zák. na sporné pohledávky ne
vztahuje. Soud odvolací shledává odvolání v tomto směru opodstatně
ným. Jde o to, jaký význam a dosah má toto nařízenÍ. Podle ustanovení 
obč. zákona dojde k postupu pohleďávky sm.louvou mezi věřitelem jako 
postupitelem a novým věřitelem jako postupníkem. Svolení dlužníka se 
k tomu nevyžaduje. Ovšem postup stává se účinným ohledně něho te
prve tím, že ho o něm zpraví ať dosavadní ať nový věřítel; dlužník ne
věda o postupu, mohl by platiti s úč;inkem dosavadnímu věřiteli nebo 
s ním smluviti i jiná spro-šťující právní jednánÍ,. Nařízení čís. 251/1897 
nemohlo změniti tato zákonná ustanovení ani pokud jde o stát jako 
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dlužníka; Je povahy pouze tormální, ustanovujíc pOShlp, jeJZ je ~~cho
vati přI pohledávkách za státem. by mohl postup11lk (no~y ve:lÍel) 
dojíti pokud možno rychle zaplacení. V něm ne11l ustano~el1l, jakZ. ma 
následek, nedá-li úřad vyřízení o ohlášeném po;t~p~, am co ma clmh, 
nový věřitel, odepře-li stát v/platu ;,ebo, neuznav,a-h postou~eno~ p~
hledávku, a také nemohlo byh, ponevadz tu plat! ustan,ov':11l obc. za~ 
kana. Soud prvé stolice zamítl žalobu, vycházele z ;OhO, ze zalob~e ne~l 
k ní oprávněn, nezachovav P?stup pIe,d~ps~~y omm mI11ls,terskyn; nu
řízením, takže zůstala podle jeho mmem ventelkou Spolecnost drevo
obráběcího průmyslu v Čechách. Soud odvolac,í vzhlede;n k tom,u, eo 
pověděno, s tím nesouhlasí: ~alobce, v žalobe tvrdlI, ze s~olecno,sh 
vzešla pohledávka 13.763 Kc, ze mu Jl byla postou~ena, a pn ]ednam 
6. dubna 1928 uvedl, že jeho právní zástupce zpr~v!l o I~mt~ postuyu 
dopisem min. Nár. obrany před podáním žaloby. Za!ovany stat poprel, 
že Společnosti vzešla tvrzená pohledávka, a <lv~dl, ze o postup'u nebyl 
zpraven. Bylo proto povinnos~í soudu rrvé stoltce, by, pnpustll a pro
vedl důkazy o postupu pohledavky, a, z]lshlo-lt by se, ze se postup stal, 
takže žalobce jest oprávněn k žalobě, bude nutným pustIt: se do w:,
nání o tom zda je tu tvrzená p'bhledávka čili nic. Poněvadz podle obc'. 
zák. není platnost postupu ani při pohledávkách za státem závislou. na 
předložení dokladu o postupu, není správným názor soudu prvé st?l!ce, 
že věřitelem státu zůstala Společnost, třebaže nezachován postup prede
psaný citovaným nařízením, jež ostatně nemá ustanovení o tom, jaký 
mi následek nepředloží-li se písemný prfrkaz o postupu. Společnost, 
nejsouc již v'ěřitelkou, nemohla by vymáhati pohl~dá~ku a ~alobce .n~
mohl by ji nutiti, by tak učinila. Stát při pohledavkach,. jez neuznav~, 
zajisté odmítne placení, jak to ~č~nil?,.v tomto, r,řípadě. n1111lsterstv~ Na
rodní obrany, a tu ovšem nezbyva venteh, nez zalovatl: soud mUSl roz
hodnouti, zda je pohledávka po právu čili nic .. 

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

D ů vod y: 

Ministerské nařizenÍ ze dne 24. října 1897, čís. 251 ř. zák. jest před
pisem jen mamipulačním, nemajícím významu h~1otně právního, jehož 
již pro svůj původ míti nemůže. Mohl by ho mítI jen, kdyby byl normou 
zákonnou nebo předpisem jí prováďějícím, 1. j. provádějícím zákonné 
předpisy hmotného práva o postupu, čemuž však není tak ,už Pfoto, ž; 
tylo hmotněprávní předpisy nepřikazují své provedení ceste nanzova~l. 
S tohoto právního stanoviska však plyne, ž~ i ten, o ~do si jakopostup11l~ 
činí soukrol11oprávní pohledávku protI eraru, muze vystouplŤl na Jejl 
uplatnění žalobou jako postupník jakékoli jíné pohle~ávky, čelící proH 
jakékoli jiné osobě a přijde jen na to, by ve sporu zalobou tou zaha
jeném prokázal jak jsoucnost pohledávky, tak postup, pokud budou 
sporny, k čemuž doložiti dlužno, že oznáme,~í pos}upu dluž~~ku d,ěje se, 
jak od jakživa uznáváno, také žalobou, ]enze ovsem to muze mlŤl vl!~ 
_ nehledě k účinkům § 1395 obč. zák. - i na útraty sporu podle § 4::. 
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c. ř. s.; z čehož jde, že i nedbání předpisů onoho ministerského nařízení 
m~že mítí také jen ten následek, že postupník ručí eráru za útraty sporu, 
Jez by byly nenastaly, kdyby se byl podle předpísú těch zachoval, 11í-

, kter~k v,šak nemůže se z ních vyvozovati, že postup, který se stal, platí 
proh eraru za uenastalý .a že tedy, jak první soudce míní erár zůstává 
í na dále dlužníkem postupitele a postupník že není oprá~n.ěn jako vě
řitel protí němu vystoupiti, kdežto správně předpisy nařízení stanoví 
Je!'.lormu pro oznámení postupu dlužníka, takže jen o tom by mohla 
byh řeč, zda se erár jako dlužník placením postupíteli bezelstně předse
vzatým mohl podle § 1395 obč'. zák. osvoboditi, dokud se mu nedostalo 
?známení podle. předpisů tohoto nařízení, pokud se týče postupníkovy 
zaloby, aneb mel-ll povmnosl dluh k soudu složití (§ 1425 obč •. zák.), 
byla-ll by Jeho bezelstnost i !.lo~ztohoto lorlllální110 oznámení postupu 
nebo doručení žaloby postupiíTkóvyvyloučC'na, " kterouž otázku však 
tu nejde a ani nepůjde, a~ erár netvrdí, že zaplatil už postupiteli. 

Čís. 8423. 

'" 
.y~žád~na-Ii od str~ z úřadu .vyhotovení rozsudku k vůli jeho opravě, 

pocma lhuta k opravnemu prostredku dnem, kdy byl doručen opravený 
rozsudek. 

(Rozh. ze dne 2. listopadu 1928, R I 791/28.) 

o d vol a c i s o u d odmítl odvolání jako opozděné. 
N e J vy Š š í s o II ci zrušil napadené usnesení a vrátil věc odvola

címu soudu, by odvolání věcně vyřídil. 

D ů vod y: 

, Odv~!:cí s~~d p~c:lybí:, odl:,itn,u~ žalobcovo odvolání. jako opoz
dene. N~~or ~tezov~le~~v, zoe vyzadam rozsudku k opravě, jež se stalo 
z mo.cl uredl11, stavl ben Ihuty k odvolání, jest správný. Budiž zde po
nc:chana stl'~no:,,,otázka, jak dlužno počítati lhůtu k opravnému pro
st:edku, ~dyz b:,zl o opravu k navrhu slran. V tomto případě však nutno 
mlt~ l1a zr:telr, ze vyhotove111 rozsudku byla za účelem opravy vyžádána 
z uradu, ze tedy s~ran~ nevěděly, jaký bude

o 

pak, po opravě, správný 
obsa~ rozsudku, a ze zakon j1111 poskytuje Ihutu k provedeni opravného 
prostredkL:, kterou nelze zkrátiti úkonem úředním, k němuž stra:ny ne
d~!y P?dn:~., Jes~ proto souhla~iti s názorem stěžovatelovým, že v tomto 
jlllpade bezl I?uta, k odvola111 dnem doručení opraveného vyhotovení 
r~zsudku, P?n,evadz len toto obsahUje správné vyjádření soudcovské 
vule a sku!e'IYne soudcovské rozhodnutí (viz Neumann, komentář str. 1194 
~b. n .. s. cls.4185). Opravený rozsudek byl žalobci doručen c1.ne 13. 
unOra 1928 a jest tedy odvolání podané dne 17. února 1928 podáno včas. 
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čís. 8424. 

Pozemková reiorma. 
Nároky ze zaopatřovacích smluv ve smyslu § 50 náhr .. zák. jsou za

opatřovací požitky, na něž má osoba nárok již v čase převzetí zabra
ného majetku Státním pozemkovým úřadem. Domáháno-li se nároku na 
zaopatřovací požitky z přejímací ceny, ač tato podmínka nebyla splněnI!, 
jest návrh zamítnouti, nikoliv poukázati navrhovatele s jeho nárokem 
na pořad práva. 

(Rozh. ze dne 2. listopadu 1928, Rl 812/28.) 

Rozvrhuje přejímací Ce-I1.U za zabrané nemovitosti, o{j:káza\ s o II cl 
P r v é s t o I ; c e bývalé zaměstnance velkostatku na pořad práva 
s nárokem na přikázánf zajišťovací jistiny na úhradu pensijních nároků. 
Rek u r sní s o u d zrušil napadené usnesení a poukázal prvý soud, 
by ve věci dále jednal a o nároku znovu fO'zhodl. Ne j v y Š š í s o u d 
obnovíl usneseni prvého soudu, upravil však jeho doslov tak, že se 
návrh bývalých zaměstnanc':1 velkostatku na přikázání zajišťovací jistiny 
ku hrazení pensijních nároků z přejímací ceny zamilá. 

D ů vod y: 

Podle § 50 náhl. zák. mají býti přikázány z přejímací ceny za pře
vzaté zabrané nemovitosti nároky ze smluv služebních, o které však zde 
nejde, a nároky ze smluv zaopatřovacfch, počítajíc v to pravidelně po, 
skytované pense a dary z mHnsti, při čemž se pořadí hdí;llení-li jiného 
kriteria, cl'nem prvního pl,atu. Tu se míní patrně zaopatřovací požitky 
(pense a provise včetně pravidelných darů z milosti srv. § 1 písm. a) 
zákona ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n.), na něž osoba v čase 
převzetí nemovitostí Státním pozemkovým úřadem nárok již má, která 
tedy té doby již ve výslužbě jest a není již v činné službě. To zřetelně 
potvrzuj e předpis § 74 odstavec prvý a druhý, podle něhož pense a dary 
z milc}sti (rozumí s.e patrně i pmvise) podle stavu ze dne 6. května 1921 
jsou povinni vlastníci zabraného majetku pozemkového, tylo pense neb 
dary z milosti p o s kyt II j í c í, na svůj náklad zajistíti, při čemž pči 
převzetí majetku toho státem p I a t í o ú hra d ě tě c h t o n á r o k II 
§ 50. Podle toho přihlášený nárok bývalých zaměstnanců na přikázání 
příslušné kvoty uhražovacího kapitálu za jejich pensijní nároky z pře
jímací ceny byl by oprávněn jen, kdyby již v pensi (ve výslužbě) bylí, 
lépe řečeno pensi ocl majitele velkostatku již po b í r a I i (třebaže 
současně u jiného zaměstnavatele ještě aktivně sloužili), při čemž ne
třeba rozhodovati, zda by bylo třeba, by v pensi bylí aspoň již od 
6. května 1921. Tato podmínka však LI nich nedopadá, neboť ;;ni ne· 
tvrdí, žeby již pensi dostávali, nýbrž jsou podle obsahu spísů bývalými 
zaměstnanci velkostatku, o nějž jde, tím způsobem, že při převutí les-
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ního majetku držitelova Státním pozemkov)'i11 úřadem byli převzati tímto 
úřadem, takže ve službách držitele již uejsou, ale uplatňuji proti vlast_ 
níku nárok ze slíbu dobrovolné valorísace pensijních požitků bud o u
cic h, který podle řečeného z přejímací ceny přikazován býti nemůže. 
Arciť je jim volno, by si proti držiteli statku, svému bývalému zaměst
navateli, nárok, který si z tvrzeného jeho slibu valorisačního proti němu 
činí, uplatňovali jinak, najmě pořadem práva, ať již, mysií-li, hned anebo 
pozcl'ěji, až do výslužby vstoupí, ale to nemá s tímto řízením co 'čínitL 
Proto je nebylo lze odkázati na pořad práva podle § 2 čís. 7 nesp. říz., 
pk prvý soudce činí a co by bylo na místě jen tehdy, l<dyby námk, 
pak-li by existoval, z přejímací ceny přikázán býti musi.! a jen by se 
to nemohlo státi hned nyní proto, že jeho skutkový základ jest sporný 
a že tedy napřed musí býti zjištěn sporem, takže by zatím nárok musil 
býti vyhražen a, kdyby jej zaměstnanci sporem vysoudili, musil by býti 
z přej,mací ceny přikázán, kdežto., i kdyby již nyní na jisto postaven 
b~l,. nemohl by při odporu. vlastníka (nebo jiného interesenta) býti při
kazan. Proto bylo výrok tak upraviti, jak se stalo, že' se návrh na přiká
zání Z· přejímací ceny zamítá, čímž není dotčeno jejich právo domáhati 
se nároku jinak. Otázka nadhozená rekursním soudem, zda' ~porné ná
r?-ky ?eJsou obsaženy v III. odstavci usnesení prvého soudce, kde z pře
JIm";' ceny .vyhražena část 716.141 Kč k zajištění pensí a darů z milosti, 
ktere ,vlastnlk podle § 74 náhr. zák. bude povinen platiti, což podle re
kursmho. s?udu Jest pochybno a proto zjištěno býti má, jest bezvý
znamna, Je.z~?,§ 74 ~áhr. zák. vztahuje se jen na osoby, jež dne 6. května 
1 92~ pensI lIZ pobualy, což o sobě přihlašovatelé, jak řečeno, ani ne
tvrdl, a za druhé, i kdyby se na krásně onen odstavec i na ně vztahoval 
není to třeba řešiti zde, v tomto· rozvrhovém řízení, nýbrž až tehdy; 
kdyby byly uplatňovány nároky proti fondu oním odstavcem zřízenému 
k?ežto. z?e jde o nároky nikoli proti tomuto fondu, nýbrž o nároky n~ 
preJl'macI cenu. 

ČÚl. 8425. 

Pozemková felonna. 

Státní pozemkový úřad jest povinen platiti z přejúnaci ceny jak vlast
níku zabraných nemovitostí, tak i všem osobám, jimž se dostalo z pře
jímací ceny úhrady na účet vlastníkův, úrok jen 4%, nikoliv 5%. 

(Rozh. ze dne 2. listopadu 1928, R I 813/28.) 

Rozvrhuje přejímací cenu za zabrané nemovitosti, přikázal s o u d 
p r v é s tol i c e bernimu úřadu k hotovému zaplacení dávku z ma
Jetku a zajišťovací jistinu pro patronátní břemena s 5% úrokem' ode dne 
převzetí zahraného majetku. Rek u r sní s o u d k rekursu Státního 
pozemkového úřadu napadené usnesení potvrdil. O ů vod y: Stěžovatel 
dovo'lávaje se rozhodnutí nejvyššího soudu čís. sb. 7775, domáhá s~ 
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iOl1o, by bernímu úřadu z přikázanS'ch částek byly přiznány jen úroky 
4% místo 5%. Soud rekursní nemá stížnost za opodstatněnou. V zákoně 
náhradovém není zmínky o tom, že se mají peníze přikázané věřitelům 
z přejímací ceny zúročiti ode dne převzetí do dne zaplacení, leč o tom 
není pochybnosti a stěžovatel sám ani netvrdí, že by se jim úrok neměl 
platiti. Jest to samozřejmé, uváží-li se, že stát jako přejímatel bere ode 
dne převzeti z nich užitky a že na něho proto přecházejí i převzatá bře
mena (§ 29 náhr. zák.), takže podle obdoby § 152 třetí odstavec ex. ř. 
jest platiti z přejímaci ceny úrok ode dne převzetí, ač zákon o této po
čáteční lhůtě nemá ustanovení ani pokud jde o onu část přejímací ceny, 
jež připadá vlastníku. Z toho, že pro tohoto stanoví úrokovou míru (pů
vodně 3%, později pak dle novely 4%), kdežto o věřitelích se nezmi
ňuje, jest souditi, že neměl potřebí ji výslovně určiti, považuje za samo
zřejmé, že mají dostati zákonný 5% úrok. To vyplývá i z toho, že pře
jímací cena) jež jest ekvivalentem ceny trhové, která se má, není-li nic 
jiného umluveno, podle § 1052 obě. zák. zaplatiti při odevzdání (pře
vzetí) včci, měla býti zaplacena v den převzetí. Poněvadž však v ten den 
nebylo známo, kdo z ní co dostane, a nebylo možno ji rozděliti, stát 
měl by ji však zaplatiti ihned, a zákon mu pouze poskytuje poshovění, 
až do právní moci rozvrhového usnesení C§ 60 náhr. zák.), jest patrno, 
že má z ní platiti, pokud jde o věřitele a jiné osoby odkázané na pře
jímací cenu, zákonný úrok 5%ní (sb. ČÍS. 6137 a 7290). Na výši tohoto 
úroku jest beze vlivu, že vlastník sám dostane jen 4% úrok, neboť jeho 
postavení jako vyvlastněného jest jiné než věřitelů a jiných na přejí
mací cenU odkázaných osob. Kdyby úkon nebyl pro něho stanovil úrok 
40/0ní, bylo by i jemu platiti úrok 5%ní. Proto jest bez významu, že stát 
jako přejímatel v případě, kde celá přejímací cena připadne vlastníku, 
bude z ní platiti jen 4% úrok, v případech, kde naň nezbude ničeho, 
5% a ve případech smíšených jednak 4%ní a jednak 5%. Zákon pro 
vlastníka stanovU horší postavení již i tim, že část přejímací ceny naň 
připadající nemusí mu býti vyplacena hotově, nýbrž zapsána do náhra
dové knihy a jest nevypověditelnou jeho pohledávka, kdežto pohledávky 
věřitehl, pokud nejsou převzaty, jest třeba vyplatiti hotově a ohledně 
převzatých mohou věřitelé uplatniti právo výpovědi, pokud jim přísluší 
podle smlouvy. 

N e j v y Š š í s o u d změnil usnesení nižších soudů v ten rozum, že 
Státní po-zemkový úřad má platiti z částek přikázaných z přejímací ceny 
k hotovému zaplacení nikoli 50/0, nýbrž jen 4% úrok. 

D ů vod y: 

Rozhodnutí 6137 a 7290 sb. n. s., na něž se tu odvoláváno, řešila 
zásadní otázku, zda Státní pozemkový úřad jest povinen platiti z přejí
mací ceny ode dne převzetí nemovitosti do zaplaccení ceny, pokud se 
týče té které přikázané částky úrok, výše úroku však nebyla předmětem 
šetření, nýbrž tato otázka probírána byla teprv později a rozřešena roz-
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hodnu tím či&. 7775 sb. n. s. v ten rozum, že zákon ukládá Státnimu 
pozemkovému úřadu co do úrokové míry k placení toliko úrok 4%ní. 
K důvodům v rozhodnutí čís. 7775 uvedeným doložiti sluší, že v době 
vydáni náhradového zákona čis. 329/20 a jeho novely čís. 220/22 byl 
úrok, který platily veřejné pokladny z peněžitých vkladů, velice nízký 
(po převratu jistý čas dokonce jen 1 %ní), takže úrok 3%ní, pokud se 
týče 4 %, jejž stanoví § 50 a 59 náhr. zák. a s jeho zmocněnim vl. nař. 
čís. 221~22, odpovídal úplně tomuto běžnému úroku z kapitálů na úrok 
uložených, ba jej dokonce částečně převyšoval, a již z toho plyne, že 
nebylo úmyslem zákonodárce ukládati Státnímu pozemkovému úřadu 
úrok vyšší. Úrok 4% § 59 náhr. zák. jest tedy pro závazek Státního po
zemkového úřadu k bývalému vlastniku převzatých nemovitostí a tím 
i ke všem osobám, jimž se z přejímací ceny ve smyslu téhož § 59 na 
jeho účet náhrady dostalo, úrokem zákonným, takže obecný zákonný 
úrok 5% pro poměr ten neplatí. 

čís. 8426. 

žaloba podle § 823, prvá věta, obč. zák. není přípustná proti odka
zovnlku. Lze ho postihovati jen žalobou jednotlivou, ať již žalobou 
podle § 823, druhá věta, obč. zák. anebo žalobou jiného druhu, najmě 
i žalobou z obohacení. 

(Rozh. ze dne 2. iistopadu 1928, Rv I 1644/27.) 

Žalobě o vrácení odkazu pro c e sní s o u d jl r v é s t o I i c e 
vyhověl, o d vol a c Í s o u d žalobu pro tentokráte zamítl. Ne j v y Š š í 
s o u d nevyhověl dovolání žalobkyni', mimo jiné z těchto 

důvodů: 

žalobkyně domáhá se na žalované vráceni odkazu, jehož tato nabyla 
na základě písemné závěti ze dne 21. března 1923 jako odkazovnice 
z pozůstalosti po Konrádu N-ovi, manželu žalobkyně, dne 15. května 
1923 zemřelém. Své oprávnění k tomuto nároku oduvodňuje žalobky.ně, 
jak ze žaloby zřejmo, že o sobě tvrdí, že jí náleží pozůstalost, jelikož 
při jejím projednávání a odevzdávání na základě uvedené písemné zá
věti nebylo dbáno toho, že mezi žalobkyní a zůstavitelem byly dne 
22. září 1925 uzavřeny svatební smlouvy dosud neodvolané, obsahující 
smlouvu dědickou, kterou se manželé ustanovili vzájemně dědici. Opírá 
tudíž žalobkyně své oprávnění k uplatněni žalobního nároku zřeimě 
o silnější dědické právo než bylo ze závěti, které bylo podkladem pro
jednání pozůsta],osti. Z toho, co uvedeno, jest zřejmo, že nejde o dě
dickou žalobu podle § 823 věty první obč. zák. Tato jest podle zákona 
přípustná proti právnímu držiteli pozůsta.losti, jemuž byla pozůstalost 
odev:dá~a nebo. jeho dědici nebo kupiteH pozůstalosti nebo proti státu, 
Jemuz pn padla pko odúmrť nebo proti zvítězivšimu dědickému žalobci. 
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-:-..', 'vs"ak I)ří[)usmá J"ak lC tomu i v tomto případě, proti odkazovník~) 
nL.:lll ). . I . j··h posobuJe 
který drží věc patřivší zůstaviteli, jen. z ht.u II Sl11gu arnl o ale 
. lastnost dědice (Krainz-Ehrenzwelg, Erbrecht stL 578, Stubenrauch 
~~/ 1012 a rozhodnutí vídeňskéh? nejvyššiho so~du OL U.n. ř. 4122)~ 
Odkazovnika lze postihnouh jen zalobou Jednotlivou, Jak se v ton; s~o 
duje nauka, ať již jde o žalobu vlastnickou, podle § 823 druha veta 
bč zák. nebo žalobu iiného druhu, tedy I zalobu z obohacel11, Jakou 

~Od~la žalobkyně (Krainz-Ehrenzweig tamtéž str. 578 a Stubenrauch 
str. 1012). 

čís. 8427. 

Náhrada škody podle § 1328 obč. zák. 

K naplnění pojmu svedení zneužit!!'I služeb~iho. ~omě~u se vyhle
dává, by se svedená žena da~ k 80uloz1 po~n()uh p~~ve z duvod~ ono~o 
poměru a by svůdce bud' přl~O vy~onal V!IV na JeJI rozhodn~tt, vy~z!: 
vaje poměru odvislosti, neb SI aspon byl vedom, ze se svedena poddáva 
právě jen pro tento poměr. 

(Rozh. ze dne 2. listopadu 1928, Rv I 122/28.) 

žalovaný navázal se žalo~ktní, jež ?yla,'služ~bno~ v je~o ~omác
nosti, důvěrné styky, po 11Ichz zalobkyne oIehotne!a. zalobm narok na 
náhradu škody pro c e sní s o udp' rve stoo 11 c e neuzrra:, .. o d
vol a c í s o II d uznal důvodem po právu. D u vod y: ZneuzIÍ! po
měru odvislosti není sice dáno pouhou okolnosti, že žalovaný, žena~ý 
hospodář, se svou služkou, neslibuje jí manželství, tělesně o~coval, .ny~ 
brž jest otázku »zneužití" poměru tO'ho ~eš~tJ podle ,okoln?,sh, za I11chz 
pohlavní styk uskutečněn. Jest nesporrro, ze zalobkyne, kdyz v roce 1922 
do služeb žalovaného vstoupila, byla teprve 16 let stara, a Sirotkem be: 
rodičů. Nebyio dokázáno, že měla s někým důvěrné pohlavní styky, nez 
došlo k její souloži se žalovaným. V měsíci květnu 1925 po dvakr~te od
míHa hospodáře, když v noci na její posteli se pokoušel o sou~oz ~, te
prve při třetím pokusu neubránila se mu a podlehla. Z toho, :e J1IK~y 
o pOI)10C nevolala, nelze těžiti v Jeji neprospěch I, ~~á se to vysvet:lh P;I
rozeněji tím, že byla pouhou sluzebn~u na hospod~n ?~vls10u a pn sv~m 
mládí z nezkušenosti ostýchala se ZPUSObltI nemlI)' vys,up. Nelze se pre
nésti přes to, že byla tehdy mladým děv~etel11, kdežt? žal?vaný byl ženoat 
a otcem dvou dětí a že spoléhal na to, ze na nem zavlsla sluzka po vull 
mu bude. Využil-Ii tedy žalovaný tohoto pO;11ěru služebn~lO k t~mu, by 
žalobkyni i přes její odpor ku snášení 'sonloze nuhl, zneuzIl pomeru slu~ 
žební závislosti na něm. Ro,zhodující pro posouzení ve smyslu ustano'vem 
§ 1328 obč. zák. jest, za jakých okolnosti do'sáhl žalovaný hospodář 
;vého cíle, jak se mu podařilo žalobkyni k těles;lému o?cov~ní svést; 
Lhostejno, že později došlo k dalším tělesným stykum, a11lz by zalobkyne 
něco byla prozradila. . 

N e j v y Š š Í s o u cl nevyhověl dovoláni. 
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Důvody: 

Právni posouzeni vec! odvolacím soudem jest správné. Odvolací 
soud vychází se správného právního názoru, že zneužití poměru odvis
losti ve smyslu § 1328 obč. zák. není dáno již tím, že žalovaný, ženatý 
hospodář, se svou služkoU! tělesně obcoval, nýbrž že otázku zneužití po
měru toho dlužno řešiti podle okolností, za nichž došlo k pohlavnímu 
styku. K naplnění pojmu svedení zneužitím služebního poměru se vyhle
dává, by se svedená žena dala k souloži pohnouti právě z důvodu onoho 
poměru, a by svůdce buď přímo vykonal vliv na její rozhodnutí, využí
vaje poměru odvislosti, anebo si aspoň byl vědom, že se svedená pod
dává právě jen v důsledku tohoto poměru. Že žalobkyně jako služebná 
byla k žalovanému, svému zaměstnavateli, v poměru odvislosti, jest ne
sporno. OdvolacÍ soud zjistil, že žalobkyně, když v roce 1922 do služeb 
žalovaného vstoupila, byla teprve 16 roků stará, tedy v květnu 1925, 
kdy mezi nimi k souloži došlo, něco přes 18 roků, že byla sirotkem že 
v měsíci květnu 1925 po dvakráte odmítla žalovaného, když se v ~oci 
na její posteli o soulož pokoušel, a že se mu teprve při třetím pokusu 
neubri>ni1a a podlehla. Ze skutkového stavu, na jehož základě rozhodo
valy nižší soudy, vyplývá, že žalobkyně spala jako služka žalovaného 
~spoň nějaký čas v téže mí,stnosti jako žalovďný, z čehož jest usouditi, 
ze k tomu došlo z vůle žafovaného, jejího zaměstnavatele. I tím byla vy
dána žalobkyně vůli žalovaného a žalovaný, užívaje sám za nocleh mí
sta, kde mohl ji snadno přiměti k souloži, zneužil tím její závislosti na 
něm. Jestliže hospodář, jenž podle § 16 ,č'eledního řádu pro čechy ze 
~ne 7. dubna 1865, čís. II z. zák. má zvláštní dozo·r nad služkou jakožto 
udem domácnosti a jenž ji má míti k tomu, aby se v domě i mimo dům 
mravně chovala, využiv této vynucené blizkosli v noci,přiměl služku 
tak mladistvého věku, jež nemá rodičů a proto je tím více na zaměstna
vateli. závíslá, přes její odpor k souloži, jest právem mítí za to, že na jeho 
strane Je splnen pOjem zneužití služebního poměru to tím spíše an se . ' , 
zalovaný dva předcházející dny před souloží o soulož pokoušel a žalob-
kyně se mu při třetím pokU!su neubránila a podlehla. Žalobkyně nepotře
bovala uvésti, jak mylně za to má dovoláni, určitý případ., že se o ni ně
kdo U!cházel,. K odůvodnění žalobního nároku stačí, že byla zneužita ža
lovaným a má nemanželské děcko, čímž její vyhlídka na sňatek jest 
zmensena. 

Cis. 8428. 

Zákon ze dne 23. června 1926, čís. 156 sb. z. a n. o pohledávkách 
ze závazků vzniklých bývalému Rakousku, bývalému Uhersku, bývalému 
mocnářství Rakousko-uherskému, říši Německé a německým státům. 

Výplata měsíčního důchodu státem není »aktem« ve smyslu zák. čls. 
156/26. 

(Rozh. ze cine 2. listopadu 1928, Rv I 278/28.) 
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Právoplatným rozsudkem z roku 1911 byl uznán bývalý rakouský 
železni,iíní erár povinným platiti žalobkyni, utrpěvší na dráze úraz, mě
síční důchod 26 K 28 h. Po státním převratu vyplácel žalobkyni tento 
důchod československý železniční erár. Žalobou, o ·niž tu jde, domáhala 
se žalobkyně na žalovaném vzhledem ke změněným hospodářským a mě
novým poměrluTI placení měsíčního důchodu 800 Kč. O ba níž š í 
soudy žalobu zamítly, odvolací soud z těchto důvodů: 
Z toho, že čsl. stát převzal majetek bývalého c. k. eráru ve svém území 
s platností od 28. října 1918, mezi ním i i,nventář a aktiva rakouského že
lezničního eráru, nelze ještě dovozovati, že převzal také závazky býva
lého státu z provozu železnice, a nelze důvodně tvrditi, že nepřevzetí zá
vazků těch příčilo by se dobrým mravům. Csl. erár vznikl suverenním 
aktem nově se uřvořívšího státu. (:,sl. železniční erár není právním ná
stupcem bývalého c. k. železni'cního eráru ve smyslu práva soukromého, 
tedy ani podle § 1409 obč. zák. Již v nařízení ze dne 4. čer"na 1919, čís. 
313 sb. z. a n. (§ 21) odmítl čsl. stát jakékoliv právní nástupnictví a zá
vazky bývalého e. k. eráru. Za závazky bývalého Rakouska ručí jen po
tud, pokud mu to bylo uloženo mírovou smlouvou St. Germainskou, pak 
podle zákona ze dne 23. června 1926, čís. 156 sb. z. a n., pokud závazky 
takové vzal na sebe výslovně zákony a jinými akty. Závazky toho druhu, 
o jaký tu jde, nebyly čsl. státu uloženy mírovou smlouvou, a žalobkyně 
neprokázala, že čsl. stát zákonem, smlouvou nebo jiným aktem vzal na 
sebe výslovně plnění závazků toho druhu,. Jest zajisté správné, jak tvrdí 
odvolatelka, že placení dosavadního důchodu i po převratu nestalo se 
jen z nedopatření ncb nevědomky. Nejsou však správné vývody, že v pla
cení tom spočívá výslo,vné převzetí právního závazku a že proto i nárok 
na zvýšení důchodu proti čsl. železničnímu eráru jest odůvodněn. Důvo
dová zpráva vládního návrhu zákona (tisk čís. 58) uvádí v)Í'slovně, jaké 
to byly pohnutky a úvahy, jež vedly k tomu, že v jednotlivých oborec~ 
státní správy byly bud' definitivně nebo prozatímně zařízeny platby, Jez 
právně stihaly bývalý stát, byly to vnitrostátní důvody sociální, humánní, 
hospodářské a ohledy slušností. Než i v tom případě, kdyby se mohlo 
míti za to, že č'sl. železniční erár, platě i po převratu dosavadní důchod, 
převzal tím právní závazek k jeho dalšímu placení, nebyl by proti ně
mu odůvodněn nárok na zvýšení dúchodu, poněvadž by šlo o dobro
volné převzetí závazku určité výše (§ 915 obč. zák.). 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Zákonem čís. 156/26 nebyly dotčeny zákony a akty, kterými česko
slovenský stát vzal výslovně na sebe splnění závnků uvedených v odst. 
(I) tohoto zákona (srv. § 4). Není zákona, jímž byl by žalovaný stát 
vzal na se splnění sporného závazku. Dosavadní výplata měsíčního dů
chodu 25 Kč 28 h není aktem ve smyslu § 4. Zákonodárce měl tímto 
předpisem na mysli jen projevy a jednání učiněné s vědomím důležitosti 
věci a sledujíci přímo účel převzíti závazek. Též požadavek výslovnosti 

I,,' 

1. 1 
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jest dúkazem úmyslu zákonodárcova, že jednání nebo projevy dály se 
ve formě přizpůsobené důležítosti věci, by nemohly vzmknoutl pochyb
nosti o jiném úmyslu jednajícího nebo projevujícího orgánu státního. 
Srv. rozh. čís. 7984 sb. n. s. Dosavadní výplata důchodu mMe býti proto 
pokládána jen za konkludentni čin, jenž -nezaložil převzetí rozsudečného 
závazku vzniklého proti bývalému státu rakouskému žalovaným státem. 

čís. 8429. 

Převzal-Ii kupitel bez výhrady knihovní dluh na srážku z kupní ceny, 
převzal prodatelův závazek jako osobní dlužník. Souhlas věřitelův s pře
vzetím dluhu jest spatřovati v tom, že poskytl kupUeli slevu. 

(Rozh. ze dne 2. listopadu 1928, Rv I 616/28.) 

Žalovaný převzal při koupi nemovitosti od Č-a na srážku kupní ceny 
ža'lobcovu k111hovní pohledávku 50.000 K,č. Po koupi dohodl se žalovaný 
se zástupcem žalobcovým o splaceni pohledávky v ten ro,zum, že ža
lobce přijme na onu pohledávku k úplnému vyrovnání 35.000 Kč v pří
padě, že tato část bude co nejdříve zaplacena. Ježto žalovaný tento zá
vazek neplnil, domáhal se žalobce na něm jako na osobním dlužníku za
placení 50.000 Kč. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu za
mítl, o' ct vol a c í s o u d uznal podle žaloby. 

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

Důvody: 

Podle odstavce lL trhové smlouvy převzal žalovaný bez výhrady 
knihovní pohledávku Marie B-ové ve výši 50.000 Kč zajištěnou n'a kou
pené nemovitosti na srážku z knpní ceny, čemuž nelze podle způsobu. 
poctivého obchodování (§ 914 obč. zák.) rozuměti jinak, nežli že pře
jímá dluh ten tak, by do-savadní dlužník byl ho zplna sproštěn a že pře
bírá závazek prodatelův bez omezení na hypotéku, kterou od ni"ho kou
piL Pro mínění, že tímto převzetím jest rozuměti jen převzetí hypotekár
ního závazku, není .ve spisech opory. Takové převzetí dluhu děje se pra
vielelně ve prospěch kupitele, by nemusel celou loupní cenu hotové vy
platiti. Kdyby ji vyplatil, zaplatil by prodatel dluh z kupní ceny a byl hy 
prost dluhu vůbec. Nelze seznati, proč by kupitel, jenž dluh převzal na 
srážku z kupní ceny, měl býti dluhu prost a ponechati si část kup-ní ceny 
určenou na jeho úhradu. žalovaný zajisté na věc nahlížel, když jednal 
s T -em jako zástupcem žalobkyně o slevě, z ,č'ehož se dá souditi, že se 
pokládal za osobniho dlužníka, jenž převzal dluh (nikoli plnění) od dří
vějšího dlužníka a jest povinen zaplatiti jej věřiteli. Proto domáhal se 
slevy ve svůj prospěch. žalovaný neslíbil prodateli, že obstará plnění 
jeho věřiteli (převzetí plnění) ve smyslu § 1404 obč. zák., nýbrž smluvně 
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převzal jeho dluh podle § I~O~ obč. zák.. pokud se týče § 1408 obč. zák. 
S tohoto hlediska posuzuje také odvolací soud sporný přípac\. Poclle 
§ 1405 obč. zák. vstupuje přejímatel dluhu na místo původního dlužníka, 
svolí-Ii k tomu věřiteL Dokud není dán souhlas, ručí přejímatel jako při 

převzetí splnění (§ 1404 obč. zák.). Odvo~':lcí soud právem vyslovil, že 
do souhlasu ručil 'žalovaný důsledkem svého závazku z trhové smlouvy 
za to, že žalobkyně jako věřitelka naň nedokročí (§ 1404 obč. zák.). To 
dovolatel přehlíží, vycházeje z mylného názoru, že se žalovaný v trhové 
smlouvě původnímu dlužni ku zavázal jen k tomu, že obstará plnění jeho 
věřiteli. Nešlo o převzeti splnění žalovaným, nýbrž o převzetí dluhu, při 
n.ěmž vstup přejímatele na místo původního dlužníka závísí na souhlasu 
věřitelovu. Souhlas ten byl dán plnomocníkem žalobkyně T -em, jenž jed
nal se žalovaným o zaplacení dluhu a uzavřel s ním dohodu, že žalob
kyně přijme na svou pohledávku 50.000 Kč k úplnému vyrovnání 
35.000 Kč v případě, že tato částka bude co nejdříve zaplacena. 

čís. 8430. 

Pozemková reforma. 
Státní pO>Jemkový úřad neni příslušným rozhodovati o zvysení za

opatřovacích požitků podle zákona ze dne 18. března 1921, čís. 13(Y sb. 
z. a n. Nejde o rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, nýbrž jen o údaj 
účastníka, ohlásil-li Státní pozemkový úřad nárok pensistů v určité výši 
k rozvrhu přejímaci ceny. Pokud jest navrhujícího poukázati na pořad 
práva. Je-li Státní pozemkový úřad oprávněn, by uplatňoval za někoho 
nárok v rozvrhovém řízení, jest oprávněn zastupovati ho i v incidenci, 
jež je~t nutnou součástkou rozvrhového tizení. 

Při rozvrhu přejímací ceny nelze kapita!isovati podlle zásad pojistné 
matematiky. 

(Rozh. ze dne 2. listopadu 1928, R II 318/,28.) 

Rozvrhuje přejímací cenu za zabraný majetek přikázal s o udp r v é 
s t o I i c e zaměstnancům na zabraném majetku uhražovací jistinu a po
ukázal vlastníka s odporem na pořad práva. Rek u r s 'll í s o u d k re
kursu vlastníka napadené usnesení potvrdil. 

N e j v y Š š í s O u d zrušil lIsnesení obou nižších soudů a uložil 
soudu prvé sto,lice, by, doplně řízení, znovu rozhodl. 

D ů vod y: 

Proti zaopatřovacím požitkům (pensím a darům z milosti) přihláše
ným Státním pozemkovým úřadem namítal vlastník velkostatku kromě 
nedostatku oprávnění Státního pozemkového úřadu k zastupování tě'Chto 
nároků, kteráž otázka, byvši rozřešena již rozhodnutím čís. 7964 sb. n. 
s., stala se zde, ana se dovolací stížnost řešení tomu podrobuje, bez-
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předmětnou - toto: 1. že Státní pozemkový úřad není povolán rozho_ 
dovati o nárocích bývalých zaměstnanců na zvýšení pense podle zákona 
z~d~: 18. bř~zna 1921, č'í~: 13_0~b. z. ~ n.; _ 2: že osobám, jichž nároky 
p!lhlaseny, naroky ty nepnsluseJ!, ponevadz JSou to dělníci podle po
tr~?y a. na denní mzdu. Naproti tornu uvedl Státní pozemkový úřad, že 
vyse naro~u b~la ~~počte?a podle_ z_ásad POjišťo!aci'matematiky. Prvý 
soudce secetl pnhlasene naroky, jez CIDí 65.748 Kc a přikázal na ně zby
tek přejímací c_en~ 55~.586 Kč }ako, uhr~žovací jistinu s tím, že o způ
sobn )ejlho slozel1l a pnkazam uroku z Hl bude rozhodnuto až po právní 
moci jeho usnesení, a odkázal odpor vlastníka proti přikázání uhražovací 
jistiny na pořad práva pod následky § 231 ex. ř. a uvedl: K čís.!. že 
Státrl~ pozemkový úřad účtoval devítinásobek nynějších požitků perci
plentu a toto účtování odpovídá prý § 50 náhr. zák., k čís. 2. jde prý 
o okolnosti sporné. V stížnosti majitel velkostatku brojil hlavně proti 
oprávn."ní ~tátní~o pozemk_ového úřadu, kteráž o~ázka, jak řeč'euo, nyní 
odpada, avsak prece, aspon mimochodem, "platl1l1 opětně nepřislušnost 
Státního pozemkovéhO' úřadu ad 1. a dovozoval ad 2., že tím vznikne 
nesrovnalost, že by pořad práva nastoupen býti musil proti pensistům, 
kteří nároky neuplatnili, ježto Státnímu pozemkovému úřadu chybí 
oprávnění strany. Rekursní soud vyřizuje námitku nedostatku oprávnění 
Státního pozemkového úřadu, nyni odpadlou, podotkl, že Státní pozem_ 
kový úřacl byl oprávněn stano"iti i výpočet pensí a darů z milosti podle 
ci.tovar;ého a;1 L z~kona. Vlastník v odovolaci -"tížnosti uma,l výši pensij
mch duchodu prvych sedmi penSistu, ohleclne ostatních pocl čís. 8-28 
usnesení prvého souelce uvedených však uplatňuje opět, že Státní po
zemkový úřad upravil je sám, použiv ua né ustanowní zákona ad 1. ci
tovaného, k čemuž však prý nebyl oprávněn a mohl přihlásiti dary z mi
losti jen v částkách skutečně vyplacených, jež udává částkami daleko 
nižšími, které prý ani nejsou sporné, a uplatňuje dále, že jde jen o se
zonní dělníky, na něž se zákon ad L citovaný vůbec nevztahuje dále, že 
Státní pozemkový úřad upravil nároky ty podle stavu ke dni í 5. listo
padu 1924, dni převzetí pozemků, kdežto' podle § 74 náhr. zák. musely 
by upraveny býti podle stavu ke dni 6. května 1921 dále že zákon ad L 
~i:o!aný nevztahuje se na ty, kdo v době, kdy n~byl p'ůsobnosti, byli 
Jeste v čmné službě, clále že pro kapitalisaci devítinásobku není v zá
koně opory a správnou jest jen kapitalisace podle zásad pojistně tech
nický~h, ~n )e~t rozdíl, jde~li o ~Oleté neboo 801eté, dále, že zajišťovací 
kapltal pnkazan ode dne prevzetr pozemku, 15. listopadu 1926 ačkoliv 
majitel statku platil zaopatřovací požitky nezměněně dále ze ~vého, a 
posléze, že ani odkázáni na pořad práva není správné, ježto nejde o 
sporná fakta, nýbrž jen o právní otázky, ba zaměstnanci že ani nebyli 
sl~šeni, by se mohlo zjistiti, zda a které skutečnosti jsou sporné. Vyři
zUje ~~to d?volací stížn?,st musí nejvyšší soud nechat} stranou otázky, jež 
ve strznosh .~a re~u:sm so~d uplatneny nebyly, a muže se držeti jen ná
mitek v.~ strznosh te prob.lr.anyc~, neboť nelze, by strana se svými elů
vody strznosh druhou stohCl presla a teprv ve třetí stoHci je uplatňovala. 
Pravdou jest, že Státní pozemkový úřad není příslušným rozhodovati 
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o zvýšenÍ. zaopatřovacích požitků podle zákona ad l. citovaného, ježto 
\' §15 jest krozhodovánJ tomu povolán soud::::Nicméně jako vš.ud~,kde 
si pfíslušný. úřad příslušnost osvojí a rozhodn.e~'r?zhodnutí v_ pravl)l .moc 
I'ešlé váže, leda že by zvrženo bylo v konlhktnlm sporu pred senatem 
podle §·3 zák. ze dne 2. listopadu 1918, >ČÍs. 3 sb. z. a n. k tomu povo
laným - tak i zde: muselo by proto vy~etřen~ ~ýti,.zdao t,vrzené roz
hodnutí nabylo právní moci, t. j. zda bylo učastnlkum, jlmlz JSou jak za
"opatřovanci, tak majitel velkostatku, doručen? a uplyn~la, lhůta, k _stíž~ 
riÓsti na nejvyšší správní sOlld. Avšak na to ,aSI sotva dOjde, ~ebo~ ~re~:'1 
otázkou jest· zda to vůbec bylo rozhodnutí, zda není to pouhe udam vyse 
zaopatřovacích nároků-Ohlašuie-Ii totiž účastnik nárok k rozvrhu, musí 
uelati také jeho výši (jak praví § 47 (3) náhr. zák., jak na jistině tak na 
'úrocích), a tato povinnost ovšem stihala i Státní pozemko~ý ~řad, když 
za'zaopatřovance nároky jich přihlašoval..Je :edy ~a s~ad:, z~ Ono ?o
mnělé »rozhodnutí« jest jen pouhým událllm učastmka, lenz ovsem vzdy 
raději udá číslici vyš_ší než nižší, by.sebe pokud se týč; oso~u, )ejíž .ná
rok přihlašuje, neposkO'dll, a rozuml se, ze toto udam podleha prOjed
náni', účastník jím dotčený může správnosti jeho o?J'0rovati a p~k te~~v, 
je-Ii výše sporná, soudce ro,-h?dne - jak, o.tom m~:. J~ tedy predevs:t;' 
třeba vyšetřiti obsah domneleho rozhodnu!l a,. ukaz~-h s~ pouhou pr!
hláškou nároků k rozvrhu, bude třeba o nem Jednati a, zusbnou~h ne_ 
které rozhodné skutečnosti sporné, bude třeba zkonmatijich povahu, ja
KOŽ i povahu důkazů o nich nabízených á pak podle § 2 čís. 7 nest;. ff::, 
jenžlu platí, ježto se rozvrh koná p:Oclle~ 47 náh~; zák.:~ ~e.sporne!11 n
zení rozhodnouti takto: budou-Ii to skutecnostr, jez lze zjlstrlI prostredky. 
fíze;í nesporného, nebude věc odkázána na pořad práva, nýbrž soueke 
nesporný je zjistí sám; budou-Ii to však skutečn?st.i, iež lze zji.stiti ten 
formálním řízením důkazním, 1. j. důkazy provádenyml ve lormach pre_ 
depsaných civilním soudním řádem, oc;lkáže soudce nárok na pořad práva 
a bude míti péči o to, by se mezitím »stav věci nezměnil«, t. j. vyhradí 
zatím příslušný peníz z přejímací ceny - § 231 ex. ř. tu vůbec místa 
nemá, ježto nejde o řízení exekuční, ale ovšem podle § 2 čís. 7 nesp. říz., 
'jenž ho tu nahrazuje, dojde se v podstatě k stejnému výsledku. Soudce 
lIrčílhůtu ve které účastník sporný nárok pořadem práva uplatniti musí, 
li ovšem ~rčí roli žal-obce tomu, kdo činí nárok. Závada, kterou tu stíž
nost shledává, že stranou ve spO'rubyli pensisté, kteří nárok neohlásili, 
kdežto Státní pozemkový úřad, jenž ho ohlásil, povahu strany nemá, jest 
jen domnělá, neboť, an Stá trií pozemkový úřad jest oprávněn, by nárok 
-za ně uplatňoval i; řízení rozvrhovém, tedy, když v tomto řízení rozvrh O

vémnastane sporná incidence, jež jest jeho nutnou součástkou, jest 
oprávněn také zastupovati je v této sporné incidenci, ale ovšem i účast
"íkům samým jest dovoleno, aby se jako intervenienti připojili ke sporu. 
Tím jest vyřízena dovO'lací stížnost, i bylo proto tak rozhO'dnouti, jak se 
stalo. Při tom vŠak nelze mlčetlím pominouti, že nižší stolice nechaly ne,
p.ovšimnutým předpis § 47 (l)nálu. zák., že se sice rozvrh koná v ří
zenínespornem,avšak podle zásad rozvrhových stanovených v exekuč,. 
ním řádě podle jeho §§ 216-228, jež zásady ty obsahují, zejména 

. Ovllnl rozhodnuti X. 17 
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iohledrrě zřízeni uhrazovaci jistiny (§219), při čemž ovšem § 50 náhr. 
zák. ve spojení svl. nař.}21/Q2 učinil změnu v ten rozum, .že zaopatřo
vací požitky se kapitaJi.slíjí 4%, a předepsal pořadí, v něl)lŽ je jest při
kázati. Podle toho jest vyloučeno kapitaliwvání devítinásobkem a v(\_ 
bec kapitalisování podle zásad pojistné matematiky, která slouži pojišťq
vacím ústavům jako výpočet pravděpodobnosti podle zkušeností naby
tých za dlouhé periody a má za účel nalézti průměrnou dobovou mez, 
kterou lze. vzíti za základ pojištění bez nebezpečí ztrát, což jest tedy 
.ú,čel obchodnický, docela jiný, než o jaký jde při pojištění uhrazovacím 
k;;tpitálem, kde neběží o pravděpodobnost zajišťujicí obchodní zisky. 
nýbrž o apodiktickou bezpečnost. Nestačí-li zbytek přejímad ceny 'na 
krytí celé uhražovací jistiny, jest třeba ustanoviti, jak se jistina bude vy
čerpávati při plném ročním krytí zaopatřovacich požitků. Ovšem' p'řes 
částky Státním pozemkovým úřadem přihlášené, jež jsou maximální hra
nicí, nebude lze v žádném případě jíti. 

čís. 8431. 

Zrušil-li rekursní soud usnesení prvého soudu, jímž nebyla pnp.ú
štěna změna žaloby, a nmdll mu, nevyhradiv právomoci, by jednal ye 
hlavní věci, jde vlastně o změňujíci usneseni rekursního soudu, do něhož 
jest dovolací rekurs přípustným. 

Právním podmětem není úřad jako takový a nelze podati žaloblll. na 
»správu« statku ať již náleží soukromníku, nebo státu, zemi atd. 

Nahražen-li neexistujicí právní podmět fysickou osobdu, nejde 
o změnu žaloby přípustnou podle § 235 c. ř. s. 

(Rozh. ze dne 2. listopadu 1928, R II 324/28.) 

Žalobu proti »T-ské správě velkostatku paní Leopoldiny W-ové« 
s o II d P r v é s t o I i c e odmítl. Rek u r sní s o u d zrušil usnesení 
prvého soudu a uložil mu, by ve věci dále. jednal a mzhodI. D ů vod y: 
Soud odmítl napadeným usnesením žalobu z důvodu, že T-ská správa 
statku není osobou způsobilou, samostatně na soudě jednati, a že se tu
díž nedostává pasivního oprávnění žalované straně (správně mělo zníti 
»procesní způsobilosti žalované strany«). Proti tomuto usnesení podala 
žalobkyně rekurs, po případě ndvo1ání. Rekurs jest přípustný a jest iodů
vodněný. Jest sice pravda, že »T-ská správa statku« nemá procesní způ
sobilosti, avšak žalovaná stran·a byla v žalobě označena jako »T -ská 
správa statku paní Leopoldiny W-ové« a při ústním líčení dne 25. dubna 
1928 změnila žalobkyně název strany žalující na jméno »Leopo1dina 
W-ová«, poněvadž prý táto, jsouc užívatelkou a po·žívatelkoll velko
statku T -ského, zboží objednala, jí bylo dodáno a od ní převzato a pů
vodní pojmenování žalované strany v žalobě uvedeno bylo tak, jak zněla 
firma na objednávce. Touto změnou názvu vyhověno bylo §§ 6 a 7 c. ř. s. 
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. o, • . žalované strany byl tilll odstraněn; 
a nedostatek proces~1 ZP~SObIIOS~l ovala v sobě změnu žalobní ohledne 
lkdyb} snad tato Z1r~n~e~a~~t~~; ;:Uhé strany připustiti, poněva,dž se jí 
podmetu, bylo b1, J , p. d t t ' prodloužení sporu (§ 235 c. r. s.). 
nezpusobí ani zhzem ani po s a ne . ' 

, , d k d olacímu rekursu Leopoldll1y W-ove ob-
,N ej v y š·S 1 S o u oV "I dosavadní řízení dovolací rekurs 

novil usnesení prvého soudu ~ zrUSI " 'd 'ítI. 
T -ské správy velkostatku pam Leopoldll1} W-ove o m 

l)i'tvocly: 

k d' t přípustným podle § 527 dru-
V prvé řadě je~t zkaumati ~táz u, z te~~soldin . W -ové do z;ušovací~o 

hý odstavec c. r; s. dovolacl re~urs té tutno Yřisvědčiti> neboť třebaze 
usnesení reku~snlh~ soudu. K .ota~c~žena prav~mnc, jest dovolací rekurs 
nebyla ve zrusovaC1m usne~enr vy ~rušiv usnesení prvního soudu, nena
přípustným, neboť rek'U{Snr. S~u?," o přípustnosti změny žaloby, nýbrž, 
řídil mu, by pokračo.:'~ v Je ,na~~ zhodl ted změnil vlastně rozhod
aby pokračoval ve vecl :rlavnr,!l Jl {O sti z~ěn/žalobní prosby a nařídil 
nutí prvního soudu,v ~!a~ce I:npu~o~uo se do nsavad zabýval (srov. rozh. 
mu, by jednal ve vecl Jme, n~~ kte4200 sb ~ s) Dovolací rekurs žaloc 
2811, 3205, 3340, 3340, 37 a o .' Le~~ldin' W-ové« bylo odmit
vané strany »T-ské spráVY st~tkU"p1m r~vnímY podmětem. Žalobkyně 
nouti, jelikož byl podan neexl~tuJ1ci tatJu í Leopolc!iny W -ové« pře
podala žalobu na »T -skou srav~, s býti ln podmět právni. podmětem 
hlédnuvši, že strann~ y roz.ep 1 ~u~e. Nelze proto podati žalobu na 
Právním není však urad pko a

k 
,ovy. 'k sta 'tu zemi atd. ny'brž stra-

ť "V "1 "í sou romm -ll) , 
»správu« sta,tku, oa, JIZ, n.a .. ~z a'itel stat!;;u, Nehodí se proto žal?by, 
nouv rozepn muze"bytr .Jen, m J, e nebo 'ako žalovaný, vubec 
v nichž naznače~ urad

l 
Jak':~~n~a~~~~ní řízeni (Viz Pražák, Spory 

k tomu, by o nr~h by o za aj h " 464 836 sb. n. s.). Mel tec!y 
o příslušnost I dll, str. 112, roz,' C1St'atku 'pI Leopoldiny W -ové« od-

, d ' I bu na T-slkou spravu s , "b ta prvm sou' za o" " h dící se k úřednímu Jednanr ez us, -
mítnouti z moc~ ur~dm . Jako; ~e pOodle § 235 c. ř. s. jest žalobce opr:av-
nov.ení roku k ustmmu J:d~a!":, . doručením bez omezení, pn dorucen! 
něn ke změně žaloby pr~ )~J1m d ůrce nebo soud. Změnnu žalo~y 
žaloby jen, sv?lí-l! ~e zmen,e IZ~O?;O °bJď v subjektivním směru t~m, z~ 
rozumí se zmena zakla,du

l 
bZ~ 0. 111 vané uvede jiná strana, ktera nem 

sena místě strany v za o e Jmeno , b'ektivním tím že se olkol
jejím právním n~stupce~, a~~~o v~ :~~~~ ~a\Hadí jinými.' V souzenén; 
nosli směrodatne pro pra,vm ~~o by změnou osoby žalované, neboť. 
sporu nejde však o zmenu. ~a OsoboU není podmětem právním, nen! 
»správa statku« ,ne~y~a a nen~r~žení ;eexistujícího podmětu n~ str~ne 
stranou sporu, nybrz. Jde o na oldinou W-OVOtl. Takováto zmena za: 
žalovanéos?botl !.JSlckou, Leop § 235 c. ř. s., a proto právem prvl1l 
loby není vsak pnpustnou podle . d rekursní změnu žaloby za techto 
,nud odmít:. žal,obu tuto. P.olkUdbS?~ proto zrušiti dosavadní řízení jako 
okolností pnpustrl, pochybl, aJ. 
zmatečné podle § 477 ČIS. 5 c. r. s. "" 

i., 

\ 
! 
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čís. 8432. 

Vymáhající věřitel nemůže se domáhati na dlužníku pořadem práva 
náhrady záloh na vnucenou správu. Lhostejno, že vnucenÁ -správa ne
byla po právu, ježto byl návrh na její povolení ve vyŠŠíchstolícíCh za
mítnut; stačí, že byla prvým soudem povolena a skutečně zahájena. 

(Rozh. ze dne 3. listopadu 1928, R I 620/28.) 

talobcc vedl proti žalovanému exekuci vnucenou správou. žalobou:, 
o niž tll jde, domáhal se na žalovaném zaplacení peněz, jež, vynaložil za 
tl\'áni vnucené správy na podnik žalovaného. Pro c e sní s o udp r v é 
s t o I ic e uznal poďle žaloby. o, d vol a c í s o u d zrušil napadenÝ' 
rozsudek jako zmatečnÝ' a odmítl žalobu pro nepřípustnost pořadu prá
\'d. N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu. 

Důvody: 

Žalobkyně domáhá se sporem na žalovaném zaplaceni pellěz, jez, 
jak tvrdí, vynaložila za trvání vnucené správy vedené od ní' na podnik 
žalovaného a jež účtuje vnucený správce ve svém účtu po ukončení 
správy jako náklady správy. Jde tu, jak správně uznal 'Odvolací soud, 
o žalobu o zaplacení záloh poskytnutÝ'ch žalobkyní jako vymáhající 
věřitelkou za vnucené správy. Na tom nic nemění okolnost, že žalobkyně 
v žalobě uvedla, že dotyčné, jí vy'11aložené částky byly vydány ku pró" 
'něchu žalovaného. Tim nepřestává býti žal'Ůba žalob'Ůu vymáhající vě
řitelky o zálohy na vnucenou správu. Než nákladu na 
vnucenou správu a zálohy vymáhající strany na ně jsou 
předmětem súčtováni vnuceného správce (§§ 115 a násl. ex. ř.) 
a rozhoduje se o nich jedině a výlučně (§ 117 ex. ř.) v exekučním 
řizení při vyřízení účtu vnuceného, správce. Proto právem uznal odvolací 
soud pořad práva o žalob nim nároku za nepřípustnÝ' a žalobu' odmítl. 
(§ 478 c. ř. 5,) Neobstojí názor žalobkyně, že pořad práva není vyloučen 
a že ohledně jejího nároku zmíiněné vyúčtovací řízení nemá místa, ježto 
vnucená správa nebyl" po právu, protože ve vyšších stolicích byl návrh 
na povolení vnucené správy odmítnut. Vnucená správa byla, byvši prv
ním soudem povolena, skutečně zahájená a .od ll. řijna dD 4. prosince 
1926 také trvala a má tedy, (§§ 115 a násl. ex. ř.) místo vyúčtovací řizení 
o nákladech vnucené správy a zálohách na náklady ty poskytnutých. 
Také neprávem žalobkyně namítá proti odmítnuti žaloby pro nepřípust" 
nost p'Ůřadu práva, že byla s,e svým nárokem na pořad práva usnesením 
exekučního soudu ze dne 24. ledna 1927 právoplatně poukázána. V tom
to usnesení takového, poukazu není, nÝ'brž prolťlási! v něm toHkOi exe
kuční soud, vyřizuje účet vnuceného správce, že vzhledem k tomu, že 
žalobkyně pro náklady vnuceným správcem účtované zaJkJročila oprozac 
Umní opatření a že' k poukazu ji při povolení prozatímniho opatření 
usnesením ze dne 14. ledna 1927 danému, aby.o přiznání nákladů těch 
žalovala (§ 391 ex .. ř.), žalobu podala, omezí se při vyřizování účtu ze 
správy to,liko na nárok vnuceného správce na o,dměnu a na náhradu 
jeho cestovních výloh. Co se pak týče usnesení ze dne 14. ledna 1927, 
není totO! usnesení pro otázku přípustnostlpo,řadu práva závazným, pro
tože se v něm otázka ta neřeší a řešiti ji ani dotyčné usnesení nemínilo. 

l3Sl 
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. Společenstva výrobní a hospodářská (zákon ze dne 9. dubna 1873, 

čís. 70 ř. zák.~. ' . l' stva ;e .h1asavaciprávo se vywonává 
, Ustanovent stan~ spo e.~:; , ~'býti členem společenstva, a ·že 

osobně nebozmocnenCEl!"' ,w ry.1!1ust , rod fU'e zákonu. 
žádný člen nesmí ,převzíti v:;:e,z ~edn;'I~~e::~OC~;:'yloPOvýs\ovne vy

Není ~vady, o~y vel ~ hromv~ ~snésti na bezúročnosti závodních 
jádteno, ze se muze va na . 
podnil. 

(Rozh. ze dne 3, listopadu 1928, R I 726/28.) 

R i s tři k o v Ý s.o u d vrátil společenstvu stanovy, by byly ?pčra~ 
e , • h' I § 5 lit a) stanov nutno odst. 2. ve pn me 

veny v techto bodec . , . v . " . dě zástu cem (zmocněncem) 
výkonu práva hlasovaclho na~al~e h~o~akaždého ~bčana zvoliti si zá-

takuprav~~h:Jof;~kone~~b~~~un.fi:~ ~~~zeno, zejména ne, ta~~ p~žadav: 
stupc. em , ' b' tl' členem družstva a nesml mlh VIce net kem že zmocnenec musl y. . . § 28 t • 
jedn'U plnou m~c; 2, by byl vyš~rt~nut P~s~~g~~č~~~Wv~~vodníc~ a~~vdílť~ 
se může valna hromada usnes I na, . 
R k u r sní s o u d napadené usu-esem potvlrdll. • 

e Ne j v y Š š í s o u d změnil usneseni nižšich soudLI v ten rozum, ze 
scházis nařízené opravy stanov. . 

Dllvody: 

. .. k'h ..' ze dne 14 květ-
Podle df'lhého odstavce § 3 ministers e o nan-ze\1l t. 'h 
1873 čís' 71 ř z o zařízeni a vedení reistříkiu společens eV\1l ? n1e

na , . .' .. , ědi které, by 'se n-esiťovnava v 
mají· býtí do reistřfkuzap-Isovany opo~ ;' '.. cl . 'střík 
se zákonnÝ'mí předpisy. Tímto ustanove\1lm. lesoudu'J~~,z~e':'í;eiápiS 
společenstevní, ul,ož~na po§~~~st ~~ou~fot~'a zz~a d~~o9. dt;bna] 1

J
873, čís. 

~~ ~ácltákod:ř~;~~~t~~k~~~~?n: za~~~;inío;~~nč~ ~\~J~~e~ci~~ ~r~~c~;:;= 
cem pn hlasovant ve va ne . roma . '. , .. 'akož i o tomkiolik 
lečenstva zmDcniti k výkonu hl,asovaclho. pr~~a, ~vati zákon ni~ bliž
čl'enůmilže zmocněnec ve valne hro,;,ade z~ up , bl, bližší 0-

šíhQ nestanoví. S .hlediska. zákora n~ldtedY J~~a:~k~Jh~~oloh, jež mhže 
drobnOsti 'O o,sobe zmocnen~ove, po. .. u • seVYineZeny ve smlouvě spo
člen 'společenstva ustanovlh za zmocnen,ce:. ... d· t § 5 a) sta-
lečenstevní. Neoclporuje, pro~o ~st~noven~o~~~h:~oOz~~:~~tÍcem, ·kterÝ' 
nov, že právo hlasovacl vy onava. sec.odn , člen' nesmí převzíti více než 
musí býti členem sp?lečens~a, a. ze z~fi,iosti na niž ,k>1adedltr3Z re
i.ed. nu plnou moc, zakonu, .. ~, a11l pr·~l .čl ··.·s·tvi ]·e.hož úč.elem'. íe p.od.le. 
k ' cl je naopak v zalmu spo,e cn ,. '. . .. b 
ursn[ sou " .. b 1873 cís TOř. z. podporovati výdelek ne o 
§l zakona ze d,;e9, du ra , '," rovozováníll1, obchodil nebpo
huspodáMv! svych členu. spo;ečnym P cl .. t' v'hil' se člena na valné 
skytovánfm úvěru, aby 'zt:nocnencem ne os aV1VSl 



- Čís. 8434-
1382 

hromadě byl právě člen společenstva a nikoli ob' . padě nen! s družstevní činností dostatečně obezns,o a CIZI, která, P? ,pří
~clen neprevzal více než . edlnu I . amen,a, - a aby zadný 
S?Udtl, jimiž byla naříze~a opr!v~O~~h~~c, ~r~vnala usnesení nižších 
zakonem z",ručené ráv k vd'h o mis a stanov, - aby prý 
knliv, nebylo njjak ~me~en~z :e'o ,obč~n~" zvoliti v si. zástupcem koho
něnec mUiSÍ býti členem s ol~čen~~ena a e?,e 'poz~davk,:m; že zmoc" 
moc, _ odporují tudíž zfejmě zákO~~ ~!~' t~~~ v~~~. nez lednu plnou 
mohlo býti ve stanovách výslovně v ·áé· v pr~,:my,' pr?č by ne
usnés;i . na bezúročnosti závodních YbOd~f;o'i z~ď': ~~~e včalna h~omad~ 
podliu ]Cst pravidlem. ' yz o O' asu zuročelll 

čís. 8434. 

( 
1;\01 za platnosti zákona ze dne 15. června 1927 čís 76 sb 

hl
v a~~o. nařízení ze dne 20. prosince 1927 čís 17'5 sb' z . z. a n. 
edava se k z'p' 'f' ,.. . a n.) nevy-

že příslušná be~s~p;~~:m~J~~e~pér:~~ym~Čnosti s r. o. osvědčení, azu. 

(Rozh. ze dne 3. listopadu 1928, R 1735/28.) 

.,Opověď výmazu firmy společnosti s r. o. r e . s t v i '.. 
VI atrl, by bylo předloženo osvědčeni berní sr' I v r k o : y s o u d 
mazli firmy námitek (zákon ze dne 17' Pl9

avy
, ~e nema proti ,vý-_" , . unora 20 ČIS 134 sb 

n,,,,zem ze dne 20. dubna 1920 čís 259 b ,. . . z, a n" 
7?/119~7 sb. z. a n.). Rozkl"du' r e'j s t ř ~ k' oz~ ~ n., § 290 zákona ,čís. 
predlozll ho jako rekurs rekursnimu soudu R e? s O' u,d nevyltovel a 
dené usnesení patvrdil.' . u r s n I s a u d napa-

Nel'vyšší od'" , ~ _ s II zlusil usnesent obou niž'" h ,do". 
stríkovému soudu hy nehle'd'ev k d'o I s,le sou u a uloZlI rej-, ' ' UVOl U pro ktery b I vd" 
vracena, 6 ní znovu rozhodl. ,- -- y a opove - vymazu 

Dllvocly: 

jaknejvyšši soud ve svém pIe '. ' " . Pres 540/;23 čís. 2753 b naI~lm usnese1l1,z~ dne 21. června 1923 
firmy zrušen'é společno.:ti· v~· :I;'~;:~Z~, ;e~{hledava se k záp;i'su výmazu 
čís. 134 sb. z. a n. a nařízení vl' za onaze dne 17. unoral920, 
z. a n. osvědčení, že příslušná b:~~ ~~r~~: ~O. dubna 1920,6s. 259 sb. 
zákona ze dne 15.. června 1927 čís 76 b vymazu svoluje. Ani § 290 
nar'l' e ' , d ' ' s. z. a n pokud se ty'če vl'd ' 

z m ze ne 20. prosince 1927 č' 175 b" v' a m 
k výmazu firmy nevyžadu'e neb', IS; ,s. z. a n. osvedčení takové 
~vedenými podmiňují tako~: m oS~~lt;~edPlsy tyt? obdobně s o~ěmi jíž 
sem spnlečnosti. Netřeba s/ted ob" t m I~n zapls dobrovolneho zru

c 

vzhledem k době vzniku a . y ,lla I s otazkou, zda v tomto případe 
předpisú právě vytčených Vt~~~~e~~I~p~~t~~~~tJ osvědčení onoho podle 
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čís. 8435. 

Společenstva výrobní a hospodářská (zákon ze dne 9. dubna 18703, 
čís. 70 ř. iák.). . 

Jest nepřípustným tak všeobecné znění stanov o předmětn podniku, 
že by umožňovalo neobmezené obchodování i s nečleny. 

Jest nepřípustným, by činnost družstva záležela v provozu bankov" 
nich obchodů jakéhokoliv druhu, byť i jen se členy. 

Ve stanovách družstva nutno označiti časopis, v němž má býti ohlá". 
šeno svolání valné hromady a mají býti uveřejněny vyhlášky družstva. 

(Rozh. ze dne 3. listnpadu 1928, Rl 749/28.) 

Rej s tří k o v Ý s o u d vrátil opověď společenstva s 1'. O. k do-o 
plnění v těchto směrech: 1. § 2 nových stannv o předmětu podniku m~ 
tak všeobecné znění, že by umožňovalo neobmezené obchodování i s ne
cleny, což však jest v rozporu s povahnu společenstva podle § 1 zák: 
čís. 70/1873 ř. zák. (Srov. rozh. Nejv. S. čís. 4985 sb.), Jest tudíž§2 
nových stal1o'v dáti znění přesné tak, že se obchodování podle účelu obme~ 
ZlIje na členy spo,lečenstva. 2. Ve smyslu § 5 čís. 11 zákona jest v § 28 
a 44 nových stanov výslovně pojmenovati určitý puhlikační orgán Spq
lečenstva. Tyto cloplňky vyžaduji ve smyslu § 3 a 5 zák. 'čís. 70/'1873 
ř. z, další usnesení valné hromady spnlečenstva. Rek u r sní s o u d 
napadené usneseni potvrdil. O ů vod y: Znění nově usneseného, § 2 
stanov jest tak všeobecné, že by tim bylo umožněno neomezené obchoc 
cdDvání s nečleny, čimž by byl úplně setřen význačný ráz družstva, že 
družstvo slouží účelům Nenstva tím, že předmětem, společného podni
kání má býti zvelebení živnosti a výdělku členů. Nynější zněni § 2 
stanov odpomje zřejmě § 1 z"kona ze dne 9, dubna 1873, 'čís. 70 ř. zák. 
a právem proto požaduje prvý soud, by § 2 stanov dáno bylo znění 
přesné v tom směru, že se obchodování podle účelu obmezuje zá!sadně 
na členy spnlečenstva. Stanovy obsahovati musí podle § 5 čís. 11 cit. 
zák. ustanovení o zpúsobu uveřejnění a vyhlášek společenstva. Zvolen~li 
tudiž k tomu cíli určitý publikační orgán, musí tento již předem ve sta
novách býti jmenován t"k, by společenstevníci věděli, kde hledati mají 
vyhlášky společenstva a nelze proto připouštěti, jak to stanoví §§ 28 
a 44 nových stanov, by připad k případu představenstvo určovalo noviny, 
v nichž mají býti uveřejněny vyhlášky společenstva. Právem proto po
žaduje prvý soud, by ve stanovách byl jmenován publikační orgán spo~ 
lečenstva. 

Ne j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovolacimu rekursu. 

Důvody: 

Nižší wudy správně uznaly, že § 2 nových stanov o předmětu pod
niku má znění tak povšechné, že by umožňovalo nenbmezenéobchodo
váiIí i s nečleny, což by bylo v rozpo-rU s právní povahou společenstva 



1384 
-- Čís, 8436 --_ 

ve,~m1~lu § 1 zákona ze dne 9, dubna 1873, čÍs, 70 ř z', " ' 
steZU]ICI SI družstvo na předtištěn" d . ak. PoukazuJb-1r 
~~e1em družstva »podpora výdělkK ~v~os~o~Js~~~'b~~~l~dle dněhož ,iest' 
JI\Z t~to .iedin~,véty, která jest ovšem také souč'ásti dosldv~ §o:oe~U]~-lr 
za, ", ze Jest pnpustnym i další dodatek k § 2 ,', , " ' ,'" ,:uzst. 
prave tento dodatek Sv'm znění k' . , stanov, prehhzI, ze se, 
předtištěné větě a PřiPluští Výk~d n~o r~~e]'š;r~/~saddOu vyslovenou v oné 
nou zásado dl, " " , e y I V rozporu s obec~ 
• 'v' u, po ',e mz cmnost družstva má býti v pudsta!' b ' ',': 
len na cleny. V ·témž smyslu rozhodl ne'v š" v e o ,mezena 
na př. rozh. čís. 1756,4273,4985 a 6387 ;bY Sl S)OUd opetov:ne (&rov, 

~~d~0,hot9 svého názoru upusti!. Doslov novéh~'§ s2 s~a~~~je~~~~~~\ z~y 
voz'/ bl Pkotud"PhokUd pod!e ně~o činnost družstva má záležeti také v pro= 

an Ovmc obchodu lakehokoliv d h > o , • 

pomocný účel družstevní čInnosti i ' ru u, ,co Z ~ubec presahuje své-
na vlastní členy (srov. rozh, čís. 677 ~dybI3~tab vY'slovne omezena j;n 
2478, 257.8 a 2602) P k d 'd " a "s. n. s., pak A. C!.CIS, 
ohlášeno svolání v;lné

o h~ol~a~ o po]menovam 'časopisu: v ,němž ~á býti 
vyhlášky družstva (§ 44 stano:) C~ ~8 sta~~v).,a I:,aJl bY~I uverejněny 
soúdů, Že časopis tento nutno vy' ~d:~/o.~nez PtnSVe~Čllt nazoru nižších 
z!lkon v § 5 čís 8 ' I! JIZ ve s anovaeh, neboť, praví-li 
vyjádřeno j'ak ' ,a.I IČI ze v:, spole<;enstevní smlouvě musí býti také 
'ak" '. se majl ,enove spo'leeenstva svolávati, pokud se t" 
J ym, z~~sobem vyhlasuJe společ:enstvo svá oznáme' I' yee 
rozumeh pnak než že stanov . ' - c , , ,nt, ne ze tomu 
určiti zcela ř~sně a k' " ' , y :n USI zpusob svolant členů a vyhlášek" 
by . do,dalečn~ samo ur~71~čn;ří~I::n;e:fset. Jll~I vYSraditi předs~aven~tvu, " 
zre]lTIem rOzporl! ani se za'konen· . apa ene usnesem nent ve _ 

• ' , " , , ' 1 am se SpISy a ne" t'" , 
teenostl. Dovolací stížnost není tueH' § 16 ' ,m a.nIS Izeno z,ma-, 
1854 " 208' , z v , CIS, pat ze dne 9 srp' 

, CIS. r. zak. opodstatncna a nemohlo J'j b 't" h ' ., na . , y I vy ovel1O, 

čís. 8436. 

Obrn "ť' 1 eZI , za obu lze bez její změny jen za předpokladů § 237 c.f. S," 

(Rozh, ze dne 3. listopadu 1928, R I 779/28,) 

, žalobce domáhal se na žalované kromě nároku na za '", ' 
Kc s úroky též zaplacení 'poměrné částk celoročn', placenI ,1.7,073 
?obuode dne převzetí dvoru Státním pozZnkovým ú~~~e;:~;o;neh~la 
cem Obvyklého pachtovního období I j do d 30' n'e s On, 
22,646 Kč s přís!. Při ústnim líčení' dn~ 4 červn~e í ,cervn~.1926 
stup~e žalující strany, že o tuto částku 22' 646 KV 92,8 f'?hlaSII ~a
lobm obmezuje a žádá jen za lacení 1707 " ,:; s pns: zadost za
obmezení se zástupce stranlžalované' o~ K~. s pns!., pr?tI kte;émužto 
ohledně částky 22 646 Kč" I : I b ~a ll, ,ana se zalUjlCI strana 
r; .' S pns. za o nlho naroku nevzdala hledíc 

~ { '~~ VyhnoutI ,~znesené námHce nepřís,lušnosti soudu S o u j' ',.,' 
o 1 c e tolo castečné obmezenížalobní žádost' ,,' . e ~ I \ " 

neobsahuje změnu žalobního dův ,j R k I, pnpustrl, ponevadz 
oe u, eur s n I s o ud zamítl žac 
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lobcův návrh na obl11ezeni zažalované Cástky 39.720 Kč s přis!. část
kou 22.646 Kč s přís1. D ů vod y: Podle prvého odstavce § 237 c. ř. s. 
může' žalobce i ohledně části žalobního' nároku. vzíti žalobu zpět jen 
do početí prvního roku, po početí p'rvniho rokú jen se souhlasem žalo
vaného, neboť jina'k bylo by žalobci dáno na vůli, by se domáhal 
n6vou žalobou tého-ž nároku znova, což ,se nesrovnává s procesní hos
podárností. Odepřel-li žalovaný souhlas se zpětvzetím žaloby po prvém 
roku, musí býti o ní jednáno a rozhodnuto, 

N e j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovolacimu rekursu, 

D ů v od y: 

Napadené usnesení jest správné a jeho důvody odpovídají stavu 
věci i zákonu. Obmezení žaloby nenf sice změnou žaloby podle § 23,5 
c. ř,s. a není tudíž závislé na předpokladech změny žaloby, Ale při ře
šení otázky, zda i takové ohmezení žaloby bez její změny jest přípustné, 
nutno míti zřetel k ustanovení § 237 c. ř. s" Každé obmezení žaloby 
zahrnuje v sobě částečné, více méně podstatné zpětvzetí žaloby, z níž 
podle .okolností případů muže zůstatí také jen zcela mizivý zlomek. Platí 
proto pro částečné zpětvzetí žaloby zásadně totéž ustanovení, jež platí 
pro zpětvzetí žaloby vubec (§ 237 c. ř.s.), Zákon to sice výslovně ne
praví, ale plyne to jednak z úvahy, že se zpětvzetí mŮže po případě 
vztahovati takřka k celému žalobnímu nár,oku, jednak z účelu ustano
vení § 237 c, ř, s" by totiž žalovaný, když spor proti němu zahájený 
jíž do jisté míry pokročil, byl uchráněn obav, že by celé do té doby 
s ním již provedené řízení bylo zmařeno a žalobci bylo umožněno, týž 
spor o částku, o niž byl žalobu obmezi!, znovu zahájiti za poměrů neb 
v době žalovanému snad méně vhoC!ríýéh, Může proto žalobce obmeziti 
žalobu i bez její změny jen za předpokladů § 237 c, ř, s, pro zpětvzetí 
žaloby vubec, tudíž se svolením žalovaného kdykoli do konce ústního 
jednání, ale bez jeho svolení jen do počátku prvního roku a, jestliže by 
se, žalovaný k němu nedostávi!, také ještě při něm a poté do konce 
ústního jednání jen, zřekne-li se nároku. Nezřekne-li se žalobce nároku 
a nesvolí-li žalovaný k částečnému zpětvzetí žaloby, ač toho, jak právě 
dolíčeno, bylo třeba, není zpětvzetí podle § 237 možné. Právní tento 
důsledek nelze obejíti poukazem k ustanovení§ 235c. ř, s. Ten upra
vuje jinou otázku. a, má~li při tom, jak ji upravuje, na mysli též zpět
vzetí žaloby, může to býti jen' takové zpětvzetí, jež zákon dovolUje, 
V souzeném případě se žalobce nevzdal nároku, o nějž žwlobu obmezi!, 
a žalovaný odepřel svolení k obmezenÍ bez žalobcova zřeknutí.. Není 
proto obmezení dovoleno, Zákonný předpoklad nemůže nahraditi soudní 
II'snesení podle § 235 druhý odstavec c. ř .S., protože toto místo zákona 
má na mysli jen změnu žaloby v pravém smyslu s,Jova, kdežto obmezení 
žaloby, jakž plyne z posledního odstavce téhož §, twkovou ' pravou 
změnou ani nenÍ. . 

, 
t.: 
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čís. 8437. 

Povinnost kupce plného práva· k opovědi firmy k zápisu do obchod
ního rejstříku vztahuje se i na cizozemce. U kupce cizozemce jest další 
podmínkou zápisu do obchodního rejstříku Průkaz vzájemnosti. Lho. 
stejno, zda byl kupec živnostenským úřadem připuštěn k provozu ob
chodní živnosti po průkazu vzájemnosti, či výjimečně zemským poli
ticl{ým úřadem bez tohoto průkazu. 

(Rozh. ze dne 3. listopadu 1928, R I 796/28.) 

Rej s tří k O v Ý s o u d vrátil opověď firmy kupce jednotlivce 
k doplnění v tom směru, by bylo vykázáno způsobem podle ministerské 
vyhlášky čís. 225/1926 sb. z. a n. a výl1D'SU ministerstva spravedlnosti 
ze dne 28. prosince 1926, čís. 54.907/,1926 sděl. věst. min. sprav .. 1927 
státní občanstvi podatele a, pokud jest cizozemcem, byla vykázána 
úředním potvrzením ministerstva spravedlnosti v Praze reciprocita (§ 33 
obč. zák.). Sdělení 115 Věst. min. sprav. 1926. Rek u r s II í s o u d 
napadené usnesení potvrdil. D ů vod y: Pokud se týče požadavku na
padeného usnesení, by opovídatel vykázal státní občanství nebo, pokud 
jest cizozemcem, vykázal úředním potvrzením ministerstva spravedlností 
v Praze reciprocitu podle § 33 obč. zák., jest tento požadavek opráv
něn, neboť v živnostenském lislu ze dne 21, září 1925 jest sice uvedena 
obec L. okres česká Lípa jako domovská obec reku renta, avšak list· 
tento není důkazem o domovské přfslušnosti (o státním obč'anství) rec 
kurenta. Jest tedy nutno, by rekurent vykázal bud' zdejší státní občan
ství nebo, je-Ii cizincem, reciprocitu podle § 33 obč. zák. 

N e j vy Š š í s ou d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Dúvody: 

Nejvyšši soud, prozkoumav spisy, neshledal, že napadené usnesení 
rekursního soudu jest ve zřejmém rozporu se zákonem neb se spisy 
nebo že jest stíženo zmatečností. Není tu tecly pod\l1ínek § 16 cís. pat. 
ze dne 9. srpna 1854, čís. 208 ř. zák. a nemohlo býti vyhověno dovoilací 
stížnosti. Vzhled'em k vývodům této stížnosti jest ještě dodati toto: 
Měl-li rejstříkový soud pochybnosti, zda jest navrhovatel če'Skoslovenc 
ským státním příslušníkem, byl oprávněn vyzvati opovídatele, by tuto 
příslušnost prokázal, pokud se týče, nemohl-Ii by tak učiniti, jsa cizin
cem, by vykázal vzájemnost. To plyne již z předpisů § 33 obč. zák. 
a čj" 1 obch. zák. Kupec plného práva jest podle 'čl 19 obch. zák. ovšem 
povinen, by svou firmu opověděl k zápisu do obchodního rejstříku. Musí 
tak učiniti i cizinec, provo,zuje-Ii v tuzemsku. po živnostensku obchody 
ve větším rozsahu (§ 7 uvoz. zák. k obeh. zák. podle úpravy zákonem 
ze dne 30. Června 1921, čís. 260 sb. z. a n.). Při t0111 jest lhostejno, zda 

Čís. 8438 --
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byl živnostenským úřadem k provozu obc~odní živ!,?sti eřip~štěn Y? 
přůkazu vzájemnosti ve smyslu § 8 (1)· zl.vnost. radu, CI ,~YJ1m:cne 
zemským politickým úřadem bez průkazu ~za]emn??li (§ 8 CIS. 2 ZIV,~' 
řádu), neboť podmínky zá~isu do obchodl11ho re]stnku posuzuJe re]stn
kový soud zcela samostatne( čl. ll. obell. ~ak.). U _kupce ~Izozoemce ]e?t 
však další podmínkou zápisu do obchodl11ho re]stn~u ta~e ,p~ukaz vza
jemnosti ve smyslu § 33 obč. zák. a č'1. 1 obch .. zak. žada-I.I t<;dy re]
stříkový soud tento průkaz, jest se tomu podrobili bezpodmmecne pod 
následky čl. 26 obch. zák. a § 12 uvoz. zák. k obch. zák. :,ebyl~-l!. by 
vzájemnost prokázána, nedojde ovšem k zápisu do obehodnlllo re]stnku. 

čís. 8438. 

Podle §§ 918-920 obč. zák. nelze proti vůli druhé strany ustoupiti 
od smlouvy již splněné. 

(Rozh. ze dne 3. listopadu 1928, Rv I 35/28.) 

Firma L. koupila od B-a patřící mu nájem lesa po předchozích vy
jednáváních a po prohlídce hranic lesa ze kupní cenu 14.000 Kč k da~
šímu živnostenskému zcizení, při čemž kupitel po,skytl závdavek 500 Kc. 
Porážení a srovnání dříví měl obstarati B., začež měl dostal! jako od
měnu pařezy a klestí poražených stromů. Kupující zaplatila, v květnu 
1926 prodávajícímu další částku 3.5~0 ~e. ~'. do konce, kv:tn~ 19.16 
.skutečně prodané dříví porazil. Ohledne okleste11l a ohledne parezu doslo 
mezi str<cnami k nesrovnalostem, jež vedly k tomu, že fmna L. pro do
ml,Né poškození B-em dopisem ze dne 29. května 1926 .?dstouplla o~ 
smlouvy. Ve sporu, o nějž tu jde, domáhal se R .na ImBe L. zapI~cen~ 
zbytku kupní ceny, firma L. pak ~alobou navza]em n.a B-ovl vracen~ 
splátek na knpní cenu a nahrady skody. Pro c e s n I s o u d .p rve 
s t o I ic e· vyhověl žalobě B-a a zamítl žalobu navzájem firmy L. O d
vol a c í s o 'll d napadený rozsudek potvrdil. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

Dovolatelka opřela svou obranu ve hlavním sporu (o zaplacení 
zbytku kupní ceny) a svou vzájemnou žalobu (o vr,;cení splátek na 
kupní cenu a o náhradu škody) o tvrzení, že žalobce uřezal prodané 
kmeny i při pařezech i při vršcích ve větší míře, než byl podle smlouvy 
oprávněn, že kmeny nemůže již nastaviti, že koupen~ dříví jest v tomto 
sta,vu pro žalovanou nepotřebné a že z tohoto duvo'~u usto~plla o~ 
smlouvy dopisem ze dne 29. května 1926. P?dle toto. opT~la se zalovana 
o předpis § 920 druhá věta obČ. zak., ktery upraVUje pnpad, kde byl~ 
sp,lnění smlouvy částečně zmařeno zaviněním zavázaného a kde druha 
strana nemá podle povahy a podle účelu obchodu zájmu na částečném 
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plnění. Avšak předpisy §§ 918 až 920 obč. zák. o oprávněni ustoupiti 
od smlouvy mají na myslí jen případ, kde smlouva nebyla ještě splněl!a. 
Qd .splněn~~ml~uvy nelz~ již proti vůli druhé strany ustoupiti, Přijalcrt 
vehtel pinem, ac snad melo vady, mohl by nanejvýše uplatniti nároky 
ze

o 
správy poclle § 932 obč. zák. a žádati buď zrušení smlouvy nebo při

meŤene zmenšení úplaty. Niiší sO'udy zjistily, že zástupcí kupitelky 
kmeny již poražené, okleštěné, nahoře i dole odřezané a narovnané Zl11~- ~ 
řili, že do nich čísla narazili a že je do seznamu zapsali. Správně 
z techto skutečností odvolací soud vyvodil, že tímto způsobem bylo dříví 
znameními podle § 427 obč. zák. předáno a převzato. Dále zjistily nižší 
soudy, že povozník z příkazu kupitelky dříví odvážel až mu pro datel 
ižalobce) další odvážení zakázwl, protože nebylo dříví zaplaceno, a 
ze teprve po té kupitelka v dopise ze dine 29. května 1926 od smlouvy 
lf~toupi1a. Z toho jest zjeV'l1o, že ustoupila od smlouvy, až když jí dříVí 
JIZ bylo odevzdáno a když na ni již vlaS'lnické právo přešlo, což ostatně 
?oV'Olatelka sama zastává, tvrdíc, Že nabyla vlastnického práva již koupí 
uhrnkovou po předchozím prohlédnutí lesa a po obejití hranic. Nemohla 
t~,díž od kupní smlouvy druhou strano II splněné proti vůli druhé strany 
lIZ uSt~U?ltl. I?0vola telka posléze uvádí, že s kupní smlouvou byla spo
Jena Jesle dalsl smlouva, podle které měl žalobce prodané dříví poraziti, 
?dř:,zah a oklestHi a za tuto' prácí si ponechati klestí, vršky a pařezy, 
ze ~lo 5' SI11~OUVU o dílo, že však uřezal kmeny ve větší míře, než byl 
opravnen a ze proto byla kupltelka podle § 1161 obč. zák. oprávněÚ'a 
od smlouvy ustoupíti. V tomto Směru dovolatelka tvrdí ustoupení od 
S'2'IOllVy z důvodu správy pro vady díla podle § 1161 obč. zák., ale 
prohlíží jednak, že i podle jejího vlastního vylíčení mohla ustoupiti jeli 
od sl.Dlouvy o ,clilo, nikoli však od samostatně a již splněné smlouvy 
kupm, j'ednak ze podle skutkových zjištění nižšfch soudů zástupci' do
vol~telky přeovzali 9říví na místě samém v lese, vytknuvše vady jen II 11<'

kohka kmenu, takze n.ut~o pokládati ostatní dříví za schválené tak, jak 
bylo, (§ .1!~1 poslednr veta a § 928 obč. zák.), to tím spíše; ana poc,le 
!ech ze z)lstem da·la d·ovo·latelka povozníkovi příkaz, by dříví odvezl. 

čís. 8439. 

Ochrooanájemců (zákoo ze dne 26. března 1925, čís. 48 sb. z. a n.). 
:2:apovězenou úplatou podle § 20 (2) zák. může býti také vzdáni 

se·naroku. 

P~pi~o§20 PL~ilk. A~ad~i na ~řípad, ve kterém pronajíffiate! 
dal SI shbltl ód dnvejslho najemnlka vzdaní se nároku na nájemné pře_ 
dem zaplacené za to, že. pronajímatel svolí ke změně v. osobě nájemníka. 

(Rozh. ze dne J.1istopadl\ 1928, Rv! 141/28.) 

_ialobcelněl v dOll1 ě žalovanénaj~týkrám, jejž pr'ldalAdO'lfu K-ovl. 
~~\ovaná svo,1i1" k.1.I ~měně v osobě nájemníka pod podmínkou,. že se 
zal()bce. vzdá nároku na vrácení přédem zaplaceného nájeti1l1ého. Ža-
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h:,l)Qu, o niž tu jde, domáhal se žalobce na ,žalované vrácení předem 
"placeného nájemného, ježto prý šlo o úplatu zapovězenou § 20 zák. 
o ochr. nájemců. Pro ce sní s o udp r v é s tol i c e žalobu zamítl, 
o tl vol a.cí s o u d uznal podle žaloby. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Dtlvody: 

Rozporu se spisy podle § 503 čís. 3 c. ř. s. tu není, praví-li odvolad 
soud, že jest zjištěno, »že ža!ovwná učinila závislým přenechání nájem
ního předmětu novému nájemníkovi na tom, že se žalobce vzdá nájem
ného předem zaplacenéhO'«, kdežto první soud zjistil, »že žalovaná udě-
lila svolení ke vstupu nového ,nájem[]íka do nájemní smlouvy jen pod 
podmínkou, že se žalobce vzdá zpětného zaplacení nájemného za zbyt
kovou dobu«. V podstatě jest to totéž, totiž, že žalovaná svolila k pro
puštění žalobce z nájemního poměru a k nastoupení nového nájemníka 
na jeho místo až tehdy, když 'se žalobce vzdal nároku na vrácení pře
dem zaplaceného ·.nájemného. Toto zjištění úpLně stačí" k odsouzení ža
lované podle žalobní prosby, takže není opodstatněn ani dovolací důvod 
nesprávného právního posouzení věcí podle § 503 čís, 4 c. ř. s, Účelem 
předpísů §§ 18 aŽ 20 zák. o ochr. náj. bylo čeliti kořistění z bytové 
tísně jakýmkoliv způsobem. Praví-li zákon v § 20 (2), že jsou zapo
vězena veškerá právní jednání, kterými si dává prnnajímatel poskyto
vati nebo slibovati mimo nájemné něco za to, že pronajímá byt, jest 
v lom zahrnuto nejen positivní plnění nebo slib plnění, nýbrž i vzdání 
se práva ve prospěch pronajímatele. ZáCkon nemzeznává a nechtěl ro
zeznávati, kdo uzavírá s pronajímatelem zapovězené právní jedn"ní 
a kdo majetkovou výhodu poskytuje nebo slibuje, zejména zda je to sám 
uchazeč o byt, 'čl dřívější nájemník, čí někdo jiný, a nerozemává, z ja
kého podnětu se tak děje, zejména zda jen ze snahy získ"tí byt pm 
nového nájemníka, či .z důvodu jiného, zda v zájmu vlastním či v zájmu 
cizím (srov. také rozh. čís. 1430 sb. n. s. o obdobném případě). Podle 
who dopadá předpis § 20/;2 zákona o. ochr. náj. také na souzený případ. 
Žalobci šlo o to, by žalovaná vlastníce domu přijala na jeho místě za 
nájemníka jinou os-obu, která byla ochotna převzíti od žalo'b.ce cukrářský 
obchod a koupiti od něho ínventář a zboží. Tato změna mohla se ovšem 
sdti jen se svolením pronajímatelky a tato dala svolení až když se dří
vější nájemník vzdal nároku na vrácení předem zapl"ceného nájeminého. 
Tímto způsobem dala si žalovaná jako pronajímatelka kromě nájemc 
ného slíbiti od dřívějšího nájemníka něco za tO', že novému nájemníkovi 
místnosti pronajala. Že se tak stalo »mimo nájemné«, není mezi str,... 
nami sporno, neboť i nový nájemník má platiti totéž nájemné, jako dří
vější. Měla by tedy pronajímatelka za zbytkovou dobu dvojí nárok na 
nájemné. Jest lhostejm, zda nový nájemník nájemné skutečně platí, či 
zda je zůstává dlužen, an jest k placení nájemného' povinen (§§ 1090; 
1092 poslední věta a 1094 obč .. zák.). Že nový nájemník užívá najatých 
místností již od 20. lis-topwdu 1926, jest rovněž nesporno. Ujednání 
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o vzdání se nároku ve prospěch pronajímatelky za to, že pronajala míst-. 
nosti novému nájemníkovi, jest tedy podle § 20 (2) zákona o ochr. náj. 
zapovězené a podle § 879 obč. zák. nico,tne, takže podle p,ráva má se 
věé tak, jakoby se nehyl žalobce nároku vzdaL Žalobce nemůže ovšem 
opříti žalobní nárok o předpis § 20 (3) zákona o ochr. náj., protože 
positiv'11ě nic nesplnil, ale může jej opříti o předpis § 1435 obč. zák., 
protože zaplatil předem nájemné na určitou dobu v předpokladu, že po 
celou dobu bude nájemního předmětu užívati, ale za souhlasu pronají
matelky této doby nevyčerpal, takže pro pronajímatelku přestal právní 
dllvod podržeti celé nájemné. Nezáleží na tom, že žalobce necitoval 
předpis § 1435 obč. zák, neboť jde o právni posouzení věci; které. ná
leži soudu. Proti výši přeplatku nečiní dovolatelka v dovolá11l a nečnúla 
ani v první stolici námitek, takže není důvodu touto výší se obír<ťt[ 
(§§ 504 a 506 čís. 2 c. ř. s.). Ujednání, které uzavřel žalobce s novým 
nájemníkem o úplatě za přenechání obchodu s inventářem a zbožím, týká 
se jen těchto dvou osob, ,nikoli žalovan.é, ~terá z to~o pro se~,e nel~~že 
čerpati námitkv. Procesnl soud pochybrl, ze oba pravm pomery smeso
vaL V této sO:uvislosti jest vyříditi ještě dvě námitky žalované, totiž, 
a) že prý žalobní žádost není žalob ním tvrzením o~odstatnélla, prot~~e 
žalobce v žalobě jen tvrdil, že žalovaná dala svolenI k prodejI mV'entare 
a zboží, nikoli k pwnajetí místností novému nájemníkovi; b) že uled~aná 
podmínka vzdání se nároku byla nicotnou (§§ 897, 898 a 69-8 obc. zak.) , 
takže prý tím bylo neplatné celé právní jednání, tudíž také svolení žalo
vané k postoupení nájemního práva jinému nájemníkovi a k propuštění 
žalobce a trvá prý původně se žalobcem ujednaná dvouletá nájemní 
smlouva i nadále po právu a nájemné žalobcem na tuto dobu předem 
zaplacené zůstává prý vlastnictvím žalované. Tyto názor~ jsou mylné, 
neboť k a) první námítka žalované jest jen hra se slovy. Zalobce nepo
třeboval svolení žalované k prodeji inventáře a zboží, nýbrž jen k na~ 
stoupení nového nájemníka na jeho místo, a tak to také míniL Tak tomu 
ostatně rozuměla i žalovaná, neboť v první stolici namítala toliko, že se 
žalobce vzdal předem zaplaceného nájemného, »by stávající nájemltí) 
poměr byl souhl<,sně zrušen a acby žalobce potom svůj ~míněný obchod 
mohl s K-em uzavřiti.« Kb) Dovolání nerozeznává dvě podstatně různá 
právní jednání: 1. meii žalovanou a žalobcem o vzdání se nároku na 
vrácení předem zaplacené činže, 2. mezi žalovanou a novým nájemníkem 
o nájemní smlouvu. Jen první právní jednání jest podle § 20 (2) zálmna 
o- ochr. náj, zapo'vězené a podle § 879 obč. zák. nicotné, nikoli druhé, 
jak nejvyšší soud již opětovaně ro'zhodl a zevrubně odůvodniL Stwč'í teely 
odkázati dovolatelku na příklad na důvody rozhodnutí čís. 4801 a 6690 
sb. n. s. 

čis.8440. 

Prohlášeni, že se rozsudek napadá v celém rozsahu, týká se jen roz
sudkového výroku, kdežto odvolac.í' důvody musí býti označeny určitě a 
jednotlivě, buď výslovně nebo zřetelným poukazem. 

. (Rozh. ze dne 3. listopadu 1928, ~vl 710/28,) 
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zalobě o uz.náni nemanželského otcovství a o placení vý·živného bylo 
vyhověno s o u d Y vše c h tří s t o I i c. 

Ne j v y Š š í s o II d uvedl v otázce, o niž tu jde, v 

důvodech: 

Dovolalel vytýká napadenému rozsudku tento domnělý rozpor se 
spisy: Na str. 3. a 4. rozsudku odkazuje odvolací soud na zjištění prvého 
soudce, pokud nebyla vzata v odvolání v odpor. Dovolatel proti tomu 
namítá, že odporoval rozsudku prvého soudu v celém obsahu, takže tím 
bylo prý popřeno vše, co výslovně nepřiznal jako správné. To je názor 
naprosto mylný, neboť prohlášení, že se rozsudek napadá v celém roz
sahu, týká se jen rozsudkového výroku"kdežto odvolací důvody musí 
býti vedle toho mčitě označeny a to jednotlivě, buď ví'slovně nebo zře
te-lným poukazem (§§ 467 čís. 3 a 471 čís. 3 c. ř. s,). 

čís. 8441, 

Pro nárok ()oce (ve Slezsku) proti soukromníku, by ji nahradil ná
W<ld na. opravu a na udržování obecních cest,' který měl. sám podle 
smlouvy (smíru) nésti, jest přípustným pořad práva, 

(Rozh. ze dne 3. listopadu 1928, R II 335/28.) 

žalující slezská obec domáhala se na žalovaném velkostatkáři ná
hrady nákladů, které učinila na opravu a na udržování obecních cest, od
volávajíc se na smír ze cine 22. září 1922 v řízení sprácvním, podle kte
rého, se zástupce žalovaného zavázal ve smyslu smlouvy ze dne 21. října 
1779, že bude dosavadním obvyklým způsobem na vlastní útraty uclržo
vati a upravovati cesty, o které jde. P r vn í s o u d nevyhověl námitce 
nepřípustnosti pořadu p'ráva, o d vol a c í s o u d jí vyhověl a žalobu 
odmítl, zastávaje názor, že jde o věc veřejnoprávní a že i smír IIpravuje 
veřejnoprávní poměr. 

. N e j v y Š š í s o u d zrušil usnesení odvolacího soudu a vrátil mu 
věc, by po případném dalším jednáni znovu rozhodL 

D ů vod y: 

Nelze sice přisvědčiti názoru stěžovatelky, která v souhlasu a prvním 
soudem míní, že pro posouzení otázky, zda má býti rozhodnuto o žalob
nim nároku soudem, či správním úřadem, rozhoduje jen žalobní žádost, 
v níž se nežádá řešení veřejnoprávního závazku, ~ neboť otázku, zda 
jde o poměr veřejnoprávní či soukromoprávní, jest řešiti podle povahy 
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a vnitřní podstaty právního poměru, z něhož jest žalobní nárok vY'WZoc 
ván, a o této právní povaze nepotlávážalobní žádost, znějící ., .. 
placení určité sumy peněz, vysvětlení. Ale sprMně první 
ml, že se žalobky,n-i' domáhá náhrady útrat, vynaložených 
vaného. Nutno si uvědomiti, oč ve sporu jde. Zalující obec ue'"V'I.UdUa 

V tomto sporu splnění smíru o opravě cest, - jak stěžovatelka ,n1r""·"I<. 
ucváclí, - nýbrž žádá, by jí žalovaný n,ahradil náklad, který 
smlouvy (smíru) měl sám nésti. Tento nárok jest nárokem soukrc;mo
pl'ávním, o němž nemohou rozhodovali správni úřady, nýbrž podle §-L 
J. n. a § 1 obč. zák. Jen sOlldy. Obec vystupuje tu proti žalov"nému jako 
~iávní podmět jemu na roveň postavený a nikoliv jako veřejnoprávní 
utvaT pmtl podřizenému členu. Zda a podle kterého předpisll jestžalobní 
nárok v občanském právu odůvodněn, jest otázka věoného rozhodnutí 
s~oru, . P~~ ~ěmž jest so~d oprávněn ře~iti si také veřejnoprávní otázky 
predurčuJ1Cl (§ 190 c. r. s.), tedy takeplatnost smíru ze dne 22. září 
1922, i kdyby tento hyl pokládán za úkon veřejnopráv'ní. 

čis. 8442. 

žádost vyrovnáciho komisaře. o odklad vnuceného prodeje nemo,v1-. 
tosti, jež došla exekučnímu komisaři, řidicímu dražbu, po dražbě, netwb.i •••. 
již nic změniti na platnosti přiklepJl. 

(Rozh. ze dne 8. listopadu 1928, R 1 818/28.) 

K žádosti vyrovnacího komisaře zrušil s o udp r v é s t o I i c e, 
když již byl udělen příklep, dražební řízení ohledně nemovitosti a odlo-, 
.ži1 exekuci na 30 dnů .. Rek u r s n)s nu d zrušil k rekursu vydražiteli! 
napadené usnesení a uložil prvnímu "soudu, by dále po zákonu jednal. 
D ů v o' d y: Prvý soud opřel napadené usnesení o to, že právní účinkl' 
zahájení vyrovnacího řízerii nastávají ve ~myslu § 7 vyrov. řádu již po:. ' 
čálkem clne,kiteréhb vyhláška byla na. soudní desce vyrovnacího sóud1i. 
v,YVěšena a že,.ana dražba byla pwvedena dne 22. května 1928 apo je': 
JIm proveden'Í vyrovnací řízení téhož 22. května 1928 zahájeno;má tato 
okolnost vliv na dražební řízení a že toto musí býti, ana 'vyhláška () zaC 

h~je'llí vyrovnacího j'ízení byla na 22. května 1928 na soudní desce vy
vesena, z.rušeno. Tento názor není správný. Nehledíc k tomu, že výrok 
vyrovnaclho soudu o odložení vnuceného zcizení může exekučním sou" 
dem teprve tehdy býti respektován, až ,dotyčné usnesení vyrovnacího 
soudu na soud exekuční dojde a že,pokud jde o oddělná práva jen na 
§ 12 (1) vy rov. řádu možno vztahovati ustanovení §7 vyrov. ř., nikoli 
v~ak ~a případ, kdy z rozhodnuti vyrovnaciho soudu, které ani v kažtlém . 
prípadě zavedení vyrovnacího říjoení učiněno býtinem1.Ísi, výkon zcizení 
má,býti odložen- nutno v projednávanéni případě zdůraZniti,· že nelze 
dlrazebnířízení zrušiti, když již dražební řízení skončilo příklepem. . .. 

, N e j v y Š š i s o u d nevyhověi dovolacím rekursům.· . 
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D Ů vod y: 

Jest sice správné, že podle § 7 vyr. řádu nastávaj!,právní úč!nk~ vy
rovnacího řízení již počátkem dne, kterého by.la vyhlaska o }ahaJem vy
rovnacího řízení vyvěšena na desce v~rovnaclho, so~du. Nez 'podle § .11 
(1) vyr. ř. netýkají se účinky: § 7 P!:,v na ~ddelen~ usp~koJ,elll!. jaky:" 
jest exekuční nárok vymahaJlclho ven tele. I ~to prava zustava]I z,aha
jením vyrovnacího řízeni nedo~čena. '::yrovl;acl soud 'ne~o vyrovnacl ko
misař může však (ale nemusl) odloZltl vykon vnuceneho prodeje neJ.
déle na 60 dnů, je-li to výhodné pro výsledek prod~Je nebo nezby~ne, 
by byla zamezena újma hrozicí věřitelů:n (§ I! druhy ?dsta,~ec ,vyr. r;J. 
Toto odložení výkonu vnuceného prodeje (drazby) nem tUdlZ zakonnym 
účinkem zahájeni vyrovnacího řizení, ~rotože nenastává po sam,ém zá
konu, nýbrž teprve výrokem vyrovnacl~o SOU?,U ~ebo vyrovn,aclho ,ko-; 
misaře, učiněným na základě jeho volneho uvazem a ~rot~ ,téz"odl?z~n! 
výko,nu vnuceného prodeje nejeví účinek na úkony draze~nIho r~ze~l, Jez 
se staly do počátku dne, v němž výkon dr~žby ~yl .?~loz~n, ,neJevI tedy 
účinek na úkony dražební mU v ten den predchazej1Cl, nybrz teprve na 
úkony pozdější, kteréž na~taly po do:učení o~klá~~c~h? usn~sel1í v~;ov: 
nacího komisaře komisan exekučmmu drazbu ndlclmu, Jak splavne 
uvedl soud rekurs ní. Podle § 43 ex. ř. zůstávají při odkladu exekuce, 
pokud soud nic jiného neustanovil, prozatím v platnosti veškeré e;,c~
kuční úkony, které byly již v době žádosti o odklad provedeny a muze 
exekuční komisař úkon takový zrušiti pouze tehdy, kdyby tomu, kdo 
o odklad žádá, jinak vznikla těžko nahraditelná škoda, kdy,ž složí jistot~ 
za úplné uspokojení vykonatelného nároku. Těchto podmlnek zde l;el1l 
a nebylo a též jich první soudce nezjišťuje. N~ní zd,; vša,k ani P?dml~ek 
prO odepření přiklepu pod.le §§ 18~ a !~6 ex. r. Pone:,~dz ~ dobe dla~by 
a příklepu nebyl dražeblll komls~r Jeste ~p'raven o zad~s~1 vyrovnaclho 
soudu o odklad vnuceného prodeje a drazba byla skutec.ne provedena ~ 
přiklep vydražitelům udělen, nemůže, již, jak správně uznal rekur:m 
soud, po dražbě došlá žádost vyrovnaclho kO:l1ls~re o odkl~d v~uceneh?, 
prodeje nic změniti na platnosti 'p.fíkl(!'pu ~del~neho vyd?~ltelul.n" kten 
v právech nabytých příklepem z"konne udelenym mUSI by tl chranel1l. 

čis.8443. 

Do rozsudečného výroku nelze pojati rozhodnutí o pohledávce uplat
ňované žalobcem námitkou proti pohledávce žalovaného, již žaltOvaný 
uplatnil námitkou započtení na žalobní pohledávku. 

(Rozh. ze dne 8. listopadu 1928, Rv 11960/27.) 

Proti žalobě o 2000 Kč namítl žalovaný započtením vzájemnou po
hledávku 2100 Kč, proti niž opět žalobce namítl za~očtenim. vzájemn~u 
pohledávku 120.000 Kč. Pro c e s n i s o u d ~ r v e~ s t o II c e ve vy
roku rozsud'ečném uznal, že je po právu pohledavka zalobcova 2000 Kč, 

Civ;!n! rO,zhodnutl x. 88 
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jakož i vzájemná pohledávka žalovaného 2100 jE' , .' k 
Právu -I' l~' v lb' \..c, ze \Isa není DO 

e a'" za o cova pohledávka 120.000 Kč a ellJsledk t h J 
~~~l~k z;~~;'~H? cl vol a c í s o u d k odvolání' žalobce na~l~de~ý o r~~= 

Ne j v y Š š í s o u d vyhověl dovolání žalobce otud že v ,. 
: ;o~sudečného ~ýroku soudu prvé stolíce odstavec: ~)daIÚ POhl:C;~U~ll 
za o COva proh zalovanému 120.000 Kč není po právu« a to z těC~1t~ 

důvodů: 

.vv~espllvné pr~vl1í p,oso.uzení věci shledává dovolatel v tom že ob 
nl2,S! S?U y do~pely k usuclku, že se jeho pohledávka 120.000 K' I a 
poct.el11 na vZ,,~]:mnou pohledávku žalovaného nehodí POllČVď~" \: .~a~ 
;~at~IO~~I~,e,urclt~, To vša~ nižší sou~y nevyslovily, nÝbrž, posO'~di~c:d 

" IP. davku Jako zapoclemI11 nan1Jlanou proti vzájemné pohled' 
za ovaného ~, 1 O? Kč, rozhodly, že pohledávka 120.000 Kč není .~vce 
~o do buplatnova.n: tét? pohledávky žalobcem nutno zdúrazniti p~/~:~~~ 

o o ranu zapoctem, kterou zákon přiznává v §§ 188 391' t' t' d 
stavec a § 411 c' . 'I' ", re I o -
• lb' I. s. ]Cn za ovanemu, nýbrž o rozšířeni žaloby o d I" 
za o covu pohledáVKu Jelikož ' I . b .. a SI 
lobě J'ednal (§ 235 d' h' d t za 'Ova'11y, ez nalTIJtky o rozšířené ža-

ru y o savec c r s) ap" I '. t . 
soudu tímto rozšířením žaloby nebyla' vylo~čena (I§ ~sg;s pro) cesl1Iho 
I v tomto směru v mezich dovolacích ' -h o J: n. , nutno 
soudu věcně přezkoumati (§ 504 ' )naSvl u rozhodnuti odvolacího 
hledávce 120000 je . h d c'. r. s. , o oud prvm stohce mělo po-

~, '. C 10Z o nouÍ! Jen V duvodech a nikoliv V .' k 

§
roz

4
s
I
Udec11<;m, Ježto žalobce neučinil návrh podle § 236 c ~r s e 'Xr

d
o u 

1 c r s n I ""1' . . , a prc plS 
. 'tk . . . e ze roZSIfI I na pohledávku uplatněnou z'alobcem' . 

nanl1 ou proti p I I dó • I • Jen 
započtení na zažoa;~~a~,~~e ~~'~l~~~~l~~ k~erou tento uplatň,uje námitkou 
rozSlFdkovéh . . . . . ylo plOtO VVIOUClÍ! z vyroku 

o plvm stoh ce odstavec 3 lýkajíci se pohlecÍávky 120,000 Kč. 

čís, 8444. 

Měnová dolažka podle ní' . ' ~"t . '" . 
škoda ze zákonné 'úpravy měnZy.nenJa ven eh pn odklaau placeni vzejíti 

(Rozh. ze dne 8. listopadu 1928, Rv I 2051/27,) 

Kupní smlouvou ze dne 18 února 1919 d • 
clům za 120.000 Kč Zbvt k ,', pro al zalobce žalovanému 
po dvě léta zástavl;ě ~zá'i:těnKupnl ceny 50,000 Kč měl býti na domě 
stranám půlročni právo Jvýp~~ě~f ~g!~~~JI ~oV~~\ole;b P;íslušelo ,oběma 
Kdyby se v mezid'Obí následkem zákonné . . y ku kup:m, ceny .. 
valuty nynější změnila bylo prod t r " ~plavy valuty vl1ltrm cena 
peniz vyplatiti v ten zp'ůsob že ~ e I pn ~p atnostl ~vym časem dlužný 
že by částka kterou mu 1;ylo Zs uplav] va uty ne~mclutrpěti škodu tak, 

, vym casem splatiti, odpovídala dnešní 
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ceně zbývající pohledávky na kupni ceně (§ 988 obč. zák.). Dopisem 
ze dne 15, kvčlna 1925 vypověděl žalobce žalovanému zbytek kupní 
ceny 50.000 Kč pololetně se sdělením, že žalovaný musí platiti dne 15, 
listopadu 1925 s tím, že se výpověď dává s výhradou měnové doložky, 
uvedené ve smlouvě. žalovaný nabidl žalobci zaplacení 50,000 Kč, jež 
však žalobce nepřijal a domáhal se na ža,lovaném zaplacení 250,000 Kč 
vzhledem k poklesu měny v mezidobí. Pro c e sní s o udp r v é s t o
l i c e přisoudil žalobci 50.000 ~č, ohledně 200.000 Kč žalobu zamítl. 
D ů vod y: Před uzavřením smlouvy ze dne 18. února 1919 projevil 
žalobce obavy, pokud se týče kladl důraz na to, že pokud jde o zbytek 
kupní ceny 50.000 Kč, musí pro pří pad bud o u c í 111 ě n y mili 
jistotu, což svědek si vykládal v ten smysl, že právě tehdy byly různé 
pověstí o nastávající změně valuty a v tomto směru tedy p<tnovala 
určítá nejíst'Ota. A právě z ohledu na tyto okolnosti bylo opatření po
jato do smlouvy v ten způsob, jak to též odpovíd"lo projevené vůli 
stran, že žalobce nás I e cl k e m dob u d o u c n a o d I o ž e \1 é 
s P I a t n o s t i z byt k u k u p n í cen y a v d ů s led k u pře d
v í d a n é z měn y val u t y musí bezpodmíněně obdržeti tolik, pokud 
se týče onu hodnotu, již měla koruna vnitřně v den uzavřeni smlouvy, 
I z této svědecké výpovědi jde jasně na jevo, že měnové opatřeni bylo 
učiněno jen pro případ změny měny za tím účelem, by žalobce násled
kem odložení splatnosti zbytku kupní ceny nepřišel ke škodě. Výpověď 
svědka !-I-a zni jasně a určitě, S tímto zjištěním nelze srovnati žalobcovo 
tvrzení, že řečené ustanovení mělo platiti nejen pro při pad zákonné 
úpravy měny, nýbrž zcela všeobecně i tehdy, kdyby měnová jednotka, 
v níž kupní cena ve smlouvě byla vyjidřena, událostmi neb okolnostmi 
vůbec měla ztratiti na vnitřní hodnotě. Bylo-li to skutečně v úmyslu 
stran, byl by to právní zástupce, jenž sepsa,j smlouvu, ZpLlsobem urči
tým a jasným vyjádřil. Ale takto použil ve smlouvě výslovně obratu 
»následkem zákonné úpravy měn,y« a »úprava valuty« nezmiňuje se 
nijak o eventuálně budoucích kolísavých kursech, v nichž vnitřni cena 
měny dochází výrazu, aniž o poklesu kupni síly, rovněž to měřiče hod.
noty měnné jednotky, Poukazuje-li žalobce k důkazu opaku tohoto vý
kladu k tomu, že svědek udal, že žalobce musí bez pod 111 i n e č n ě 
na hodnotě obdržeti tolik, kolik odpovídá vnitřni hodnotě koruny v den 
uzavřeni smlouvy, a že z toho plyne, že žalobce v každém případě, tedy 
nejen v případě zákonné úpravy, obdržeti musi tuto plnou vnitřni hod
notu koruny v den uzavření smlouvy, přehlíži, že svědek přímo před 
tímto slovem »bezpodmínečně« praví: »žalobce musí v důsledku do 
budoucna posunuté splatnosti a předvidané zmeny valuty bezpodmí
nečně tolik dostati«. Pos,léze uvedené jest tedy učiněno závislým na 
splnění těchto předpokladů. I citace § 988 obč. zák, v závěru odst. II. 
kupní smlouvy k tomu poukazuje, že opatření musí i tehdy platiti, kdyby 
snad § 988 obč. zák. měl býti v budoucnu zákonem pozměněn nebo, 
zrušen, Názor tli zastávaný múže se dovolávati i toho, že tehdy, při 
uzavření smlouvy 18. února 1919, panovala snad určitá nejistota, zda 

88 
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bude podržena tehdejší komna či zaveden jiný měnný systém, franky, 
sokoly, a že tehdy na možnost inflace a tím přivoděného krajního zmen
šení kupní síly, jak později povstaly skutečně u jiných měn, na př. 
v Německu a v Rakouské republice, téměř nikdo nepomyslil. Jest se 
tedy obírati otázkou, zda byla od 18. února 1919 dne uzavření smlouvy, 
nás 1 e d k e m z á k o nit é úp r a v y měn y pozměněna vnitřní 

hodnota tehdejší valuty. Otázku tuto dlužno zodpověděti záporně. Kupní' 
cena koruny od těch dob snad poklesla a i žalobcem uplatněný poměr 
koruny k dolaru bude snad přibližně správným. To však nenastalo 
zákonitou úpravou valuty, nýbrž jest vysvětliti tento zjev jinými příči
nami, stavem platební a obchodní bHance, politickými vlivy a t. d. Ano 
jest třeba jíti i dále a tvrditi, že vlastně k zákonité úpravě do té doby 
platné měny ve smyslu změny valuty po dnes nedošlo. Neboť zákonem 
ze dne 28. října 1918, čís. 11 sb. z. a n. čl. 11 nařízeno: "Veškeré dQ
savadní zemské a říšské zákany a nařízení zůstávají zatím v platnosti.« 
Další nařízení ze dne 6. února 1919, čís. 57 sb. z. a n. předpisuje: "Sou
kromé peněžní pohledávky, které vzešly z prodejů cenných papírů mimo 
čsl. republiku provedených, nesmějí, pokud pohledávky jsou splatné 
v korunách, býti přenášeny na území čsl. republiky. Je to jedllO' z prvních 
preventivnich opatření tehdejšího finančníhO' ministra proti znehodno
cení tuzemské koruny. Jako dalši podobná ust"novení přicházejí v tomto 
směru v úvahu zákony ze dne 25,. února 1919, čís. 84 sb. z. a n. o okol
kování bankovek a o soupisu majetku, jakož na padkladě tohoťo zákona 
vydaná další nařízení ministerstva financí ze dne 25. února 1919, čís. 85 
a 86 sb. z. a n. Podle § 1 zákona ze dne 25. února 1919, čís. 84 sb. z. 
a n. bylo nařízeno okolkování bankovek. Podle § 2 zákona mají po pro
vedeném okolkování toliko b~nkovky ko,lkem čsl. republiky opatřené nu
cený oběh, kdežto podle § 8 nař. čís. 86 na rok 1919 neokolkované 
bankovky ode dne 10. března 1919 přestaly býti zákonným platidlem 
a veškeré v čsl. republice před (podle § 3 cit. nař. v čase od 3. až 
včetně do 9. března 1919) provedeným okolkováním b~nkovek povstalé 
a tamže v korunové měně splatné závazky jest platiti v bankovkách 
okolkovanÝ5~.bez s:~žk~ kol~ovného. Tyt.? ok~lk?vané ?ankovky byly 
podle pozd.eJ.sI3h n~~lze!1l staz.eny ~ nahra~e.ny ]lnymi sta tem vydanými 
a dodnes Jeste z castr v obehu ]sooclml papírovými penězi. Těmito 
opatřeními změna valuty ve výše řečeném smyslu nenastala, jakž vy- . 
plývá z obsahu jejich. 1 pozdější zákon ze dne 10. dubna 1919, čís. 187 
sb. z. a n. již podle svého nadpisu upravuje jen oběh a správu platidel 
v čsl. státě a ust"novuje' v § 5, že mincovní jednotkou pro území čsl. 
státu se označuje čsl. karuna, zkráceně »Kč«. -- Vnitřní hodnota do
savad.ní koruny se tímto zákonným ustanovením a výše řečenými usta
n~ve?í~i . n?změnila. Tato. usta.novení nemají za účel změnu valuty, 
nybrz Jedme, by dosavadm platrdla na území čsl. státu byla odloučena 
od 'platidel. s.tátů n~~lednických, od t~chto byla učiněna nezávislými 
a tlm zabraneno dalslmu poklesu kupm ceny tuzemských platidel. Ne
jsou tedy splněnypřectpokl"dy ku'pní smlouvy co dG zhodnocení zbytku 
kupní ceny. Žalobce může proto žádati jen zaplacení zbytku kupní ceny 
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-o 000 Kč poněvadž výpověd' byla dána řádním1 způsob~m .. Od.v 0-

~ a' c i s o ~ d napadený rozsudek po~vrdil, poukázav po pravm stran ce 
v podstatě k důvodům rozsudku ~rveho s?~du. 

N e i v y š š í s o u d nevyhovel dovol"nl. 

Důvody: 

V podstatě jsou věnavány výv~d~ dovola.tele, iý~ají~í s~ dovolacíhO 
důvodu nesprávného posouzení veCI po stranee pravn; (čls .. 4 § 503 
c. ř. s.), snaze, vyvrátiti výklad do,ložk~ o zhodno~e':l kupmh? nedo
platku. V tomto ohledu jest podotknoutI toto: Nem tr~ba zaby~atI se 
vývody jimiž se dovolatel snaží dolíčiti, co s~rany aSI spolu Je~na!y 
a ca a;i pronesly, než smlouvu sjednaly. Pouhe. ~oh.ady n~nahradl. du
kazy. Rozhodnou jest jen otázka, co strany zreJmym z~~sob~r:; Ja~o 
úmysl ve smlouvě projevily. Není to omeze.ním, je to .. spl~.e zaj1sten.lm 
ville stran, že se následky právního jed~á!1l nenavaz?J1 pnmo na vulI, 
nýbrž na prohlášení a nutno v obchodmm styku bratl ohled. na toh?, 
kdo spoléhal na to, co bylo prohlášeno. Žalobce ve sporu a."1 netvrdIl, 
že nemohl pokládati za vážné, co ve smlouvě strany prOJeVIly, a nelze 
tedy důvodně namítati, že šlo o jednání na oko, an dovo.l.atel v dovo
laCÍm spise sám doznává, že Dr. 1!. seps~l ;;m.louvu tak, pk to.?dpo= 
vídalo vůli stran. Jednání na oko predpokl~da, ze strany souhla.~ne.pro _ 
jevují něco, k čemu se jeji~h úmysl.vlas;ne nenese. J;,:st sIce. pnsvedčltl 
dovolateli, že se stranám Jednalo zreJI~e. o to.: by. pn kouplč pokud. s~ 
týče při prodeji domů žalobce byl chranen .pr~d. s~odou a zalovany SI 
nezjednal neoprávněný zisk. Leč dovolatel p~e.Zlfa, z; strany. ve .sn;louvě 
zřetelně označily, jakou újmu, pokud ~e tyc.e Jaky ne0'pravn~n~ ZIsk 
mělv na mysli, újmu, pokud se týče ZIsk nasledkem z.a~onne upra~.y 
valúty. Tento projev vůle je tak jasný, že ho. nel~e rozslfovah na ?n
hody jinaké, najmě na snižení kupní. sHy pe~~z I;asledk;m abc.h~dmch, 
vnitropolitických, zahraničních, s?clal~." •. pohhckych a J .. pomeru .. Do~ 
volatelovo tvrzení, že byla stranam pncma znehodnacenl valut~ upln,; 
lhostejna, adporuje tomu, co v dotyčné do.lo~ce smlouvy bylo vy-slovne 
stanoveno a týká se výhradně z á k o n n e up r a v y .v a 1 u t y. Pak
liže strany, jak se davolatel snaží dolíčiti,. před uz.avře!1lr;' s,:,louvy sku-
tečně íednaly i o případné inflaci, dokaZUje sku~ecnost: ze. p:es to t.~nt~ 
případ znehodnocení peněz ~o smlouvy. nepo!a:y, nybrz Jen ymzem 
vnitřní ceny dočasné valuty nasledkem zako~~e uprav] v~luty, ze byl.o 
znehodnocení kupní ceny omezeno na tento pnpad. Avsak Je~t na sr;a?e; 
že, jak nižší soudy· správně předpokládají, strany v. do~e uzavlfa~ 
smlouvy sice pomýšlely na z"konnQo~. úp;avll v~lu!y, ze ':,sak ;tepomy
šlely na případnou inflaci anebo smzel1l kllPI;1 ~Ily. p:,ne~ n~sledk;m 
politických a haspodářských po,:,ěr~. N~lz.e~ preZ!f~h, ze, .l~k. Jest vse
obecně známo·a nižší soudy spravne uvadeJI, v dobe uzaVlfam sml~uvJ;" 
byla naprastá nejistota o budoucí měně čsl. státu a že ~o~o:va}y ruzn" 
pověsti a nastávající změně měny tak, že lze snadno yysvethtI, ~e .~tr,any 
jen právě tuto úpravu měny měly na zřetelI a nepomyslely na mC j1neho_ 
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Tumu-li tak, nemohlo býti úmyslem stran, stanoviti jako důvod zhod
nocení kupní ceny i snížení kupní síly peněz z důvodů jiných. Vzh.ledem 
ku přesnému a jasnému doslovu smluvní doložky nemůže se setkati 
s úspěchem ani dovolatelova snaha, těžiti z výpovědi svědka H-a, podle 
které měl žalobce dostati »b e z pod m í n e č n ě« následkem »oddá
leni splatnosti kupního nedoplatku a následkem očekávané změny měny« 
tolik, by hodnota odpovídala cenč koruny v den uzavření smlouvy. Sou
vislost obou skutečností, oddálení splatnosti nedoplatku kupní ceny a 
očekávaná úprava měny vysvítá jasně z toho, že byly spojeny slovem 
»a« a výraz »bezpoc1mínečně« neznamená než, že v případě zákonné 
úpravy má žalovaný bezpodmínečně zlepšiti kupní cenu, jak bylo ujed
náno. Neprávem dovolává se žwlobce rozhodnutí tohoto nejvyššího 
soudu ze dne 1. prosince 1925, Rv I 1928/25 (uveřejněno pod čís. 5508 
sb. n. s.), neboť tam šlo O jinou skutkovou podstatu, jmenovitě o od
lišné smluvní dojednání. Námitka, že snížení papírové měny zákonnou 
úpravou jest národohospodářsky nemyslitelné a podle povahy nemožné, 
pozbývá V)TZnamU tím, že ve smluvní doložce není 0' takové úpravě ,řeči. 
Neudržiteln.ým jest í výklad dovolatele, že lze pokládati za zákonnou 
úpravu valuty veškerá napotomní fínančně politická opatření před dobou 
m,ěnové rozluky, na příklad pokrač'ování v emisní činnosti rakousko
uherské banky a pozdější opatření státní, nastalé rozdělení dřívější ve
liké hospodářské ohlasti rakousko-uherské, výměnu nesprávně okolko
vaných bankovek, vydávání poukázek a pokladničních listů, uzavírání 
bankovních dluhů. na krátký čas, vydávání pokladních úpisú, výši stát
ního rozpočtu a j. Neboť, i když vnitropolitická opatření, jmenovitě 
v oboru finančního hospodářství mohou a mohly míti značný vliv na 
utváření se ceny peněz, nelze je přece považovati za »zákonnou úpravu 
valuty«. Jest proto souhlasiti s l1lžšími soudy ve výkladu doložky o zne
hodnocení kupního nedoplatku. Že dnešní znehodnocení peněz netkví 
v zákonné úpravě valuty, případně již zdůraznily a odůvodnily nižší 
soudy a jde tu spíše o pouhou náhodu, jež postíhuje toho, v jehož jmění 
)leb v osobě se přihodí (§ 1311 obč. zák), v souzeném případě žalobce, 
jehož pohledávka doznala znehodnocení. 

čís. 8445. 

Nabídl-Ii zavázaný z předkupf1lÍho práva oprávněnému věc za cenu, 
za niž ji pak prodal jinému, a oprávněný odmitl nabídku, zaniklo před
kupní právo bez ohledu na to, kolik pak kupítel za věc skutečné zaplatil. 

(Rozh. ze dne 8. listopadu 1928, Rv I 454/28.) 

žalobce domáha1 se na žalované náhrady škody z nedodržení úmluvy 
o předkupním právu ohledně dříví. Pro c e sní s o udp r v é s t o
l i c e uznal podle žaloby, o d vol a c í s o u d žalobu zamítl. D ú
vod y: Není správným právní názor prvního soudu, že žalovimá jest 
povinna k náhradě škody ve smyslu žalobního nároku. Z ustanovení 
§§ 1072, 1075 obč, zák. plyne toto: Nejbližším účinem předkupn!hO 
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" ,_. obec }rodati věc, o niž jde, I11
v
llsí ji ~a~ 

P
láva jest, ze vlastnlk, Chce-I; vu. I o.dmínk)' za nichž nekelo tretJ 

. " C·I1Hl a oznamltl mu p ) , '" '0 
bídnoutl ~prav-nen ", tal a-li se nabídka, musí opravne,ny ~I -
zamýšlí vec na sebe prcves!!. Sk 1 chce uplatniti předkupnt pravo, 
hlásiti do Ih~ty §.I 075, ob;. z~~' I~~~ě vůbec prohlášení nebo pl~o~lá
čili nic. Nellclml-It opla~neny , ' Napadený rozsudek Zjlstuje, 
še"i záporné, uhasne predkupm. pravo. d"le 7 května 1927 tytéž pro
. " 'I žalobci dopIsem zel . . d'" že žalovana ozna1l11 a. I' Cl-em před prodejem nVI, 

d 'k které slednala s gnacem J 'd' " dejní po mtn y, . 't 1927 dal odmítavou odpove, nacez 
že tento dopisem ze dne 11. kve na, I kou!)i s Io-nácem O-em za pod-

. d 12 května 1927 uzavre a . b . d žalovana ne, '. ,-ol" rvního soudu nelsou v o vo-
mínek oznámených ža30b,c!. Tato ::'jlS e~eboť skutečně zaplatil Ignác O: 
lacÍm řízení v' podstate v~bec PO~;:r7b la puvodně nabídnuta a žalobCI 
j. ednotnou cenu za pevny metI, , 'h y, cena vezme-Ií se za podklad 

, Z' kutečně zaplacena u rnna, • . k ' 
oznamena. es., '~ od ovídaiíci skutečne ZlS anemu 
tato iednotná cena, nedosahla vhv.,e., ~ Pe I náce O-a který předstíral 

. 1 't 1ásledkem c ovant s g. ,. d" 
množství cřeva, les 2, ' ť' d' než skutečně získal. Splnila tu IZ 
žalované daleko mensl mnozs v~d r;v,a ř~dkupnímu právu žalobce do
ža·lovaná sv-új záva,zek, odpoV! I~~~o:o předkupní právo uhaslo odmí
pisem ze dne 7. kvetna 1927, za r nárok na náhradu škody podle 
tavou odpovědí a ne]ze z toho IdOVOZO,~~ I ti' Ke zjištěním a k úvahám 
§ 1076 obč.· zák. zalob~ by o ,zaml no

e
ul10' účincích ty'kajících se pro

. h ci o omylu zal ovane a o ) , P , 
prvni o sou u , k 't 19?7 jest poznamenatí toto: rvt11 
hlášení .. ž~l?va~e ze dn~ 7:, \~~~odiní;n své nabídky před 7. ~větnet11 
so:.yJ zl1sÍllje, ze 19l1ac U. JIZ rVI nOH shora zmíněným zpusobem, 
1927 byl rozhodnut okl~:"a I za ?~~í dřeva než skutečně získal, by 
předstíráním daleko menslho, mnoz'.,.., 'ednotné ceny daleko njžší, ,nel 
tal< snížil úhrnnou ccn~, by SCl utvonll

y ) lov<ťt'ou o )'ednotHvých cenách 
1 'd t a Z" hm uved v omy za· . d' bvly na}1 nu y, c ,." 'I k Inému prohlášení žalobci ze ne 

v'pravdě nabídnutých a.JI y~lme" ~d ovrdati výsledku celého jednání 
7. května 1927: Toto z!,st~nt mLlZef P Přišla by proto právně v úvahu 
a dokazování, pneno~lte, duh7:u

t
'ozt;ac

d
L na'ní Io-náce O-a se má tudíž po-

, § 875 obr zak ZjlS ene je bl' 
ustanovem' ,." 'T 't'etí osobou čímž bylo zpúsobeno my ne pro
suzov-ah pko le~t ?OUZI a r 'ob 'Ia řivodě.11a právní neplatnost 
hlášení žalovane zalobcL Aby ~tak. tY ž/ žalovaná l1a jednání Ignáce 
tohoto prohlášeni, muselo by by I )IS o, , 'd'ti První soud ome-

.. t vebo zřej'mě musela o nem ve e . 
O-a byla sucas nena an , ,. 1 la poznatí že podle stavu trhu 

. .' 'ištění »že zalova,na mOl , "V , b' 
zuJe, se j~n~a Zj ., ,.' ku itel dodržeti.« Toto zjistem o S? 'e 
nabldnute jl ceny nechce,10vy h' P dl § 875 obč zák, býti pOUZlto 
nestačí, ~Y I;a tento ~ř~~te~~~ ;~h~Ovy~váni strany'žalované ze dn~ 7. 
§ 870 obe. zal<. a by 'd ." hlášení žalobcovo ze dne 11. kvetna 
května 1925 a tomu odpovla]lcl Pro'olací soud však má za to, že 
1927 mohlo býti uznano za nepl,atne. ?~~í I náce O-a byla súčastněna 
skutečnost, že, žal~vaná na IS,t~:~m J~h~~ by gbýti vzata za podklad roz
nebo o něm zrepne musel~ Vde ~ I, m,' lobcem v řízení před prvním sou
hodnutí jen, kdyby byla pre nesena za 
detn. To však bylo opomenuto. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověli dovoláni. 
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D ů vod y: 

Předpoklad odvolacího soudu o tom, jakou cenu O. žalované za kou
pené dřevo skutečně vyplatil, jest bez významu. Oprávněný z práva 
předkupního má podle § 1072 obč. zák. jen nárok na to, by mu zavác 
zaný věc, chce-li ji prodati, nabídl ke koupi. Oprávněný musí podle 
§ 1075 obě. zák., není-li jiné úmluvy, zaplatiti úplnou cenu, nabízenou 
novým kupitelem, koupiti věc do lhůty smluvené nebo zákonné, jinak 
zanikne předkupní právo up1lynutím lhůty. Nižší soudy zjistily, že žalo
vaná nabídla žalobci sporný les (dřevo) za cenu, za kterou jej pak pro
dala O-ovi, a že žalobce odmítl nabídku. Tím zaniklo jeho právo před
kupní a nerozhoduje, kolik O. skutečně potom za dřevo zaplatil. Poru
šení smlouvy o předkupním práw bylo by lze spatřiti v chování žalo
vané, kdyby byla oznámila ža1lobci jiné ceny nebo podmínky, nežli jí 
byly nabídnuty, a kdyby tak byla uvedla žalobce v omylo obsahu sku
tečné nabídky, kdyby byla oznámila nabídku jenom na oko učiněnou, 
nebo kdyby v jejím jednání vůbec bylo lze shledati jednání lstivé, by 
obešla dohodu o předkupním právu. Žalobce však opřel svůj nárok o to, 
že ža1lovaná prodala za jinou cenu, než mu oznámila. To však nižší soudy 
nezjistily. Žalobce neopíral se v prvé stolici o to, že žalovaná uvedla ho 
při oznámení ceny v omyl, že mu sdělila předstíranou nahídku nebo že 
si počínala při oznámení nabídky lstivě, by obešla předkupní právo. 
Když tedy žalobce odmítl přijati skutečnou nabídku, kterou žalovaná 
dostala 'od O-a, když nabídka, za kterou byla ochotna prodati .les ža
lobci, souhlasila se skutečnou a vá~nou nabídkou, učiněnou O-em, za
niklo předkupní právo odmítnutím nabídky žalobcem a nerozhoduje, zda 
O. pak vyplatil tolik, kolik nahízel a zač mu bylo prodáno. Vychází-li 
dovolatel z předpokladu, že žalovaná prodala za jiné ceny, než mu ozná
mila, nebuduje na zjištění nižších soudů a sám ocitá se v rozporu se zjiš
těním odvolacího soudu. Nerozhoduje, zda O. uvedl žalovanou při vý
počtu a při výplatě kupní ceny v omyl, jen když její nabídka byla v sou
hlasu se skutečnou a vážnou nabídkou O-ovou a žalobce ji odmítl, tak 
že i'eho právo předkupní zaniklo. 

čís. 8446. 

Ustinou podle § 104 j. n. není kupní Jíst obsahujíc! sice doložku 
>>splatno a žalovatelno v X«, avšak s dodatkem »po dohodnutí podmínek 
platebních.« 

(Rozh. ze dne 9. listopadu 1928, R I 830/28.) 

Žalobce odůvodnil místní příslušnost zemského civilního soudu 
v Praze k projednání jeho žaloby na zaplacení části trhové oeny za kon
trolní pokladnu tím, že se strany pro případ sporu podrobily věcné pří
slušnosti soudu v Praze kupním listem ze dne 23. září 1927 opatřeným 
doložkou »splatno a žalovatelno v Praze« a podepsaným vlastnoručně 
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žalovaným. Námitce místní nepříslušnosti s o ~ d P r v é . s t o loi c e vy~ 
hověl a žalobu odmítl. Reku r sní s o u d namltku zaI?ltl. D u v,o d y. 
Žalující strana odůvodňuje příslušnost, s:mdu us~anovemm ~ § \?4 J. n. a 
odvolává se na kupní list ze dne 23. zařl 1927 zas tupcem Za;IU]1Cl sbany 
i žalovaným vlastnoručně podepsaný, v němž jest uved~na v~ta .;>SP!atno 
a žalovatelno v Praze.« Kupní list byl v p,rvopl~sU k za,lobe ~r~P?Jen a 
pravost }eho i podpis žalovaného byly ~znany, ,z,,:lovany !lanuta Jed!,a~ 
místní nepříslušnost soudu jednak ve veCl same; ze .nedoslo k uzavren~ 
platné kupní smlouvy, poněvadž připsal do kupmho hstu: »po d?hodnutt 
podmínek platebních.« Ohledně námitky llepřísluš~o:tt soudu ~alovany 
nic zvláštního netvrdí a jen se odvolává n":'p0'?mmenost Jednal1l. hlav
ního a z ní dovozuje neplatnost úml~vy o ~nslu:n~?~h~ s?udu. :rv~ soud 
vyhověl námitce místní nepřísiušnosh na zaklade z]lstem, kter~ uČHul.ze 
svědecké výpovědi Aloisa š-a, který vylí61, jak sm~ouva se zalovanym 
byla uzavřena a co potom ,následovalo a dále proto, ze podle obs,ahu za~
loby jde o obchod splátkový (§ 6 zák. z.e dne 4. dubna 1896, Č1S. 70. r. 
zák.). Nemůže býti pochybnosti o tom, "; str~ny Jedna~y o k?,UPl (.1'10-
dej) kontrolní pokladny a že výsledek )ed~a~l byl p;semne potvrzen 
v kupním listu jednak zást?p~em stran,y ,Z~IUJ1Cl Jednak zwlovanym v!ast= 
noručně podepsaném, v nemz muno ]lne Jest uvedeno. >>splatno a zalo 
vatelno v Praze.« žalovaný nebrání se tím, že žalovatelnost v Praze smlu~ 
vena nebyla, nýbrž tvrdí, že do kupního lístku r;apsal »po ~ dO,hodnutl 
podmínek platebních« a následkem toh~o že ~~ed?slo ~ u~avrem platne 
smlouvy a tím že také nedošlo k úmluve o pnslusnostl. Nazor t~nto ne
lze pokládati za správný. Vždyť právě předmě!e~, tohoto, sporu Je?t roz
souditi, zda a pokud žalovaný úmluvou Jest vazan ~ z n.l ~ plnen} P?Vl
nen, jest to tedy spor z právního poměl':. v kupmm lts,te ~alozene:,o. 
O tom, který soud má rozhodovati rozepn z tohoto pravmho ~omeru 
dohodly se strany ve smyslu § 104 j. n. dodatk~m,: »Sp!atno ~ zalova
lelno v Praze« a žalovaný ani netvrdí, .že. k ta~ov.~ ~mluv~ !ledoslo., Plat
nost nebo neplatnost hlavní úmluvy, ve Cl se tyka]lc!, nemu~e o sobe roz~ 
hodovati o platnosti úmluvy o příslušnosti soudu. Z~lovany byl by~musll 
tvrditi a prokázati jiné skutečnosti, z nichž by se, a~lo doyodlÍl,. z~ ne
došlo k platné úmluvě o příslušnosti soudu, tvrzem, ze nel11kupm ut~lu
vou pro její obsah vázán, tu nestačí. Poněvadž jest ~e smyslu § 104 J., n. 
prokázáno, že se strany výslovnou úmluvou~rod!ohlly pro ~sp~ry z prav
ního poměru kupním listem založeného pnslusnosÍl prazskeho soudu, 
není námitka místní nepříslušnosti důvodnou. 

Ne j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

D ů vod y: 

Dovolacímu rekursu nelze upříti oprávnění. Podle prvého odstavce 
§ 41 j. n. má soud, jakmile se právní věc u něho zahájí, z m~~ci úřední 
zkoumati svou příslušnost. To děje se v občanských rozepnch podle 
druhého odstavce uvedeného § na základě žalobcových údajů (§ 226 
c. ř. s.). V případě § 104 j. n. nestačí však při zkoumání příslušnosÍl 
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Douté tvrzení v žalobě, nýbrž podle prvého odstavce tohoto zákonného 
ustanovení musí býti výslovná úmluva o podrobení se stran určitému ji
nak nepřislušnému soudu prokázána soudu již v ža\lobě způsobem listin
ným. tedy listinou, jež vylučuje veškeré pochybnosti, že došlo k tvrzené 
úmluvě stran, ježto soud jen na základě této listiny zkoumá svou přísluš
nost. Takovouto listinou není kupní list, obsahující sice doložku »splatno 
a žalovatelno v Praze«, v němž však je připojena další doložka »po do
hodnutí podmínek p'latebních«, jež zní zcela povšechně a proto může se 
vztahovati i na doložku o podrobení se Pražskému soudu. Soudu před
ložený kupní list neprokazuje, že se tvrzená úmluva stran stala bez vý
hrady, že byla konečná, nezávislá na doložce »po dohodnutí podmínek 
platebních.« 

čís. 8447. 

Náhradní nároky třetí osoby, jež vznikly z téže škodné události při 
střetnutí se vozidla podrobeného zvláštnímu ručení s vozidlem druhu 
Označeného v § 5 zákona o automobilech proti majiteli a řídiči tohoto 
vozidla jest posuzovati podle občanského zákona, čímž však nejsou do
tčeny nároky proti podniku podrobenému zvláštnímu ručen, (železnici). 

Jde o příhodu v dopravě ve smyslu zákona o ručení železnic ze dne 
5. března 1869, čís. 27 ř. zák., byla-li projížděna trať při otevřených zá
vorách. Okolnost, že k uskutečnění úrazu spoluúčinkovaly kromě pří
hody v dopravě i jiné okolnosti, neosvobO'zuje dráhu O'd ručební povin
nosti. 

(Rozb. ze dne 9. listopadu 1928, Rv I 788/Q8.) 

Nákladní automobil, na němž jel žalobce, byl, přejížděje trať při O'te
vřených závorách, zachycen vlakem, při čemž byl žalobce poraněn. Ža
lobní nárok proti dráze byl uznán po právu s O U d Y vše c h tří s t o -
I i c, N e j v y Š š í 111 S o ude 111 z těchto 

důvodů: 

Rozhodnutí nižších SOUdll, podle něhož j'est žalob ní nárok důvodem 
po právu, odpovídá věci i zákonu, třebaže důvody, jež vedly nižší soudy 
k tom;>to rozhod'llutí po stránce právní, zúplna nepřiléhají. Jest přede
Sl~tl, ze § 5 aut. zák. ze dne 9. srpna 1908, čis. 162 ř. zák. upravuje jen 
l:~roky na náhradu škod z provozování jízdních sHoshojů, jež podle 
urednrho potvrzení na nich uvedeného nemohou překročiti největší rych
lost 25 km za hodinu, že však v souzeném případě nejde o tako'vé ná
hradní nároky, nýbrž o nárok z provozování železníční dopravy; vylou
čení platnosti § 3 závěrečného. o.dstavce v poměru k § 5 cit. aut. zák. má 
len ten smysl, že náhradní nároky třetí Oso.by, jež vznikly z téže škodné 
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ud~tlosti při setkání se vozidla podrobeného zvláštnímu ručení s vozidlem 
druhu v § 5 aut. zák. označeného proti majiteli a řidiči tohoto vozidla 
posuzovati jest podle o.bčanského práva, že však tím nejsou dotčeny ná
roky proti podniku zvláštnímu ručeni podrobenému. Správně tedy uznaly 
nižší soudy, že jest v souzeném případě použíti zákona o ručení želez
nic ze dne 5. března 1869. čís. 27 r. zák., o nějž žalobce žalobu opírá. 
Zda se žalobce při uplatňování svého nároku a při právním posouzení 
věci dovolává i případných paragrafů tohoto zákona, nerozhoduje. Poelle 
§ 1 zákona o ručení železnic ze dne 5. března 1869 'ČÍs. 27 ř. zák. ručí 
železniční podnik za veškerou škodu, bylo-li příhodou v dopravě želez
nic způsobeno tělesné poškození nebo smrt člověka. Bylo tedy věcí ža
lobce, by prokázal, že tu šlo o příhodu v dopravě po rozumu § I zák. 
o ručení žel. a že jeho úraz touto příhodou byl způsoben, to jest, že pří
hoda v dopravě je v příčinné souvislosti s úrazem. Za příhodu v dopravě 
pokládati jest každou událost v železničním provozu, jež se odchyluje 
od pravidelného provozu dopravy, jest o sobě zpúsobilá přivoditi tělesné 
poškození nebo smrt člověka a přihodila se mimo osobu poškozeného, 
pokud se týče usmrceného. Že tu šlo o příhodu v dopravě, přiznala žalo
vaná strana sama. V čem jest v souzeném připadě spatřovati příhodu 
v dopravě sice neuvádí výslovně ani soud prvé) ani soud druhé stolice) 
'"Č tato otázka je rozhodnou .pro řešení další otázky, zela se žalované 
straně zdařil vyviňovací důkaz ve smyslu § 2 zák. o ruč. žel. Leč z dů
vodů napadeného ro·zsudku a ze skutkových zjištění, odvolacím soudem 
převzatých je s dostatek zřejmo, že oelvolací soud vielí příhodu v do
pravě v tom, že v osudné době nákladní vlak projížděl silniční přejezd 
vostrém úhlu železniční trať přetínající) ač železniční závory u pře
jezdu byly otevřeny a bílým světlem opatřeny na znamení, že trať na 
přejezdu je volná. Nelze pochybovati, že projiždění trati při otevřených 
závorách je odchylkou orl pravidelného železničního provozu, an se tím 
porušuje přímo předpis § 41 čtvrtý odstavec žel. řádu prov. ze dne 
16. listopadu 1851, ds. I z roku 1852 ř. zák., a že tato příhoda jest také 
o sobě způsobilá přivoditi tělesné zranění anebo usmrcení člověka. Je-li 
tomu tak, ručí žalovaná za veškerou škodu z tělesného zranění, leč by 
do.kázala některý z vyviňovacích důkazů § 2 zák. o ruč. žel. Nižší soudy 
v tCH~1to s~něrú mylně se dOl~l'nívaly) že se žalovaná strana dovolávala 
vyvíňovacího dúvodu po rozumu § 2 zák. o ruč. žel., uplatňujíc, že si 
žalobce zavinil sám ú raz. Podle jasného doslovu zákona, jenž p,řed
pokládá v § 1, že způsobeno bylo tělesné poškození nebo smft člo.věk.a 
(úraz) příhodou v dopravě železnice, jest přesně rozeznávati mezi pří
hoclou v dopravě a úrazem samým, jak ostatně jak 'nauka tak i četná 
rozhodnutí tohoto dovolacího soudu zdůrazňují. Příhoda v dopravě jest 
příčinou úrazu, úraz dúsled,kem přihody v dopravě. Uplatňuje-li tedy 
žalovaná strana, že si žallobce II r a z způsobil svým vlastním zavině
ním, popírá tím, že Úraz způsoben byl příhodou v dopravě, popírá pří
činnou souvislost mezi příhodou a úrazem a uplatňuje, že tu není před
pokladu § 1 zák. o ruč. žel. Jest správné, že i takovýto proti důkaz může 
žalovanou stranu zprostiti ručebni povinnosti, avšak jen tehdy, bylo-li 
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proká!~n?, že je:1 vlast~í nedbal,:st ža!?bce anebo třetí os?by, za jejíž 
zavmem zalovana neruČ!, l11kol1 vsak pnhDda v dopravě zpusobi1a úraz 
že tedy teprve vlastní neDpatrnDstí žalobce nebo oné třetí DSDby usku~ 
tečněna byla příčinná souvislost s úrazem. Leč tento prDtidúkaz tu 
selhal. NebDť nižší sDudy zjistily po. skutkDVé stránce, že úraz byl způ
soben příhodDU v dDpravě, to jest, že jest tu příčinná SDu'lislDSt mezi 
příhD~O~. a úrazem. OkD,lno~t,. že při uskutečnění úra.zu, spoluúčinkovaly 
krome pnhDdy v dDprave I ]Ine okolnosh, neDsVDbozuje zalovanDu stranu 
z mčební povinnDsti. I to plyne jasně ze samého. záko.na. NebDť zákDn 
užívá v § 1 ne snad nahDdile, nýbrž úmyslně širšího. pDjmu způSDbiti 
(herbeifil.hren), kdežto. v § 2 mluví o. zapříčiněn! (verursachen) a vy
SlDVUje hm, ze jest podle § 1 lhDstejno, zda vedla příhoda v dDpravě 
sa~a o. sobě k úrazu, či spDlu s jinými událDstmí, kdežto § 2 předpD
kladá, že žalDbce nebo třetí DSDba příhDdu přímo zavinila. Poclle skut
kového zjištění nižších so.udú ručí tedy zásadně žalo.vaná strana ve 
smyslu § 1 zák. a ruč. žel. Chtěla-li se žalDvaná strana vyviňo.vati ve 
sm~slu ~ 2 cit. zák., b)"lo na ní, by prDkázala, že zavinil anebo spolu
zaVInIl zalobce, pDkud se týče třetí osoba, za jejíž zavinění Dna neručí 
pří hod u v do. p r a v ě, jak výslovně uvádí zákDn. Leč že zavinil 
nebo spDluzavinil žalDbce nebo jiná osoba třetí, za jejíž zavinění žalD
vaná strana neručí, že náklad!ní vlak prDjížděl silniční přejezd želez
niční trať přetínající, když a ač železniční závory u přejezdu byly Dte
vřel:! a b~lým ~větlem o.patřeny, žalDvaná strana aní netvrdHa a jiného 
vy~l11D~aC\ohD, duvo.du o§ 2 ci~ zák. neuplatnila. Ostatně byl v souzeném 
pnpade vyvmovacl dukaz predem vyloučen, an trestním rozsudkem ze 
d:1C 10. prosince 19~7 hlídač trati u přejezdu dráhy uznán byl vínným 
pre~l11em ~ 3~7 y. zak. prDtD, ž: se nestaralo. příjezd nákladního vlaku 
a zav?rr pred prl]ezdem vlaku vcas neuzavřel,ano tedy prokázáno. přímé 
zaVIl1em osoby, za jejíž zavinění žalovaná strana ručí. 

čís. 8448. 

. Zaměstnavatel ručí (§ 1315 o.bč. zák.) pro nezdatnost zaměstnance 
• tehdy, nebyla-li mu jeho. nezdatnost wáma a nemohla-li mu býti 
známa. Z~tnos~ předpokláda kromě zpúsobilosti též náležitou píli, <b
konaloo svedom.tost, naprostou dbalost. Zaměstnanec jenž porušil vě
d~ předpis, není osobou zdatnou, byť šlo o ptlpaď ojedinělý. Dráha 
rucl za zaměstnance, jenž neuzavřel závory, ač se blížil vlak. 

(RDZh. ze dne 9.listDpadu 1928, Rv I 789/28.) 

. , Automobil, ří,ze"ný ž~IDboem, srazil se na přejezdu trati s vlakem, 
je;ztD nebyly sp?steny zavDry. ŽalDbce byl při srážce poraněn. Žalobní 
narok proh. draze uznal P: o c e sní s o II d P r v é s t o líc e dl'tvD
dem po pravu, o d,v ? I a c I s o u d napadený rozsudek potvrdil. O ú
v o cl y: Jde o. zranel11, které utrpěl žalDbce následkem srážky 111otorD-
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vého vozidla, i"ež sám řidi;!, s vlakem. Jest proto otázku povinnosti žalo
vané straně k náhradě žalobcDvy škDdy se zřetelem k § 3 zákona ze dne 
9. srpna 1908, čís. 162 ř. zák. pDsuzovati podle předpisů občanského 
práva, pDdle XXX. hlavy obč. záko.níka. Ze zjištění prvého. sDudu, jež 
se stala bezvadně a jež proto. přijal po rozumu § 498 c. ř. s. i sDud odvo
lací za podklad pro své přezkoumání a rozhodnutí, vyplývá, že František 
S., který byl v čase srážky vlaku s autDmDbilem ve službách žalované 
strany ustanoven za hlídače trati u přejezdu dráhy, nezavřel VČas zá
vDry, ačkoli se vlak přibližDval, CDŽ samo o. sobě jest pDrušením před
pisu § 41 čtvrtý odstavec, žel. řádu prov. ze dne 16. listDpadu 1851. 
Byl pro. toto Dpomenutí uznán právoplatným trestním rozsudkem vin
ným přečínem prDti bezpečnosti živDta pDdle § 337 tr. zák. Jde o Dtázku, 
zda ručí žalDvaná strana jako. zaměstnavatel Františka S-a za škodu, 
kterou tento jako jeho zaměstnanec svým zaviněním žalobci zpusDbil. 
Prvý sDud zjistil z trestního rDzsudku, že se František S., který jako 
hlidač trati, byl žwlovanDu stranou v Dsudné dDbě ustanDven k zavírání 
závor na přejezdu dráhy, vúbec nestaralo příjezd nákladního. vlaku a 
neučinil vůbec žádné Dpatření, by závory před příjezdem vlaku, který 
a~i nepři}el neDčekávaně, nýbrž dokonce o V4 hDdíny později, než měl, 
vcas uzavřel, a že neučínil ani jíné opatření, by žalobce přijíždějícího 
s autDmobilem k přejezdu trati na blížící se vlak upozornil. František 
S. ~op~st~l se tím ~mbéh~ op?menu~í za D~olnDstí zvlášť nebezpečných, 
o ?:I11Z Jlz podle pnrDzenych Jeho. nasledku, které každý snadno. pDznatí 
muze, a podle svého. zaměstnání a poclle příslušných předpísu jemu 
známých mohl seznati, že se jím může zpusobíti nebo. zvětšiti nebez
pečenství života, zdraví nebo· tělesné bezpečnosti lídí, z čehož nastalo 
pak těžké pDškození na těole žalDbce a i Františka K-a. SDud stolíce 
prvé právem uznal, !e F~ant!šek S. př~s to., že pDdle osobního výkazu 
zalOVan?ll stranDup:edlo.zeneh~ Jako zastupce strážníka a jako traťový 
pDmoc11lk Ddbyl sluzebn} ~ko~sku s prospěchem dobrým a že i jínak 
vyhD;Uje ~vahhhc: prun2e;n,:, stupně druhého., dal shora vylíčeným 
~rubym svym zavl11~11lm zrejme na jevo nezdatnDst k obstarávání úkonll 
za~ovanou, s~ranou, J.ako zaměstnavatelem v tomto. případě mu svěřených 
a~~ za ne zalDvana strana pkD zaměstnavatel pDdle ~ 1315 obč. zák. 
ru~. . • 

N e j v y Š š í s o. u d nevyhDvěl dovolání. 

Důvody: 

ODvolací dÚVDd čís. 4 § 503 c. ř. s. předpDkládá že odvol"cí sDud 
nespr~vněpD~oudil po stránce právní zjištěný skutkD~ý stav. Neprovádí 
prDto zalovana str~na tento dovolací dŮVDd po. zákol1u,dDličujíC, že skut
k~vá podsta.ta, jez n~sho?uj; se se zjištěnými skutkDvými okolnostmi, 
mela ?oznah Ddc~ylne pr~vl11 posDyzení. PDkud se týče Dtázky, zda ža
IDvana strana rUCI za sveho zamestnance, hlídače trati Františka sea 
po. rozumu § 1315 obč. zák., jest k důvDdům napadeného. rozsudku do-

~' ,1 
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dati toto: § 131S obč. zák. v doslovu III. dílčí novely zostřil v zájmu 
veřejném ručení zaměstnavatelovo. Zaměstnavatel ručí pro nezdatnost 
zaměstnance í tehdy, nebyla-li mu jeho nezcl<ttnost známa a nemohla-li 
mu býtí známa. Kdo sí zjedná nebo používá k výkonu svých práv nebo 
jinak k vlastní hospodářské neb osobní potřebě, tedy ve vlastním zájmu· 
osoby nezdatné, činí tak na vlastní vrub a nesmí se tak státi na úkor 
třetích osob, jež tím přicházejí ku škodě (srov. mat. k § 161 111. dílčí 
nov. k všeob. obč. zák. ze dne 19. března 1916, čís. 169 ř. zák.). Zdat
nost nutně předpokládá způsobilost, ale ta nestačí, kromě ní musí tu 
býti také co nej'lepší vůle, schopnosti skutečně vynaložiti, předpokládá 
se ještě náležitá pile, dokonalá svědomitost, naprostá dbalost. Nedopa
tření může se přihoditi i u zdatné osobl', nikoli však vědomé porušení 
předpisu. Zaměstnanec, jenž takto se chová, není osobou zdatnou, byť 
se jednalo o případ ojedinělý. A v souzeném případě jde o vědomé 
porušení předpisu § 41 žel. řádu prov., o hrubé opomenutí za okolností 
zvláště nebezpečných, když hlídač vlaku neuzavřel závory před pří
jezdem vlaku, který, jak zjišťuje odvolací soud, ani nepřijd neočeká
vaně, nýbrž dokonce o % hodiny později, než měl. Ručí proto žalovaná 
strana po rozumu § 1315 obč. zák. 

čís. 8449. 

Nelze se domáhati žalohou určení, že žalobci přísluší povinný díl 
z pozůstalosti a že žalovaný jest povinen to uznati, paJ'-1i byl zřízen 
o pozůstalosm soupis a žalobce uvedl v žalobě přesně výši poVinného 
dilu. 

(Rozh. ze dne 9. listopadu 1928, Rv II 750/27.) 

Kateřina T -ová ustanovila v závěti žalovanou universální dědičkou, 
žalobce pak vydědila. Ža,lobou, o niž tu jde, domáhal se žalohce na ža
lované, že mu přísluší povinný dí! z pozůstalostí po Kateřině T -ové a 
že žalovaná jest povinna to uznati. Pro c e sní s o u cl' p r v é s t o I i c e 
uznal podle žalohy, o d vol a c í s o u d žalobu zamítl. Ne j v y Š š í 
s o u d nevyhověl dovolání. 

Dúvody: 

Odvolací soud vyhověl odvolání žalované strany a zamítl žalohu 
iediné z toho důvodu, že je"t žalobou určovaCÍ podle § 228 c. ř. s. a že 
žalobce ani netvrdí, že má právní zájem na tom, aby tvrzené právo 
bylo co nejdříve zjištěno. Žalobce napadá tento rozsL1dek z dovolaCÍch 
rlůvodú § 503 čís. 3 a 4 c. ř. s. Rozpor se spisy spatřuje v tom, že odvo
lad soud položil za základ svému rozhodnutí předpoklad, že tu jde 
o určovací žalobu. To prý odporuje spisům, zejména rozsudku soudu 
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první stolice, ktťr:í'm bylo uznAno, že žalobci přísluší povinnir díl z po
zl"!sta:osti a že žalovaná jest povinna to uznati. Proto prý ŽaiéJba není 
žalobou určovaCÍ, třcbai3 žalob ní návrh na venek vypadá jaku určovací 
návrh, v pravdc' však směřuje k plnění, které lze vynutiti. Žalobce ne
žádá jen určení, nýbrž i uznání, tJdíž plnění. V souvislosti s touto vadou 
prý jest nesprávné právní posouzení věci, že totiž odvolací soud pova
žuje žalobu za určovaCÍ. zalobce neprovádí těmito vývody dovolacího 
dllvo:-1n rozp(}rL! rO'lsudku se srjQV. !1ýhr7: dovolací důvod nesprávného 
právního posouzení věci, neboť doličuje, že odvolací soud vzal za zá- . 
klad rozhodnutí skutkový předpoklad, který buď není ve spi!sech, nebo 
ie v nich uveden jinak, ale snaží se dokázati, že nesprávně posoudil 
nhsah žaloby, :.lznav ji za žalobu určovací. Nesprávné právní posouzení 
věci spatřuje dovolatel i v tom, že odvolací soud uznal, že žalobCe 
ž?,d:>l určení svého nároku místo pl;nění, že tu nejsou nezbytné předpo
klady určovaCÍ zaloby a že proto musila býti zamítnuta. Poukazuje 
k tomu, že žalovaná ani v první ani v druhé stolici nevznesla ta>ovou 
námitku, a že odvolací soud múže rozi3udek sO:.1du prvllÍ' stolice pře-
7koumati jenOJl.l v mezích odvolacích návrhtl a že civilní soudní řád ne
poskytuje opory pro mínění, že odvolací soud múže změniti rnzsudek 
sO'udu první stoH ce z úřední moci. Dovo1atel iest v tom i v onom smě.ru 
v neprávlL Žaloba vyli~uie pnI běh pozllstalostního HzenÍ' a, navazujíc 
na to. tvrdí, že žalobce jest oprávněn požadovati povinný díl, protože 
ho zůstavitelka bezplatně vydědila. žalobní návrh zní, by bylo uznáno 
právem" že žalobci' přísluší povinný dU z pozůstalosti a že žalovaná 
jest povinna to uznati. O zájmu na brzkém určení neobsahuje žaloba 
ani slova. První díl žalobního návrhu jest nade vší pochybnost určo
vacím návrhem; c\.ruh~', domáhaJící se uznánÍ, nečiní ze žaloby žn.lobu 
O' plnění, neboť jest zbytečný. Určovací výrok by působil proti žalované 
sám sebou. jakmile by nabyl moci práva. Vymáhati od ní uznávací vy
jádření, by neby!,o ani podle § 367 ex. ř. možno. Jde tedy v tomto sporu 
o pouhou určovací žalobu. Taková žaloba pak může býti s úspěchem 
podána jenom tehcly, jsou-li tu tyto předpoklady: že jde o určení práv
ního poměru nebo práva nebo pravosti nebo nepravosti listiny a že ža
lobce má právní záiem na neodkladném 'trčenÍ. Soud musí zkoumali 
na základ{ provedelíého řízení, je-li tu ta"ový zájem; nelshledal-li ho, 
musí zamítnouti žalobu. Protože tento zájem jest předpokladem žaloby. 
nároku žádati od soudu určitý výrok, musí to soud zkoumati z úřední 
moci. To platí i o soudu vyšší stoTice. V pozůstal.osti, z níž se žalobce 
domáhá povinného dílu, jest sepsán inventář. žalobce v žalobě ocenil 
hodnotu předmětu sporu na 13.533 Kč; věděl tedy, když ji podával, jaké 
částky peněžní se chce domáhati. Mohl podati žalobu o zaplaceni po
vinného dílu; určovaCÍ žaloba v té době neměl,a praktického smyslu. 
tím méně v době vydání ro~sudku soudu první stolice. Dovola tel se tu 
poukazuje na rozhodnutí Nejvyššího soudu čís. 4498 sb. n. s., podle ne
hož je určovací žaloba nedovolená, neslouží-li praktickým účelúll1, nýbrž 
zbytečnému rozmnožování nebo protahování sporu. Na tomto názoru 
nejvyšší soud trvá. V tomto případě bl' ani pravoplatný určovací roz
sudek neměl pro ža~obce praktické ceny. Kdyby mu žalovaná po něm 
nevyplatila povinný díl, musil by ji přece žalovati o vyplacení a první 
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spor by byl docela zbytečný. žaloba o určeni nároku jest zásadně vy
loučena tam, kde jest možná žaloba o plnění, leč by žalobce měl mimo
řádné duvody k takovému určení. Takový mimořádný zájem není v tomto 
připadě ani tvrzen. Po sepsáni inventáře byo hned možno domáhati 
se přímo zaplacení povinného dílu a určovací žaloba byla nepřípustná 
(srovnej rozhodnutí nejvyššího soudního dvoru ve Vídni ze dne 27. září 
1910 Rv Jl 557/10, Právník str. 22/1912). 

čís. 8450. 

strážníku městské obce Jihlavské nepřísluší vzhledem k zákonu ze 
dne 13. července 1922, čís. 230 sb. z. a n. nárok na t.. zv. strážní pří
davek. 

(Rozll. ze dne 9. listopadu 1928, Rv II 253/28.) 

. Žalobu policejního inspicienta proti městské obci Jihlavské o placení 
t. zv. strážního přidavku o b a niž š í s o u d y zamítly, o d vol a c í 
s o u d z těchto d u vod u: Pokud jde o přídavek strážní právem první 
souél žalobě nevyhověl. Podle dekretu obecní rady města Jihlavy ze 
dne 31. října 1920 byl žalobce na základě § 2 odst.· (4) zákona ze dne 
18. prosince 1919, čís. 25 z roku 1920 sb. z. a n. zařazen od 1. září 
1919 do 10 stupnice sluhu (o 2 stupně výše). Výnosem městské rady 
ze dne 28. října 1921 byl od 1. řijna 1921 zařazen do 13. stupnice 
podúředníků. Podle dekretu vl<ódního komisaře města Jihlavy ze dne 29. 
září 1925 byly mu odpočivné požitky vyměřeny na základě 13. platové
ho stupně pochíředniku s jednotným drahotním přídavkem 2.400 Kč a 
přídavkem na dítě 900 Kč. Z toho vidno, že úprava žalobcových požitků, 
jeho odpočivného, 'Stala se ve shodě s předpisy platnými v tomto směru 
pro státní zamě'Stnance, zřízence (sluhy, podúředníky) - zák. čís. 25/ 
20 a 394/22 -, tedy ve shodě s paritni klausulí § 117 městského sta
tutu a §§ 51 a 155 služební pragmatiky. Zákonem z'e dne 13. července 
1922, čís. 230 sb. z. a n. byly zřízeny pro výkon bezpečnostní služby 
u státních úřadu civilní sbory ,stráže bezpečnostní uniformované a ne
uniformované [§ 1 (1) J. Sbory uniformované stráže bezpečnostní jsou 
ozbrojeny a zřízeny po vzoru vojenském [§ 1 (3) J. Jejich požitky upra
vuje § 3 cit. zák., podle něhož náleží čJ,enům toholo strážního.· sboru 
kromě požitku stanovených obecnými předpisy pro zaměstnance dotče
né skupiny (kategorie) také přídavek strážní, jehOŽ výši upravuje § 55 
vlád. nař. čís. 295/22. Z těchto předpisu jasně plyne, že oním zákonem 
neupravují se požitky státních zaměstnancu povšechně, nýbrž přiznávají 
se členům sboru státní stráže bezpečnostní jen určité přídavky k po~ 
žilkům jim náležejícím podle obecných předpisu. Jde tu tedy zřejmě 
o »lex specialis«. Proto dlužno plně souhlasiti s názorem prvého soudu, 
že předpisy tohoto speciellního. zá,kona, který nevztahuje se na ostatní 
kategorie <státních zaměstnanců, jest vykládati restriktivně. Znění usne-
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sení městské rady (správní komise), na něž se žalohce odvolává, ne
svědčí nikterak ve prospěch názoru žalobcova, j dto z nich lze toliko 
dovoditi, že jen zákonná úprava týkající se po.všechně požitků státních 
zaměstnancu platí automaticky i pro zaměstnance městské. V tomto 
rozsahu lze vykládati zmíněnou paritní doložku. 

N e j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

S právního hlediska byla věc odvola-cím soudem posuzována v pod
statě správně a lze proto odkázati k ďuvodům napadeného rozsudklU a 
k dovolacím vývo·dům jest ještě podotknouti: Podle žaloby O'píral ža
lobce nárok na strážní přídavek jednak o zákon ze dne 13. července 
1922, čís. 230 sb. 11. s. a prováděcí nařízení k němu čís. 295 z roku 
1922 sb. z. a 11., jednak O' usnesení zasiupitelstva žalovan'é obce, podle 
něhož prý mělo býti použito všech pozdějších zákonel a nařizení o slu
žebních požitcích státních zaměstnancu také na zaměstnance městské 
obce jihlavské. V žalobě nebylo totO' usnesení bliže označeno a teprve 
V přípravném spise dovolával se žalobce usnesení správni komise ze 
dne 23. ledna 1920, nabídnuv o' něm důkaz knihou protokolú města 
Jihlavy, který však prvým soudem nebyl připuštěn, a žalobce v odvo
lacím spise tu vadu řízení nevytýkal, nýbrž jen nepřipuštění důkazů 
o tvrzeních přípravného spisu, kteroužto vadou napadený rozsudek se 
také zabývá. DovolaCí vývody pi1íčí se spisům, pokud! doHóují, že prý 
hlovaná obec vc sporu u prvého soudu ani nebrojila proti tvrzením 
hlobcoví'm, že městské stráži jihlavské byla přiznána naprostá parita 
ve služebních požitcích s požitky 'státní stráže bezpečnosti, nýbrž že 
žalovaná obec tato tvrz'ení mlčky připustila. Vždyť žalovaná již v žalobní 
odpovědi výslovně uvedla, že městské zastupitelstvo nikdy nemělo 
v úmyslu přiznati městské stráži Fhlavské úplnou rovno,st s požiWy 
státní stráže bezpečnosti a že předpisy zákona čís. 230 z roku 1922 ne
mohou býti automaticky použity na městskou pOilkií v jihlavě, poněvadž 
"e nikdy takové zásadní usnes'ení nestalo, a že městská stráž měla jen 
nárok na služební požitky, jak,jé měli ve státní službě sluhové (zří
zenci). Dovolání snaží se dovoditi, že již po vydání zákona ze dne 25. 
ledna 1914, čÍ!s. 16 ř. zák. O' úpravě požitků státních sluhů v činné 
službě ibyla městské stráži jihlavské přiznána úplná rovnost v po
žitcích se státní stráží uníformovanou, avšak samo připouští, že ten
kráte šlo o úpravu určitého služebníhO' přídavku starobního, v § 2 zá
kona čís. 15 z roku 1914 ř. z. dotčeného a že ani tento přídavek nebyl 
žalovanou obci městské stráži přiznán v plném rozsahu, t j. o.d počátku 
a že později byl zase obcí zrušen. Nešlo, tu tedy o zásadní přiznáni 
stejných požitků městské stráži jihlavské pro budoucnost se státní stráži 
bezpečnO'stí, nýbrž o úpravu jednotlivého služebníhO' požitku samospráv
nou korporací v mezích její pravomocí, třebas obdobnou předpisům vy
daným pro ,státní zaměstnance. Dovoláni proto. mylně usuzuie, že již 
těmito opatřeními zastupitelstva žalované obce byla provedena úplná 
parita mezi požitky městské stráže jihlavské a státní strne b.ezpeč
nosti a že prý již v ·roce 1920 obecní zastupiteltvo nemohlo míti ani 

ClvUal roz.od.llt1 x. 89 
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pochybnosti, že jihlavsk'á policie jest na roveň, postavena státní stráži 
bezpečnosti za všech okolností a pro vždy, tedy ( pO'kucl šlo O' budOUCí, 
t. zv. strážní přídavek. Ani z doslovu žalobcova dekretu ze dne 31. 
ledna 1920 neplyne, že byl postaven na roveň ve svých služebních 
požitcích členům státní stráže bezpečnosti, neboť dekret dovolává se jen 
~ákol1a o platové úpravě státních zamě1s,tnanců ze dne 7. října 1919, čís. 
~41 sb. z. a n. a jeho no'vely ze dne 18. prosince 1919, čís. 25 z roku 
1920 sb. z. a n., podle nichž byI žalobce zařaděn do 10. stupně kate
gorie sluhů. Opírá se tedy dekret zřejmě o zákony, upravující služební 
požitky veškerých státních zaměstnanců hromadně a soustavně, kt~rými 
však zvláštní mimořádný přídavek pro státní stráž bezpečnosti nebYl 
zřízen. O zvláštní povaze tohotO' přidavku bylO' již pojednánO' v roz
hodnutí sb. n. s. č. 7709, zejména O' jeho časO'vém vývoji a o konečné 
přeměně z t. zv. paušalovaného 'stravnéhO' a zdůrazněnO', že přídavek 
byl poskytován jen členům státní stráže bezpečnosti pro zvláštní po
vahu a obtížnost služby státní stráže. Lze proto v podrobnostech do
vola tele k tomuto rozhO'dnutí odkázati. Strážní přídavek byl zřízen te
prve zákonem ze dne 13. července 1922, čís. 230 sb. z. a n. a prová
děcím nařízením ze dne 5. října 1922, čís. 295 sb. z. a n. jako trvalý, 
do výslužného započítatelný pO'žitek a byl přiznán zase jen členům 
sbO'ru stráže bezpečnosti při státních úřadech, nikoli; však též jiným 
státním zaměstnancům. žalobce nemůže proto' opodstatnití nárok na 
strážní přídavek přímo z tohoto zákona, poněvadž na něhO' jako měst
ského strážníka se ustanovení § 3 zák. čís. 230/1922 nevztahuje a před
pis tento ani později nebyli wzšířen na obecní stráž. žalobce jako 
městský strážník by' musel prokázati, že žalovaná obec mu !{řiznala 
formálně bezvadným usnesením obecního zastupitelstva v mezích 
vla'stní své pravomoci O'bdO'bný přídavek strážní, jaký měla státní stráž 
bezpečnosti. Než tento důkaz se žalobci nezdařil a nelze souhlasiti 
s právním názorem dovolání, že již poskytnutím starobního, přídavku 
městské stráži v roce 1914, obdobného s přídavkem státní stráže' bez
pečnosti, byla zavedena ml,čky úplná rovnost (parita) Ve všech slu
žebních požitcích i pro budoucnost - jak bylo již dolíčeno. Přiznala-lf 
žalovaná obec zvláštní přídavek městské stráži usnesením ze dne 28. 
prosince 1926, o němž žalobce t"rdí, že jest obdO'bný t. zv. strážnímu 
přídavku II stráže bezpečnO'sti, plyne z toho, že také tento' přídavek byt 
nově zřízen z vlastního rozhodnutí zastupitelstva žalované obce a v me
zích jejím usnesením vytčených. t. j.že byli poskytnut jen strážníkům 
V této době ještě v činné službě jsoucím a tO' teprve od 1. ledna 1927 
počínajíc a nešlO' tu tedy o provedení nějakéhO' dřívějšího usnesení o zá
sadě platové parity městské stráže se státní stráží bezpečnosti a ne
může proto žalobce ani z tohoto usnesení žalované obce pro svůj ža
lobní nárok ničeho vytěžiti. 

čís. 8451. 

Podklade.m výpočtu nároků tichého společníka po_ zrušeni společ-; 
nosti jest SkUtečný sťav jmění v době zrušení společnosti. 

Jazykováotázk~ 
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Bylo-Ii dříve, než nejvyšší soud rozhodl o podáni, v němž strana, 
podavší opravný prostředek, prohlásila, že není přislušníikJem česko
slovenským, přiznáno ptli'adem správnÚll rozhodnutÚll ml!ttisterstva spra
vedlnosti straně jazykové právo národni menšiny, jest o opravněm pro
středku rozhodnou1li věcttě. 

(Rozh. ze dne 10. listopadu 1928, R I 321/28.) 

žalobce a František R. byli tichými společníky společnosti, lepmz 
komplementářem byl žalovaný. Žalobou, O níž jde, dO'máhal se žalO'bce 
na žalovaném jednak vrácení svéhO' vkladu 10.000 Kč, jednak 15% či
stého získu podle bilance ke dni 31. prosince 1926. Pro c es n i s o u d 
p r v é s tol i c e žalO'bu pro tentokráte zamítl. O d vol a c í s o II d 
k žalobcovu O'dvolání zrušil napadený mzsudek a vrátil věc soudu prvé 
stolice, by ji, vyčkaje pravomoci, znovu projednal a rozhO'dl. . 

N e j v y Š š í s o U d zrušil napadené usnesení a uložil odvolacímu 
soudu, by nehledě ke zrušovaCÍmu důvodu o odvolání znovu rozhodl. 

Důvody: 

Po stránce formální: 
žalovaný, jež jest zastoupen prá"ním zástupcem, podal rekurs v ja

zyce německém. PO'něvadž vzešl'Y pochybnosti, zda jest žalovaný úbsten 
práva jazykové menšiny německé, bylO' mU usnesením ze dne 19. května 
1928 uloženo, by do 21 dnů písemně prohlásil, zda jest příslušníkem 
národní menšiny po rozumu § 2 zákona z 29. února 1920, čís. 122 sb. 
z. a n. a čl. 14 a 16 jaz. nař. ze dne 3. února 1926, čís. 17 sb. z. a n., tc
tiž státním občanem československé republiky a tO' příslušníkem národní 
menšiny jazyka, v němž bylo pO'dánl učiněno, a vysloveno, že prohlásí-li 
v uvedené lhůtě, že není příslušníkem menšinovéhO' jazyka ve smyslu 
vytčeném, nebo nevyhoví-li příkazu, bude podání odmítnuto, ježto' se 
nehodí, by O' něm bylo pO'dl'e zákona zahájenO' jednání (§ 4 (3) jaz. 
nař.). Toto usnesení bylo právnímu zástupci žalovaného doručeno dne 
13. června 1928, načež tento podánfm ze dne 27. června 1928 řízeným 
přímo na nejvy'ššf soud ( spisy byly Zl1O'vu předloženy nejvyššímu soudu 
dne 13. července 1928) prohlásil, že žalO'vaný není příslušníkem česko
slovensloým, nýbrž říšsko-německým. Prvé než mohlo, býti o tomto podáni 
rozhodnuto, pO'čaly soudní prázdniny, čímž bylo konečné vyřízen! reku,;su 
O'ddáleno až do jich uplynutí (čl. II zákO'na ze dne 19. ledna 1928, cis. 
23 sb. z. a n.). Mezitím bylo, však rozhodnuto o zvláštní stížnosti ža
lovaného do usnesení ze dne 19. května 1928 pO'řadem správním roz
hodnutím ministerstva spravedlnosti ze dne 13. srpna 1928, čís. 
30.793/28, jímž bylo stěžO'vateli přiznáno jazykO'vé právo němec~é 
menšiny (§ 7 zákona ze dne 29. února 1920, čís. 122 sb. z. a n.). Tml 
byl změněn předpoklad, za něhož bylo vy~áno usn:sen~. ze dne 19. 
května 1928 a ježto tímto usnesením nebyla vec konečne vynzena, mohlo· 
býti v tomtO' případě postupovánO' ve smys,lu rozhodnutí ministerstva 
spravedInosti a přikročeno k věcnému vyřízení stěžovatelova rekursu 
proti usnesení krajského soudu ze dne 15. února 1928. 

P o str á n c e věc n é: Mezi stranami není spomo, že žalobce a 
František R. vstoupili smlouvou ze cine 9. listopadu 1926 do podniku 

.,' 

·1 
I I 
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žalovaného jako tiší ·spo~ečníci .. P.odle odst. ll. smlouvy súčastnil se ža
lobce vkladem. 10.000 Kc, kte.ry,. Jak nesp,Dr.no, složil" a měl podle odst. 
'I. smlouvy narok na 15% člsteho- bllancl11'ho Získu. Nesporno jest ' 
zal obce dnem 10. ledna 1927 přestal býti tichým společníkem poně~a~~ 
smlouv~ by.la z~ souhlasu obou stran z.rušena. žalobce se ddmáhá jed
nak vracenI ~veho vkl,adu 10.000 Kč, Jednak 15% čistého zi'sku podle 
bIlance ke dnI 31. prosInce 1926, kterou si dal sestaviti znalcem v částce 
4.827 Kč. žalovaný namítl, že žaloba jest předčasná, odvolávaje se na 
o~st.. Xll~ smlo~~y, P?dle něhož při výpovědi smlouvy jest provésti 
vsemI treml ucastmky lIkVld<rci neukončených obchO'dů načež 
tepr.ve jest žalovaný povínen vyrovnati se ve třech mě-sicích po ~končení 
~Ikvldac:. s v~stoupivším spO'j,ečníkem. Kromě' toho- uplatnil žalovaný 
radu vzaJe:nny~h P?hledávek započtením. Oba nižší soudy jsou potud 
za Jedno, ze pre~plsu čJ. XlII. smlouvy jest použiti i na případ, že 
smlouva byla zrusena obapolnou dohodou bez výpovědi. Tento názor 
sdilí i dovolací soud. Prvý soud má však za to, že podle článku 261 čís. 
4 ~ 2~5 obch. zák. ve spojení s čJ. XIIl. smlouvy jako plípustného dispo
sl~vnlho opatření smluvníM jest postupovati přesně podle smlouvy a, 
jezto lIkVidace nebyla dosud provedena, pokládá žalobu za předčasnou. 
Odvolací soud, vycházeje z předpokladu, že jest správným tvrzení žalob
coov,o, že ~alovanj úmyslně pře~áží provedení likvidace, usuzuje, že 
muze tIchy spolecmk, zalobce, naroky své uplatniti ihned, aniž by se 
n~~sll,dřfvedo~láhati žal~b.ou slo,žení úpu; Jde te?y o ?lázku, jaká práva 
pnsluse]1 hchemu spolecnlku pn zrusem spolecenskeho poměru oba
polnou dohodou (čl. 261 čís. 4 obch. zák.). Podle čl. 265 obch. zák. 
musí se majitel závodu po zrušení tiché společnosti vypořádati" tichým 
společníkem a zapraviti jeho pohledávku v penězích. Komplementář 
?bs~ará také likvidaci obchodů při zrušeni spoleČ\losti ještě nedokon
cenyc;h .. T?to ustanovení)est ovšem ráz.u dispositivního a může býti 
vyporadam se upraveno pnak. To se take stalo článkem XliI. smlouvy. 
Jest tedy nezbyhlo, aby byla provedena likvidace všemi smluvníky a by 
byla sestavena bilance ke clni zrušení smlouvy t. j. k 10. lednu 1927, od 
jejíhož výsledku pak bude záviseti, zda vůbec neb jak dalece nebyl 
snad žalobcův vklad dotčen ztrátami, pokud' se týče mnoho-li na něho 
připadá z případného čistého zisku podle poměru smlouvou jemu za
ručeného. Podkladem výpočtu nároku žalobce jako tichého společníka 
po zrušení společnosti jest tedy skutečný stav jmění V dobij zrušení 
společnosti. Zdráhá-li se komplementář provésti společnou likvidaci, 
nezbývá než doháněti ho k tomu žalobou. Odvolací soud neprávem 
uvádí, že žalobce uplatňoval, že žalovaný úmyslně brání likvidaci. 
V prvé stolici neučinil tak vůbec, zejména ne v připravném spise ze 
dne 25. října 1927, kde poukazuje jen k dopisu žalovaného ze dne 3. 
ledna 1927, v němž tento slibuje co nejrychlejší vypořádání věci. V od
volání podotýká arci, že žalo·vaný nepodnikl ještě žádných kroků, by 
obstaral likvidaci, ač uplynul již téměř rok a že neprovedl vypořádání, 
které sám navrhl, poněvadž mu přirozeně na tom záleží, by se vyhnul 
své platební povinnosti. I když tomuto prohlášení žalobcovu možno 
přikládati smysl, ,který mu dává odvolací soud, nemohlo by k němu 
ioýti přihlíženo jako k novotě. 

či's. 84'52 --
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Námitku proti způsobU povolené exekuce lze uplatňovati jen rekur .. 
sem do usnesení povolujíclho exekuci, nikoliv návrhem na zrušeni exe
kuce podle § 39 čís. 2 ex. ř. 

Podle § 62 zákona ze dne 30. března 1888, čís. 33 ř. zák. není vy
klUčen z exekuce nárok na vydání soudního deposita, třebas předmětem 
deposita byl výtěžek z pohledávky, pnsluševší pojištěnci protí nemocen
ské pokladně. 

SOud, povoluje exekucí na základé rozbodnutí úřadu správního není 
oprávněn zkOumati správnost rozhodnutí po stránce věcné. ' 

(Rozh. ze cI'ne 10. listopadu 1928, R I 709/28.) 

Návrhu, by byla zrušena exekuce vedená zemským fondem na zá
kladě výkazu ošetřovného v ústavu pro choromyslné na peníze složené 
na soudě pro dlužníkovu pozůstalost okresní nemocenskotl pokladnou, 
s o udp r v é s tol i c e vyhověl, rek u r sní s O' u d návrh zamítl. D [I
vod y': Soud první 'stolice odůvodnil napadené usnesení ve věci pou
kazem na čís. 37 sdělení ve věstníku ministerstva spl'avedlnosti ze dne 
24. dubna 1926 ročník VlIl. čís. 4, kde bylo vysloveno, že nemohou po
hl'edávky, příslušející pojištěnci podle zákona" nemocenských poklad
nách býti exekučně zabaveny (čl. IX. čís. 12 uv. zák. k ex. řádu). 
Soudu rekursnimu jest známo toto sdělení a rozhodnutí nejvyššího správ
ního 'soudu ze dne 28. září 1906, čís. 10.186 v něm citované. Podle 
toholo rozhodnutí nepřesunuje se povinnost k výživě (k zaplacení vý
živy) ustanovením § 8 čís.' 3 zák. čís. 33/1888 po uplynutí lhůty čtyř 
neděl na pojištěnce. To však jen potud, pokud nezanikl nárok pojištěnce 
na podporu proti nemocenské pokladně. V souzeném případě zanikl ten
to nárok zaplacením ošetřovného za dalších 20 neděli nemocenskoLl 
pokladnou, která toto ošetřovné 2528 Kč složila dne 15. srpna 1926 
k soudu. Tím se stala tato složená holovost zcela obyčejným jměním po
jištěnce (jeho pozŮ'stalosti), které není již chráněno Llstano\Cením § 62 
zák. čís. 33/1888. Okolnost, že exekuční soud po stránce formální měl 
za to, že exekuční návrh nebyl správně upraven, nebyla vůbec důvodem, 
by byla exekuce zrušena podle § 39 čís. 2 ex. ř. 

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

Důvody: 

Prvý soud zrušil exekuci povolenou usnesením okresního soudu ze 
dne 16. července 1927 zabavením, přikázáním a vybráním a realisací 
deposita, které přísluší povinné straně proti poddlužníku bernímu úřadu 
jako s·oudnímu úřadu schovacíwu ve příčině vkladníhO' listu spořitelny 
znějicího na 2.528 Kč, podle § 39 čís. 2 ex. ř. z důvodn formálního 
a věcného. Důvod věcný spatřuje v tom, že pohledávky pojištěnce za 
nemocenskou pokladnou nemohou býti exekučně zabaveny leč, že by 
na straně vymáhající šlo o pohledávku na plnění výživného ze zákona, 
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o niž v projednávaném případě nejde. Prvý soud má tu na zřetel,i před
pís § 62 zák. o nemoc. poj., dovolává se však také výslovně sdělení mi
nisterstva spravedlnosti čís. 37 věstník z roku 1926 str. 60 a 61. For
málním důvodem pro zrušení exekuce byla prvému soudu úvaha, že 
exekuce na vkladní Ust spořitelní má býti provedena ve smyslu § 296 
ex. ř. zabavením, uschováním a prodejem a že teprve, kdyby schovací . 
úřad jako poddlužník zabavení nepřipustil, má se navrhnouti a provésti za
bavení nároku na vydání vkladního listu, že však finanční prokuratura 
provedení exekuce ve smyslu § 296 ex. ř. vůbec nenavrhla. Důvod onen 
se na projednávaný případ nehodí, důvod tento' neobstoií. Co prvý 
soud uvádí jako důvod formální, bylo by se mohlo uplatňo·vati jen re
kursem proti povolujícímu usnesení v čas podaným, ale, poněvadž se 
tak nestalo, nabylo povolující usnesení moci práva. Prvý soud jako 'soud 
exekuční jest tímto právoplatným usnesením vázán a není oprávněn 
exekuci zrušiti proto, že podle jeho právního názoru exekuce takovým 
způsobem, jaký byl navržen, povolena býti neměla. Změna povolujícího 
usnesení mohla se státi jen pořadím stolic. Mínění prvého soudu, že smí 
exelkllci právoplatně pnvolenou z formálního' důvodu jím uvedeného 
zrušiti z úřadu, nemá v zákoně opory. Pnkud jde o důvod věcný, pře
hlédl prvý soud, že povollená exekuce se nevede na pohledávku, která 
dlužníku pokud se týče jeho pozůstalosti přísluší podle zákona ze dne 
30. března 1888, Ns. 33 ř. z. proti nemocenské pokladně a, která by 
ovšem podle § 62 toho.to zákona exekuci nebyla podrobena, nýbrž na 
jinaké jmění náležející do pozůstalosti, jež podle pllatných předpisů není 
z exekuce vyloučeno. Okolnost, že soudni depositum, na něž se vede 
exekuce, představuje výtěžek z pohledávky, která pojištěnci proti ne
mocenské pokladně druhdy podle téhož zákona příslušela, nemění nic 
na správnosti názoru tuto vysloveného, a to tím méně, ano nemocenské, 
na které měl pojištěnec nárok, po. jehO' smrti nemohlo již býti upotře
beno k účelu, pro který jest určenO' zákonem o nemocenském pojištění. 
Prvému soudu tanul ovšem na mysli také posudek presidia nejvyššího 
soudu ze dne 9. února 1926, Č. j. Pres. 299/26 ohsažený v řečeném 
sdělení ministerstva spravedlnosti, který se opírá o nález správniho 
soudu ze dne 28. září 1906, čís. 10.186 (Budw. č. 46,38), podle něhož 
členové nemocenské pokladny nejsou povinni k náhradě ošetřovného 
za dobu čtyři týdny převyšnjící (§ 8 zák. O'nem. poj.), pokud trvá 
'jejich nárok na podporu proti nemocenské pokladně. Než tato právní 
zásada nepřichází v projednávaném připadě v úvahu. Titulem exekuč
ním pro povolení exekuce je výkaz ošetřovného vydaný zemským ústa
vem pro choromyslné, jehož právoplatnost a vykonatelnost byla pří
slušným úřadem politickým ve smyslu judikátu čís. 197 čís. úřed. sb. 
1393 z roku 1913 řádně potvrzena, a poněvadž jde o exekuční titul ve 
smyslu § 1 čís. 13 ex. ř. vydaný úřady 'správními, nejsou soudy opráv
něny správnost jeho obsahu po stránce věcné přezkoumávati a nemohou 
se tedy zabývati ani otázknu, zda dllužník ve výkazu uvedený je k ná
hradě ošetřovného v exekučním titule vykázaného po zákonu povinen. 
Otázka tato mohla by býti vyřešena jen v pořadí stolic úřadií sp'rávnkh. 
Pro soudy jest směrodatným věcný obsah exekučního titulu, jímž jsou 
v řízení exekučním vázány. 

-- Čís. 8453 až 8454 -
1415 

čís .. 8453. 

Při žalo.bách, pro nez jest příslušným exekuční soud podle § 17, 
druhý odstavec, ex. ř. vystupuje místní příslušnost proti ~~be.cným 
zásadám o věcné příslušnosti do té míry v popředí, že zatlacuJe vecnou 
příslušnost úplně do pozadí. Ustanovení § 45, prvý odstavec, j. ll. nelze 
tu použíti. 

(Rozh. ze dne 10. listopadu 1928, Rl 792/28.) 

žalobu o výmaz vnuceného zástavního práva zadal žalobce na kraj
ském soudě. K námitce věcné nepříslušnosti s O' udp r v é s t o I i c e 
žalobu odmítl, rek u r sní s o u d usnesením ze dne 10. dubna 1928 
zamítl námitku věcné nepříslušnosti, maje za to, že tu nejde o žalobu 
podle § 17 ex. ř., pro ·níž by byl výlučně příslušným exekuční soud. 
Rekurs do tohoto usnesení rekurs ní soud odmítl jako nepřípllstný vzhle
dem k § 45 j. n. Ne j v y Š š í s o. u d změnil napadené usnesení v ten 
rozum, že přijalI k rozhodnutí (do.volací) rekurs do usnesení rekursního 
soudu ze dne 10. dubna 1928. 

Důvody: 

Neprávem odmítl rekursní soud rekurs jako nepřípustný, neboť dií
vod, ~e jde o případ § 45 j. n., neobsto.jí. Podle tohoto ustanovení ne
může sice býti napadeno rozhodnutí sborového soudu prvé stolice o jeho 
věcné příslušnosti proto, že pro právní věc jest odůvodněna příslušnost 
některého jiného sborového ncb nkresl1'ího soudu. Jest přisvědčíti re
kursnímu soudu že tímto ustanovením jsou dotčena i rozhodnutí sbo
rového soudu druhé stoHce, kterými bylo vysloveno změnou usnesení 
prvého soudu, že shorový soud prvé stolice jest k rozhodování věcně 
příslušným. Než pro spory za řízení exekučního a z něho vzniklé, jest 
výlučně příslušným exekuční soud podle § 17 a 51 ex. ř., při čemž .úmysl 
zákona, aby všechný spory exekuce se týkající byly soustředěny u so.udu 
exekučního, zřejmě působí, že věcná a místní příslušnost tak úzce JSou 
spolu spjaty, že místní příslušnost proti všeobecným zásadám o přísluš
nosti věcné vystupuje v popředí tak, že zatlOJčllje věcnou příslušnost 
úplně do pozadí, činíc soud příslušným bez ohledu na ustanovení o věcné 
příslušnosti (srovnej rozh. sb. čís. 6280). Nelze tu pfŮ'to užíti předpisu 
§ 45 prvý odstavec j. n., rekursu bylo vyhověti a uznati, jak se stalo. 

čís. 8454. 

Uložiti pořádkový trest pro urážlivé výpady v opravných spisech 
jest příslušným v prvé řadě soud, k němuž podání úředně došlo, v ~~ 
řadě opravná stolice, jež se jako taková má zabývati s obsahem podam. 

(Rozh. ze dne 10. listopadu 1928, R 1804/28.) 
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Rek u r s n i s o u d (krajský soud v L.) uložil právnímu zástupci 
pořádkovou pokutu pro urážlivé výroky v odvolacím sdělení. Ne j
vy Š š í s o II cl napadené usnesení zrušil. 

Důvody: 

Uložiti pořádkový trest pod,le § 86 c. ř. s. pro urážlivé výpady 
v opravných spisech, jest příslušným v první řadě soud, k němuž po
dáni úředně došlo, v druhé řadě také opravný soud, jenž jako takový 
má se s obsahem podání obírati. V tom směru byl jíž podán posudek 
dřívějšího nejvyššího soudního dvoru ve Vídni, uveřejněný ve Věstníku 
mm. sprav. z roku 1903 str. 23-24, s nímž i tento nejvyšší soud sou
hlasL Z toho jest již vidno, že krajský soud v L., jako soud rekurs ní, 
který rozhodovalo rekursu právního zástupce druhé strany do usnesení 
o~:es~ího soudu, jímž mu .byl pořádkový trest uložen, nebyl jako takový 
pnslusnym z tohoto podnetu - Jak se v napadeném usnesení praví -
uložiti pořádkový trest právnímu zástupci žalované strany pro obsah 
o~vo~acího sdělení. Obsahem tohoto podání nezabýval se rekurs ní soud, 
nybrz teprvepo'zději soud odvolací. Nejde tu jen o formalitu, neboť 
odvolací soud byl jinak složen, než soud rekursnL Odvolacf soud ne
zk?~mal ~ htlediska.§ 86 c. ř. s. obsah podání,. prot?že tehdy byl již 
poradkovy trest ulozen a nutno tedy ponechat! Jeho uvaze, chce-Ii tak 
s, ohledem na toto rozhodnuti dodatečně učiniti. Stěžovatel právem vy
tyka rekursnímu soudu, že uebyl příslušným, a bylo proto napadené 
usnesení ~rušiti pro zmatečnost podle § 477 čís. 3 a § 514 druhý od
stavec c. r. s. 

čís. 8455. 

Za škiodu, kterou nezpůsobil provozem svého podniku, nelze majitele 
báňského podniku činiti zodpovědným proto, že převzal podnik od před
chůdce, jenž poškodil po"rch dolováním úmyslně anebo hrubou ne-
dbalostí. . 

(Rozh. ze dne 10. listopadu 1928, Rv I 1879/027.) 

Žalobu o uáhradu škody proti majiteli dolu o b a niž š í s o u d y 
zamítly, o d vol a c í s o II cl mimo jiné z těchto d ů vod ů: Za škodu 
způsobeno.u dnlováním ručí majitel dolu, jenž škodu dolováním způ
~obr,l, kdezto JehO' právního nástupce možno poháněti k zodpovědnosti 
jen tchdy, lze-Ii mu dokázati zavinění. Podle napadeného rozsudku na
stala škoda, jejíž náhrady se odvolatel domáhá, poklid jest s dolovánim 
~. příčinné souvislosti, již v roce 1906. V té době nebyl však ještě ma
JI!elem dolu, který odvolateli škodll způsobil, odpůrce, neboť ten koupil 
dul teprve roku 1923. Proto nelze tč.initi zodpovědným za škodu způ
sob~nou do}ováním odipůrce, nýbrž. jeho p~edchůdce. že by však byl 
odpurce zpusobrl odvolatelr skadu JIným zpusobem, na př. opomenuťím 
bezpečnostních opatření na místech opuštěných nebo pod., nebylo ve 
sporu tvrzeno. Na tom nemění nic skutečnost, že odpůrce, jak nesporno, 
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převzal proti svému předchůdci v držbě závazek k náhradě škody do
lovánim zpúsobené, neboť z tohoto slibu může ho žalovati jen jeho před
chůdce, nikoli odvolatel. Odvolatel žádá náhradu také z dúvodu § 1409 
obč. zák., avšak neprávem, neboť nárok na náhradu škody v neurčité 
výši nelze považovati za dluh dle § 1409 obč. zák. Podle toho není od
půrce ke sporu pasivně oprávněn. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověti dovolání. 

Důvody: 

Předeším nutno řešiti otázku, zda jest odůvodněna námitka žalo
vaného, že k tomuto sporu neni pasivně legitimován. V této příčině ne
napadá dovolatel názor odvolacího soudu, že žalobní dúvody opřené 
o ust"novení § 1409 obč. zák. a o odstavec IX. kupní smlouvy ze dne 
5. a 18. ledna 1923, jímž žalovaný převzal proti své předchúdkyni zá
vazek k náhradě škody způsobené dolováním, nejsou po právu, takže 
podle §§ 504 a 506 čís. 2 c. ř. s. lze se zabývatí jen dovolacími vývod\', 
týkajícími se ostatních žalobních důvodů, ze kterých dovolatel dovozuje 
ručeni žalovaného za náhradu škody. V tomto směru napadá dovola!el 
názor odvolacího soudu, že za škodu způsobenou dolováním mči majitel 
dolu, jenž škodu dolovánim způsobil, kdežto jeho právního nástupce 
lze poháněti k zodpnvědnosti jen, lze-li mu dokázati zaviněnÍ. Odvolací 
soud odmítá tedy věcné mčení báňského podniku za škody dolováním 
způsobené a to právem, neboť z ustanovení § 364 a) obč. zák. ani 
z předpisů §§ 170 a 187 horního zákona nelze dovozovati, že majitel 
báňského podniku ručí za škodu, kterou provozem svého podniku ne
způsobil, jen proto, že tento podnik převzal od předchúdce, který povrch 
dolovinlím po případě úmyslně anebo hmbou nedbalostí poškodil. Ta
kové ručení musilo by spočivati na výslovném zákonném předpisu, jehož 
však není. (Viz Dr. Albert Herbatschek, Handbuch des osterr. Ber((
schadenersatzrechtes 1918 str. 119, 121, 122, 126; Dr. Arthur Lenho'ff. 
Die Reform des iisterr. Zivilrechtes und ihr EinfJuss auf das Bergrecht 
1918 str. 267, 268; Dr. Armin Ehrenzweig, System des osterr. allgem. 
Pnvatrechtes, ll. sv. § 403 str. 620.) Ostatně dovolatel nehájí důsledně 
ani sám theorii o věcném ručeni báňských podniků, an v žalobní žádosti 
exekuční návrh neomezuje na horní vlastnictví žalovaného. 

čís. 8456. 

Náhrada škody podle § 1328 obč. zák. 
Trestným činem ve smyslu § 1328 obi:. zák. jest i přestupek podle 

§ 20 čís. 2 zák. o .potirání pohlavních nemocí ze dne 11. července 1922 
čis. 241 sb. z. a n. ' 

Sváděním ve smyslu § 20 čis. 2 zákona o potíráni pohlavních nemocí 
jest rozuměti jakoukoliv čit1lt1Ost, kterou se k tomu, by se činně nebo 
trpně prop,ůjčila k smilnému činu, přivádí osoba, která sama neproje
vila ani výslovně ani mlčl,y ochotu k pácháni nebo snášeni smilného činu. 

I u dívky šestnáctileté jest počitati s možností sňatku. 

(Rozh. ze dne 10. listopadu 1928, Rv I 281/28.) 
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ž.alobkyně domáhala se na žalovaném náhrady škody 10.000 Kč, 
ježto s ní souložil v době, kdy jí ještě nebylo 16 let. žalobkyně zes~yků 
se žalovaným otěhotně,la. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e při
znal žalobkyni 5.000 Kč. O d vol a c í s o u d k odvolání obou stran 
napadený rozsudek potvrdiL D ů v o -cl y: žalovaný spatřuje uplatňované 
odvŮ'lací důvody v tom, že soud prvé stolice má za to, že tu jest skut
kŮ'vá povaha přestupku podle § 20 čís. 2 zákona ze dne 11. července' 
1922, čís. 241 sb. z. a n., ač prý tu není »svedení« žalobkyně, jež jes~ 
předpokladem skutkové povahy tohoto přestupku. Výtka ta není odů
vodněna. Podle § 20 čís. 2 cit. zákona dopouští se pře'Stupku trestného 
soudem, kdo svádí ke smilstvu osobu nedosáhnuvší šestnácti let. Pojem 
sv <\dění ne!lze však vykládati tak, jak činí odvolání, neboť u tako'véto 
mladistvé osoby nelze předpokládati vyvinutí takové odporující vůle, 
jež by působením svůdce musila býti teprve překonána. Pojmem »svádí« 
rŮ'zumí se, jak tomu svědd nadpis § 20 »Vyzývání ke smilstvu«, pouhé 
vybízení, vyzývárti k souloži. Z výpovědi žalovaného vyplývá, že dne 
11. led!na 1925 na žalobkyni, jež byla tehdy 14Y2 roku stará, když proti 
němu II stolu seděla, ústa jako k puse našpuli'l, že žalŮ'bkyni, když si 
mu na kolena sedla a pohlavně byl vzrušen, jakož i cIne 17. ledna 1925 
k souloži vybídl. Soud odvolací sdílí proto právní názor soudu prvé 
stolice, že je tu skutková povaha přestupku dle § 20 čís. 2 cit. zákona 
a že žalovaný trestným jednáním podlle § 1328 obč. zák. přiměl žalob
kyni k dopuštěni mimomanželské soulože. Obě odvolání napadají roz
sudek soudu prvé stolice co do výše při'Souzené náhrady podle § 1328 
obč. zák., jak ji upravil soud pfO'cesni. Rovněž neprávem. Podle § 1328 
obč. zák. má ten, kdo trestným činem přiměje osobu ženskou k mimo- . 
manželské souloži, nahraditi jí utrpěnou škodu a ušlý zisl<- K náhradě 
ve smyslu tohoto zákonného předpisu patři i odškodněni za zmenšenou 
vyhlídku na lepší zaopatřeni, jehož způsobem nejpřirozenějším jest 
u ženy sňatek. Především jest uvésti, že názoru žalovaného, že nejsou 
stiženy vyhlídky žalobkyně na sňatek, ježto se žalov"ný o dítě stará, 
nelze vzhledem k životním poměrům a k panujícím poměrům přisvědčHi. 
Rovněž nelze přisvědčiti jeho názŮ'ru, že žalobkyni v sociálni sféře, ve 
které žije a v níž může možnost sňatku očekávati, nedostatek bezúhon
nosti a mateřgtví není překážkou pro provdáni se a že její vyhlídka na 
sňatek není zmenšena. Soud odvolací, uváživ, že žalobkyně jest silnou, 
statnou dívkou, že je jedinou dcerou továrniho mistra, že zachovalé 
dívky z kruhů dělnických, k nimž patří i žalobkyně, z pravidla i bez 
věna se provdávaji, pokláclá za přiměřenou náhradu přisouzenou sŮ'udem 
prvé stolice ve výši 5.000 Kč za zmenšení vyhlídky žalobkyně na lepší 
zaopatř"ní sňatkem. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání ani té ani oné strany. 

D ů vod y: 

žalovaný především míní, že přestupek podle § 20. 'ČÍs. 2 zákona 
o potírání pohlavních nemocí ze dne 11. července 1922, čís. 241 sb. z. 
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a n. nemůže bý'ti podkladem pro nárok podle § 1328 obč. zák. v do
slovu III. dHči novely, ježio zákonodárce, vydávaje předpisy této dílčí 

n:>vely, nemohl.předvíd~~í, ~e ~~de kdys'i stanoven přestupekJ podobného 
razU. DovoVttelr nelze pnsvedčltl. V § 1328 obč. zák!. mluví se všeobecně 
o trestném činu, jímž někdo přiměl zenJ-l, by mu dovolila' netnanžellskou 
soulož. Zřejmo jest, že občanský záko'pík přenechává úplně trestnímu 
zákonodárci} ?.Y sta:lO~il" c,o jest trestným jednáním, a jen stanoví, že 
o!1e~ tr~stny 'CIl1; ma-ll byt~ podkladem nároku podle § 1328 obč. zák., 
mUSl .bytr takov~ho druhu, ze jím pachatel přiměje ženu k tomu, by mu 
dovohl~ nem.anzelskou 'soulož. Takového druhu jest přestupek podle 
§ 20 Č1S. 2 Cll. zákona. Jde o to, zda se žalovaný tohoto přestupku do
pustrl. Jak mimo jiné v rozhodnutí nejvyššího soudu ze dne 14. ledna 
1928 Zm I 669/27 čís. 30.42 sb. n. s. dovozeno, jest sváděním ve 'smy
~lu § 20 Č. 2 zá.kona o potírání pohlavních nemocí rozuměti jakoukoliv 
cI!,nost,. kter09. s:, ~ tomu, aby ~e' činně nebo' .trpně propůjči'la k smil
nemu čmu, pnvadl osoba, ktera sama nepro,]evlla ochoty k páchání 
nebo ke snášení smilného činu ani výslovně ani mlčky, na příklad po
všechn~m způsobe~ žiyota nebo svým chováním. S hlediska § 20 čís. 
2 CIt. ~akon~, n:,vyzadu]e se tedy překonáv~ni odporu, stačí pO' případě 
1 pŮ'uhe vyuzlVal11 nedostatku odporu podmměného nedolslatkem poro'z
umění významu a možným následkům soulože nebo jinakého smilstva 
n.a straně .sváděné osoby; stačí i pouhý podnět pachatelův k smilnému 
tmu, pakhže jen sváděná osoba memá již předem vůli odd"tí se smil
nému Jed'nání. . Soudy nižších stojic správně uznaly, že se žalovaný 
dŮ'p,ustrl svedel11 v tomto smyslu. zalovaný byl u rodičů žalobkyně' na 
byte a ,;ra ,~!ra~ě od roku 1921 a tam :domácněl. Do,volatel poukazuje 
na to, ze Jlz pred 11. lednem 1925 doslo k laškování a k líbání mezi 
ním a žalobkyní. V tom nelze však za daných okolností ještě spatřO'vati 
jednání, kterým žalobkyně mlčky vyzývala nebo podněcovala žalova
né,ho kosmnným. činům.a ~ kterého. by se dalo usuzovati, že již předem 
mela vulll oddal! se sm11nemu Jednanl. Proto nelze také shledávati vad
nost řízení a rozpor se spisy v tom, že soudy nlžš,ich stolic podrobně 
nezjišťovaly ony žalovaným tvrzené příhody. Naopak přijde tu přede
vš~m v úva?u značný rozdíl věkový (30 let u žalovaného a 14Yz roku 
u zalobkyne), a dále Q,kŮ'lnost, že žalovaný měl podle svého tvrzení dn'e 
ll. a dne 17. lecl.na 1925 v zásobě preservativ, kdežtO' z druhé strany 
tu bylo děvče sotva škole odro'stlé. Dál'e žalovaný sám doznává, že se 
dn~, I;. ,led~a 1925 při lašk,ováni se žalo.bkyní ocitl v pohlavním po
drazdel11 a Jl vyzval k soulon Toto vyzvaní za řečených okolností na
plňuje skutkovou podstatu přestupku podle § 20 čís. 2 cit. zákona a to 
tak, jak se vyhraněna v doslovu zákona samého a ne snad jen v mar
'giná!ní rubrice mluvící O' vyzývání ke smilstvu, kterážt·o marginální 
rubnka Jest souhrnným označením pro více dmhů přestupků proti před
pIsům zákona o potírání pohlavních nemocí. Za tohoto stavu věci nelze 
přisvědčiti žalovanému, že nešlo .o nic více, než že ža1obkJyně, která se 
pak prý sama svlékala a položila na pohovku, prostě přisvědčna k jeho 
otázce, zda chce souložiti. Naopak nezávažným jest, že žalobkyně za 
daných poměrů zejména při svém mladistvém věku neuvažovala o vý
znamu a o možných následcích soulože a nevzmohla se proti svůdci, 
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který by! u nich již zdomácněl, k lomu, by mu kladla odpor, nýbrž 
že podle tvrzení žalovaného se hned podvolila. K spáchání zmíněného 
přP.Btupku není třeba, jak žal-ovaný míní, by 'Svádění bylo totožné s psy
chickým přemožením osoby druhého pohlaví nebo-Ji s použitím psy
chického násilí. Neprávem dovolává se žalovaný rozhodnutí ze dne 29. 
listopadu 1926 Zm II 243/26 (čís. 2566 sb. n. s.). V tomto rozhodnutí 
Sp uvádí, že nejde O' svádění, měla-li sváděná osoba již od počátku 
vůli směřující k tomu, b'Y' se činně nebo trpně chovala tak, jak svůd'e 
od ní žádá. Nic takového nebylo soudy nižších stolic v tomto případě 
zjištěno, naopak soudy nižších stolic dospěly k závěru, že působení ža
lovaného na žalobkyni to bylo, jež v so,tlvislosti se všemi okolnostmi, 
na něž již bylo poukázánO', pti'vedlo žalobkyni k tomu, že mu dovolila 
nemanž~l'skou soulož. Pokud žalovaný snaží se vylíčiti věc jinak, než jak 
jest soudy nižŠích stolic po sklltkové! stránce zjištěna, brojí jen způ
sobem v dovolacím řízení nepřípu.stným proti tomu, jak v nižších stoli
cích bylo hodnoceny výsledky provedených dLľkazú. PřísvědWi jest 
tedy soudům nižších stoli!e, že se žalovaný dopustil trestného čmu v § 
1328 obč. zák. zmíněného. 

K dovolání obou stran co do výše náhrady: V tomlo směru stačí 
strany odkázati na správné důvody rozsudků nižších stolic. K dovoláni 
žalovaného se podotýká, že i u dívky v 16 letech jest počítati s mož
ností sňatku, při nejmenším s navázáním známosti, která 111l1že vésti 
k sňatku, což, jak již dovozeno v rozhodnutí čís, 61012 sb. n. ·S., stači 
k uplatňování náro'ku podle § 1328 obč. zák. 

čís. 8457. 

Mimosporné řízení nezná žaloby pro:mnatečnust, 
V § 39 ex. ř. není ustanoveno, zda a kdy a jak jest si vymoci výrok 

o neplatnosti, o zrušení neb o neúčinnostiexekučniho tatulu, nýbrž nutno 
tuto otázku posuzovati podle zvláštních předpi!lů o tom vydat1lých. 

(Rozh. ze dne 10. listopadu 1928, Rv I 1467/28.) 

Žalovaná majitelka doma vymO'hla si soudní schválení výpovědi ža
lobce z bytu vel svém domě a vedla na základě tohoto usnesení exekuci 
vyklizením žalobce z bytu. Žalobou, o niž tu jde, domáh.al se vypovězený 
nájemník na majitelce domu, by usnesení soudu, jímž dán souhlas k vý
povědi, bylo zrušeno nebo prohlášeno nepl'atn:{m a by exe'knce byla 
zrušena. žatobni návrh odůvodňoval žalobce, opíraje žalobu o ustano
vení § 39 ex. ř., nikoliv o ustanoven·í § 529 c .ř. s. tím, že řízení o žá
dosti žalované strany za svolení k výpovědi a tím i usnesení v tomto řízení 
vydané, na jehož základě jako exekučním titulu exekuce o vykhzení bytu 
iest prováděna, trpí vadou, která způsobuje zmatečno·st !celéhO' řízení 
i vydaného usnesení, poněvadž žádos! za svolení ,kl výpovědi nebyla 
žalovanému vůbec doručena, nýbrž osobě třetí, žalovanému neznámé, 
jednání ze dne 6. října 1926 konalO' se v nepřítomnosti žalobcov~ a 
předvolání k dalšímu jednání na den 18. října 1926 nebylo rovněž do 
ru'kou žalobcových doručeno a ani usnesení ze dne 21. října 1926 
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nch}rlo doručcllo do rukou žalobcov)'ch, l1)Tbrž do rukou osoby žalobci 
neznámé, tak že tímto způsobem odňata byla žalobci možnost rekursu 
i jiného zakročení, o prohlášení usnesení toho bezúčinným. Pro c e s 11 í 
s o u d jl r v é s t ol í c e žalobu zamítl. DÍl vod y: Spisy exekučního 
soudu jest zjištěno, že žalobce podáním ze dne 18. dubna 1927 žádal 
o odklad exekučního vy,k'llizení bytu v domě žalované na základ'ě nyní 
pro zmatečnost napadeného usnesení zdejšího soudu ze dne 21. října 
1926, ktelým uloženO' žalobci, bY' byt ten pod exekucí vyklídi! a ode
vzdal nejpozději do 14. dubna 1927. Této' žádosti bylo usnesením exe
kučního soudu v Praze ze dne 18. led·na 1928 vyhověno, povolen' O'd
klad do 15. ledna 1928. Z tohO' jest nade vší pochybnost zřejmo, že 
si byl žalobce dobře vědom cellého řízení, jež o: svo·lení k výpovědi proti 
němu bylo vedeno, a že uznal tím také právoplatnost usnesení ze dne 
21. října 1926, jehož zmatečnost vytýká, nepou1.iv' proti němu nižád
ných opravných prostředků, jež mU poskytují záKonná ustanovení, a 
jest tudíž za toholo stavu věci se svými žalobou uplatňovanými námit
kami prekludován (§ 477 poslední odstavec c, ř. s. obdobou). Ostatně 
co do' formálního stanoviska žaloba, po'ku·c1 se opírá o' ustanovení § 39 
ex. ř. nemá vůbec opory v tomtO' § a jest podle své žal',o:bnÍ prosby a 
poclle svéhO' obsahu i uázvu patrně žalobou O· zmatečnost podle usta
novení § 529 c. ř. s., pm niž však v souzeném případě, ježW jde O' usne
senÍ' v řízení nesporném, není vubec místa, an:a ustanovení c. ř. s, na 
řízení nesporné nelze vztahovati, a jež by ostatně byla jako opozděně 
podaná podle § 529 poslední odstavec a§ 534, 477 ,. ř. s. nepřípust
nou. O d vol a c í s o u d napadený rO'lsudek potvrdíl. D ů vod y: Ne
správné právní posouzení spatřuje odvolatel především v tom, že prv}' 
soud usoudí! z tohO', že žatobce II exekučního soudu v Praze žádalo od
klad exekučního vy.klizení bytu, že si byl d'obře' vědom celého řízení 
výpovědníhO' a že tím také uznal právoplatnost usnes'ení ze dne 21. 
října 19Q6, nepouživ proti němu nižádných opravných prostředků, a jest 
tudíž se svými žalobou uplatňova'1>ými námitkami prekludO'ván. Odvo
lací soucl sice nesdílí právní názor prvého.: soudu) že v souzeném pří
padě lze použítí obdoby § 477 po,slední odstavec c. ř. s., jeli'kož řízení 
náiemní jest ve smyslu § 4 (2) zák. o OChL nájemníků řízením nespor
ným, na něž nelze obdobně použíti předpisů civílníhO' řádu soudního, 
než tím pro stanoviskO' žalO'bcovo nelze nic vyzískati. Žalobou domáhá 
se žalobce prohlášení usnesení v řízení nájemním, tedy v řízení ne
sporném, za bezúčinné. Pokud žalobu opírá o § 39 eX.ř. činí tak bez 
úspěchu, jelikož § 39 ex. ř. upravuje řízení exekuční a zmiňuje se o ně
kterých případech zrušení exekuce, když byl právoplatným rozsudkem 
exe'kuční titull prohlášen neplatným, zrušeným neb bezúčinným neb 
l1yla prohlášena exekuce za nepřípastnou. Tim však není žádná žaloba 
upravena. Z obsahu žaloby plyne zřejmě, že jde o žalobu pO'dle § 529 
c. ř. ·s. tedy o žalobu pro zmatečnost. A tu, jak Dr. Olt ve svém díle 
»Das Rechtsftirsorgeverfahren« na str. 253 výslovně uvádí, jsou mimo
řádné právní prostředky, jímž je i žaloba o zmatečnost, nespornému 
řízení úplně cizí. Jde-li tudíž O' usnesení v řízení nesp.orném., není žal:oba 
vůbec přípustna, neboť nelze v řízení nesporném použiti ~ ani obdoby 
předpisů civilního řádu soudního. Proto iest úplně lhostejno, zda prvý 

, 
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soud vyslovil, že žalobce jest ve smyslu § 477, poslední odstavec c. ř. 
s. se svými námitkami prekludován, a zda žaloba byla podána včas 
číJi nic. Pokud odvolatel vytýká, že by se příčilo zásadám právního řádu 
kdyby se poškozený 'sporem nemohl domáhati zmatečnosti usneseni 
proto, poněvadž zákon, v tomto případě nesporný patent, po případě 
exekuční řád, nemá přesn.0ch předpisů o takové žalobě a že, připouští-li 
civilní soudní řád žalobu o zmatečnost soudního rozhodnutí, pak-li řízení 
trpí' zmatečností, jest zajisté obdobně taková žaloba možná i proti roz
hodnutí v řízení nepodrobeném ustanovením' civil'ního řádu soudního, 
a také tomu nasvědčuje § 39 ex. ř., který se v, odstavci I. čís. 1 a v po
sledním odstavcí zmiňuje o žalobách o neplatnost, neúčinnost, po pří
padě o zrušení exekučního títulu .vydaného v řízení sporném, poukazuje 
se jednak k tomu, co jíž shora uvedeno, jednak dále k tomu, že okol
nosti žalobou tvrzené mohl po názoru soudu odvolacího uplatňovatí ža
lobce jen stížností proti připuštění výpo'vědí, níkoli však žalobou. Po
soudil tudíž prvý soud věc po stránce právní správné, zamítnuv žalobu. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Právní názor odvolacího soudu - který v tom bodu souhlasí s ná
zorem prvního soudu -, že mimospomé řízení, jímž jest í řízení podle 
§ 4 zák. o ochr. náj, nezná žalo,by pro zmatečnost, jest z,cela správný .. 
Nelze tu tedy použítí předpisu § 529 čís. 2 c. ř. s. ani obdobně, ne
hledíc k otázce, zda by tu byly formální předpoklady takové žaloby a 
zda hy tvrzená zmatečnost nebyla bývala podle § 477 čís. S. c. ř. s .. 
zhojena žádostí za odklad exekučního vyklizení bytu, které bylo! vy
hověno. Ostatně zastává žalobce názor o použiti obdoby 'Civilního řádu 
soudního jen potud, pokud se mu tO' hodí. Předpis § 39 čís. I ex. ř. ne
ustanovuje nic jiného, než že má býti exekuce zrušena, byl"1i exekuční 
titul uznán za neplatný, hyl~li zrušen nebo jinrrk za neúčinný prohlášen. 
Zda a kdy a jak iest si vymaci výrok O' neplatno'stí, zrušeni neb ne
účinnosti exekučního titulu, není ustanoveno v § 39 ex. ř., nýbrž otázku 
tu nutnO' po'suzovatí podle zvláštních předpisů o tom vydaných; § 39 
čís. I ex. ř. neni všeobecným předpisem, jenž by sám žaloby o neplat
nost, zrušení nebo neúčinnost exekučního titulu veskrze dovoloval (srv. 
na př. rozh. čís. 5861 a čís. 7965 sb. n. s.). 

čis. 8458. 

Proti usneseni soudu, jl.mž bylo k návrhu manželskélhlO otce SitIIlženo 
výživné dítěte, jsou oprávněni 11, rekursu i nejbližší přibwní (matka 
a teta) dítěte. 

(Rozh. ze dne 10. listapadu 1928, R II 354/28.) 

Proti usnesení p r v é h o s o II du, jímž k návrhu manželského otce 
bylo sníženo výživné dítěte, -podaly rekmrs matka dítěte a její sestra. 
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Rek u r sní s o u cl rekursy odmítl, nepřiznav stěžovatelkám oprávněni 
k rekursu, jež prý přísluší jen opatrovniku dítěte. 

Ne j v y Š š í s o u cl zrušil napadené u'snesení a uložil rekursnímu 
soud. u,. by n,ehledě k odmítacímu důvodu, jehož použil', vyřídil re'kursy 
ve veCl same. . 

D ů vod y: 

Ježto jde a stížnost prati odmítavému usnesení rekursního soudu 
jím~ ~y!? s~ěžova~e'likám odepřenO' oprávnění k rekursu, jest v tomto ob~ 
~obl ~~slÍ!.!en otazku, zda stě~?vatelky jsou na věci súčastněny a zda 
.1 1m , pns!usl podle § 9 nesp. nz. aprávnění k rekursu protí opatřen í 
prveho soudu; není však rozhodovati ještě ve věcí samé - takže k v"
v~~ům stížnosti, pakud ~,e ~ěci dotýkají, nemůže nejvyŠší soud pii
hl!~et!. Podl;, ~ 9 nesp. nz. ,jest ke stížno-sti oprávněn, kdo se niá za 
strzena opatremm soudu prve stohce, a postačí, jest-Ii usnesením soudu 
d?tč~n ve,~vých ~rávních zájme'ch, ať majetkových, ať rodínných. Ro
d~nnym ,za]mem Je~t roz~t;'ětí nejen zájem vlastní, nýbrž také zájem 
príbuzneho nezletrleho dltete. S tohoto hlediska nelze stěžovatelkám 
odepříti právo k rekursu proti usnesení, kterým bylo' sníženo výživné 
nezl,etrleho Herberta K-a. Podle spisů jest Jindřiška K-avá matkou ne
zletIlého: Herberta K-a, narozeného dne 20. října 1918 z manželství 
s Rudolfem K-em, a její sestra Eisa R-ová má tohoto nezleti1ého II sebe 
v opat~ování, jsouc jeho tetou. Jak vl'astní maťka, tak i teta dítěte které 
bylo dltě svěřeno k opatrování, mají jako takové nejen zájem rddinný, 
nýbrž i mravní povinnost dbáti prospěchu dítěte. Tomu není na závadu. 
ž~, matka ,~ítě,te nebyla ,mu r:~tanoyena »paručnicí«, nýbrž že mu b)'Í 
zrlzen zvlas-tm opatrovmk k cmu, Jak se domníval 'rekursní soud. Zá~ 
kan, chtěje chrániti zájmy nezletilých dětí, jež jsau po-dle § 21 obč. zák. 
pod jeho zvláštní záštitou, klade důraz na to, by ve všech důležitých 
a pochybných případech byli slyšení jejích nejbližší příbuznÍ. (Srovnej 
§? 178.251.' 252.obč. z;rk; a.§§ 185,203,219 nesp. tíz.). V § 217 obč. 
zak. stanOVl se vyslovne, ze JSOU tItO' příbuzní oprávněni činiti oznámení 
u .s.~~du~ Z uv.edených zák~nných ustanovení lze tedy dovoditi, že nej
bltzsl príb~znl, Jde-h a zajem nezletilého- dítka, mohou podati také 
rekurs pro,tt tak důležitému opatření, jakým jest soudní ustanovení, že 
se ,nezle!tlemu dítku s!1lžuje jeho dosavadní výživné. Pakud jde O' matku, 
ma tato,.!'odle. §§ 139c 143 Qbč. zák. ostatně také vlastní zájem na tom, 
by o VyzlVU Jeho dltete bylO' otcem slušně postaráno. Re'kursní soud 
neprávem tedy odepřel stěžovatelkám oprávn!ěnost k rekursu pročeŽ" 
bylo jejich stížnosti vyhověti a naříditi, jak se stalo. ' 

čís. 8459. 

Osudek o tom, zda došlo ke smlouvě a zda dohoda jest určitá, jest 
v podstatě úsudkem p,rávním. 

Přislib zásadního plněni částečného odškodněni za vzájelttlt!:é plrtění 
nemusí býti neurčitým ve smyslu § 869 obč. zák., je-ID odškodněni 
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určitelné soudem a jsou-li podle obsahu a smyslu jednáni dány soudci 
dos(ntečné pomůcky, by určil výši odškodného. 

Slib slevy bez určení doby jest pokládati za nezávazný a \iibovolně 
oovolatelný tehdy, kdyby se nedal zjistiti! účel, kl jakému byla sleva 
poskytnuta a jejž strany poskytnutím slevy sledovaly. Pro otázku, zda 
sleva byla poskyúlutn do odvoláni či na určitý čas, nerozhodUje jen, 
zda doba slevy byla výslovně určena, nýbrž zda Ji lze určiti p<>dle účelu 
slevy a podle úmyslu stran. 

(Rozh. ze dne 10. listopadu 1928, Rv II 45/28.) 

žalující firma domáhala se na žalované firmě, s níž byla v obchod
ním spojení, zaplacení za dodané zboží. Žalovaná namítla proti zaža
lované pohledávce započtením řadu vzájemných pohledávek. P r o
e e sní s o udp r v é s t o líc e uznal podle žaloby a neuznal po právu 
vzájemné pohledávky uplatňované žalovanou. O d vol a c í s o u d na
padený rozsudek potvrdil. N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou 
nižších soudů a vráti! věc prvému soudu, by doplně řízení, znovu 
rozhodl. 

Důvody: 

Nižší soudy nepřiznaly k započtení pohledávky žalovanou namítané, 
-o něž jediné se v dovolání jedná, a to pohledávku 125.000 Kč ze slibu 
náhrady za upuštění od zrušen! pobočného závodu ve V. proto, že ne
došlo ke smlouvě, dále pohledávku 158.737 Kč jakožto 4% slevu z do
daného dehtového o'leje z důvodu, že byla slíbena jen do odvolání a 
později novou dohodou zrušena Při tom nižší soudy nezjišťují skutečný 
Dbsah jednání stran dne 18. a 1 9.ún'ora 1923, o němž tvrdí žalovaný, 
že tehdy do-šlo k pevnému ujednání tohoto obsahu: \. žalovaná vzdala 
se přijetí své nabídky, kterou měl v-ský závod učiniti ředitelství stát
ních drah o napouštěn'í praž-ců, v té formě, že podá nabídku o 8% vyšší, 
nežli závod žalobkyně, a vysloví pohotovost k provo'zu na pozdější dobu, 
jež se ředitelství státních drah nehodí. 2. Žalovaná nezřídí ve V. závod 
na napouštění pražců a nesúčastní se na takovém závodu ani pnmo ani 
nepřímo. 3. Žalobkyně naproti tomu nahradí žalované část výloh vze
šlých zřízením závodu v-ského, jenž měl býti zrušen. 4. žalobkyně 
pos'kytně zásadně při prodeji dehtového oleje žalované výhody proti 
všem ostatním odběratelům. Prvý soud zjišťuje, neuváděje, co si strany 
vzájemně prohlásily, že sice jednaly o zrušení závodu v-ského, že byb 
řeč o tom, že žalovaná má dostati nějakou náhradu, ale k určité dohodě 
že nedošlo, dále, že strany jednaly o výši náhrady, ale o- ní se nedo
hodlv a že žalovaná odmítla nabízenou náhradu 125.000 Kč. Odvolaci 
soucÍ vyvrací výtku nesprávného právního posouzení a ocenění důkazl! 
!"oukazem na správné odůvodnění prvního rozsudku a neshledává po-

- třebu doplniti zjištění prvého soudu. Zdůrazňuje zejména z výpovědi 
svědka ředitele M-a, že byl ochoten pro případ, že k dohodě dojde, 
nahraditi 125.000 Kč, že však žalovaná s tím nesouhbsila, a vyslovuje 
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rdtZuj'. že) 1 když byl umluven zásadní závazek žalohkyně k odškodnění, 
netvoří to důvod k požadování určité částky náhrady pro neurčitost pro
ievu ve smysl~ § 8.69,obč. zák. úsud~k o tom, ~da ??šlo, ke s.mlouvč a zda dohoda je urcda, jest v podstate v souzenem pnpadc lake usud
l,em právním. K hotovosti dohody jest podle § 862 obč. zák. potřebí 
prohlášení ledné strany, ž-e chce něco dovoliti, dáti, pro druhého učiniti, 
nebo ze své strany něco opomenouti, a přijetí prohlášení druhou stranou 
tak, že sOllhlasnou vůlí dojde ke smlouvě. Záleží tedy pro otázku hoto
vostí smlouvy na tom, zda byla smluvní prohlášení žalovanou tvrzená 
oboustranně přijata. Vtom směru však nižší soudy neučínily zjíštění. 
Příslib zásadního plnění částečného odškodnění za vzájemné plněni ne
musí býti neurčitým ve smyslu Si 869 obč. zák., je-li odškodnění urči
te:lné soudem, a jsou-li podle obsahu a smyslu jednání dány soudci 
dostatečné pomůcky, by výši odškodnění určil. Jde o smlouvu svého 
druhu (contractus innomínatus). Pro její platnost není předepsána zá
konem dohoda o u r čit é úplalě jako na př. pří koupí nebo pří nájmu, 
nýbrž neurčitost dohodl' iest zde leprve tehdy, když není podkladu 
k' jejímu určení soudem. Tó plyne z § 1152 obč. zák. Zákon stá! ve zru
šeném iiž § 1173 obč, zák. na stanovisku, že smlouvy o vzájemnÝ'ch 
plněnich ze slibu, že jedna strana něco učiní neb opomine a druhá jí 
za to poskytne úplatu, sluší posuzovati podle zásad o úp!c,tných smlou
vách vúbec, zejména. o smloLlvě námezdnÍ. Toto stanovisko zákona není 
opuštěno tím, že byl § 1173 obč. zák. zrušen, ano zrušení bylo prove
deno proto) že ustanovení ZTušeného § jest sarnozře]mé. Proto nedo
statek dohody o určité vzájemné úplatě (odškodnění) za to, že žalo
vaná upustí od konkurence nabidkové éJ. od zřízení pobočného závodu, 
nečiní smlouvu neurčitou, any strany zásadně souhlasily. že odškodnění 
poskytnuto bude a toto odškodnění jest soudem podle okolností urči
telné. Ale pro řešení této otázky nezjistily" soudy skutkový podklad. 
Rozhoduje v tOlr: směru, zda žalobkyně byla od počátku svolná nahra
diti 125.000 Kč a žalovaná chtě'la ,náhradu vyšší jenom z toho dih"odu J 

že v)';lohy zřizovací budou snad vyšší, nežli předpokládaných 500.000 
I\Č. Kdyby strany rozepře pevně byly ujednaly to) co tvrdí žalovaná) 
nebyla by tato dohoda neclokonano.u podle § 861 obL zák. proto, že 
nehyla určena přesná výše náhrady, ježto by se to týkalo jen určitosti 
smlouvy podle § 869 obč. zák. Kdyby bylo správné, že strany dojednaiy 
zásadní povinnost k odškodnění a že žalobkyně byla ochotna nahraditi 
čtvrtinu výloh, předpokládaných 500.000 Kč) tedy l25.000 K>č, a ža
lovaná nepr·ijala tuto částku jen proto) že nevěděla o vy'Tši svých sku
tečn)lch nákladů, nelze beze všeho vyloučiti, že. se $trany shodly již 
o zása.dnÍ povinnosti k náhradě aspořl do výše- 125.000 Kč a že neshoda 
týkala se jen toho) co žalobkyně má nalu'ctcliti nad to. Při tom ovšem 
se předpokládá a bylo by zjistiti, zda strany dosavadní dohodu poklá
daiy za zásadně závaznou, zda dotyčné sltby vzájemně přijaly a jen 
ohledně vyšší náhrady ji považovaly za nedojednanou. V tom případě 
by se neurčitost výše náhrady týkala jen příplatku nad 125.000 Kč 
o který není žaiováno. Kdyby ža1lovaná, pokládajíc dohodu již za zá~ 
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vaznou, případně ji splnila, upustívši od nabídkové konkurence a ocl 
zřízení pobočného závodu, nebylo by ani slušno vykládati smlouvu tak 
by žalobkyně se mohla vymlouvati na neurčitost nebo nehotovost 
smlouvy a vyhnouti se vzájemnému závazku. Zjis1í-li se tedy, že se 
strany pevně dohodly o bodech, jež tvrdí žalovaná, a smlouvu pova_ 
ž?valy za závaznou, neodldádajíce jej! závaznost až do dohody o výši 
nahrady, byla by dohoda hotová. Také by jí nescházela určitost ohledně 
výše náhrady 125.000 Kč, s níž žalovaná sice z počátku nesouhlasila 
a~e žalobky~ě k n'í ?yl~ svolná, kd~ž. se l:kázaly ~ýlohy vyšší než bylÝ 
predpok,ladany, kdyz vsak se pozdeJI s nI spokoJIla. Ježto nižší soucly 
nezJIstIly, co bylo stranami při ujednání dne 18. a 19. února 1923 pro
hlášeno, by si soucl mohl utvořiti úsudek, zda došlo k zásadní dohodě 
a ve k~er~ch ?od~ch a zda)i yrany považovaly za závaznou, a ježto 
a~1 slys'em svedcl se nevYjadnh O tom, co vskutku ·tehdy bylo ujed~ 
n~no ,a ? čem docíleno souhlasu,. nýbrž projevHi v podstatě jen své 
presvedocenl a nazory o tom, byla-Ir smlouva hotová tedy úsudky právní 
jež, náleží učiniti soudu, jest řízení v nižších stoH~ích neúplným. Prot~ 
pravem dovolatelka vytýká, že měl býti slyšen ředitel S. a Karel S. 
o obsahu sporného jednáni, ježto výslech slyšených svědků není úplný. 
Bylo by také v tom směru řízení doplňuj!cím výslechem těchto svědk1t 
PC: ~řípadě doplniti. Úsude,k nižších soudů na základě posavadn'ÍCh zji
stem, ze nec!oslo k dohode a že dohoda neby-Ia určitá, není bezpečný, 
dokud se obsah a podklad vzájemných ústních projevů při jednání dne 
18. ~ 1~. únor." 1 923 nezj~stí.. Nižš~ soudy neuznaly další po:h!edávky 
nan;ltane navzaje,m ~ zapO~lel1I z duvotlu 4% slevy za odebraný deh-. 
t?vy ?.leJv proto., z,e jl pokladaly za odvolatelnou, tedy závislou na čiré 
IIbovuh zalobkyne. Zakon v § 974 obč. zák. pokládá za nezávaznou 
dohodu, kd~ž ani doba užíúní věci ani účeil .není určen. Podle zásady 
tu vysloveno bylo by lze shb slevy bez určenI doby pokládati za nezá
v~zný a iibovo'lně odvolatelný tehdy, kdyby se nedal zjistiti úč.el, k ja
ke mu byla ~I,eva poskytnuta a který strany poskytnutím sledovaly. By
lo-II P?dle umyslu stran poskytnutí slevy nezávislé na jejím účeli, byla 
hy ovsem sleva odvoIatelna. První soud hájí stano·visko, že odvolatel
nost slevy je odůvodněna již tím, že se žalované nepodařilo dokázat 
že byla povol,ena na určitou dobu (celý rok 1925) a že žalovaná uznal~ 
odv~latelnost .dopisem ze dne 15. července 1925, slíbivši, že bude příští 
dodavku p'latrtr beze sl vy »s výhradou pozdější zrněny okamžitého 
stavu«, čímž projevila prý bezvýhradně souhlas s c nou 75 Kč. Odvo
lací soud sice nemá za to, že žalovaná uznala odvolatelnost slevy 
~ onom dopise a že jím souhlasila s onou vyšší cenou, ale nepokládá 
zalovbkym za zavázánu dodávati za nižší ceny se slevou proto, že žalob
kyne mohla o každé objednávce cYleje rozhodnouti, zda jí dodá. Přijala_Ii 
prý tecly žalo,vaná nabídku žalobkyně na dodání beze slevy, musí platíti 
plnou cenu, třeba přijala nabídku s výhradou. Ale s těmito úsudky niž
ších soudů nelze souhlasiti. Pro otázku, zda sleva byla poskytnuta do 
odvolání či na mčitý čas, nerozhoduje jen, zda doba s,levy byla vý
slovně určena, nýbrž zda ji lze určiti podle účelu slevy a úmyslu stran. 
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'8i 9]4 a 974 obč. zák.). Zalovaná tvrdila, že účelem sl~~y b~I~, vzhle
\'" 1a dlouholetý přátelský poměr obou stran a l1a vzajemne ustupky, 
lem ž\iti žalované kalkulaci pro státní dodávky na napouštění pražců 
111110 I v v I . k" d db v d ht éh ~. konkurenci, jezto byla za ovana pOll ~azana co o- oeru e ov o 
~;~je l1a žalobkyni jako jedinou tuzemskou .~ýrobkyni a ježto vžalobkyně 
_, zavázala ministerstvu obchodu uspokOJIlI tuzemskou potrebu, tedy 
~Cpotřebu žalované. Byl~-li účelen! vd~hody o slevě u;r:o.žnění, ~alku
lace nabfdkové ceny a lIm i umoznem kalkulace s urcltym vyd-elkem 
pro žalovanou, odporovalo by účelu dohody a úmyslu stran, by žaJlob
kyuě mohla libo~olně slevu o~':.?lati a zmaři~ tak výslC'~e~ vkalkulace 
žalované s určltym ZIskem. NIZSI soudy nezjlsťovaly, Jaky ucel sledo
va;ly strany při ujednání o' oné slevě a nebylo, zbytečno v tom směru vy
slechnouti ředitele K-a a S-a ,které žalovaná o této okolnosti nabízela, 
iak míní odvolací soud, ježto již slyšení svědci v tomto směru (o účelu 
slevy) nic podstatného ani neudali. Bylo-li úče].em smlouvy o slevě 
umožnění kalkwlace pro určité období dodávkové, byla žalobkyně po
vinna poskytnouti slevu pro toto období, před jehož uplynutím ji .odvo
lati nemůže. Jde jen o to, zda se žalovaná vzdala nároku na slevu tím, 
že s výhradou shora u.vedenou slíbila platiti cenu plnou. Tu pak správně 
odvolací soud neshledává ve slibu s OHOU výhradou vzdárií se slevy 
vůbec. Ale neprávem soudí, že ža:lovaná musí plnou cenu platiti proto, 
že přijala změnbnou nabídku žalobkyně s plnou cenou. ZalovaJná ji sice 
přijala, ale s výhradou, a tvrdí, že tak učinila proto, že jinak uči'niti 
nemohla, ježto· bez slibu, třebas s výhradou, by byla zůstala bez vý
robních prostředků k napouštění pražců, a musila se, ovšem s výhradou 
této okamžité nouze, podrobiti diktátu žalobkyně. Je-Ii toto tvrzení ža
lované správným a vyk'ládá-li se ona výhrada slušně podle tvrzených 
okolností, jež ovšem dosud' zjištěny nebyly, lze vyložiti výhradu jen tak, 
že si žalovaná vyhradila uplatniti právo na slevu, až pomine její stav 
nouze. Pmto nelze její přijetí s výhradou pokládati za naprostý souhlas 
s plnou cenou, nýbrž spíše za nesouhlas (čl. 322 obeh. zák.). Ježto 
nebylo učiněnO' zjištění, k jakému účelu byla slíbena sleva podle úmyslu 
stran a za jakých okolností učiněna byla výhrada, by se mohlo po
souditi, jaký měla smysl, je i v tomto směru řízení nižších soudů neúplné 
a bylo proto· rozsudky nižších soudů zrušiti ve-smyslu § 496 čís. 3 a 
§ 513 c. ř. s. a naříditi, jak se stalo. 

čis.8460. 

Soudce není povinen vyzvatí stranu, čekající před soudní siní, by 
vešla dovnitř a účastnila se jednáni. 

(Rozh. ze dne 15. listopadu 1928, R I 827/28.) 

Pro c e sní s o udp r v é s t o líc e uznal podle žaloby rozsud
kem pro zmeškání žalovaného. O d vol a c í s o u cl zavrhl odvolání 
uplatňující zmatek podle § 477 čís. 4 c. ř. s. D ů vod y: Bylo zjištěno, 

W' 
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že věc byla řádně vyvolána (§ 133 c. ř. s.) a že žalovaný v tomto oka
mžiku nebyl přítomen na chodbě před jednací síní. Proto nemohl býti 
soudcem vyzván. by vstoupil do jednací síně, nehledíc k t0111U, že to 
není nikde předepsáno) a 'strany mají se dostaviti do j'ednací síně ve 
smyslu obsílky. Odvolací soud však zjišťuje dále, že v jednací síni byla 
věc znovu vyvolána, že pak zástupce žalobcův navrhl vydání rozsudku 
pro zmeškáni) že bylo řízení prohlášeno skončeným a vynesen rozsudek. 

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

Důvody: 

Mylným jest právní názor stěžovatelův) že jest soudce povinen vy
zvati stranu, čekající před jednací síní, by vešla dovnitř a účastnila se 
jednání. Podle § 131 c. ř. s. děje se vyrozumění žalovaného o stanovení 
roku a výzva k dostavení se k roku doručením obsílky a stejnopisu ža
loby. Rok počíná vyvoláním věci (§ 133 c. ř. s.). Vyvolati nutno věc 
jen v jednaci síni; není předepsáno, by se tak dělo též v čekárně nebo 
na chodbě před síní jednací. Kdo není v čase vyvolání věci přítomen 
v jednací síni, pok,'ládá se za omeškalého a I11llŽe proti němu k odpúr
covu návrhu vynesen býti rozsudek pro zmeškání (§ 396 c. ř. $.). Není 
předpisu, že by soudce musil stranu, dUcí mimo jednací síň, zváti ke 
vstupu do ní. Byl-Ii žalovaný, jak sám tvrdí, přítomen vyvolání věci 
na chodbě, "č toto není předepsáno, měl bez dalšího vyzváni vstoupiti 
dovnitř, neboť byl zván obsílkou do jednací síně, nikoli na chodbu před 
ní a vyvoláním věci byl uvědoměn) že začíná v jednací síni projednávání 
sporu, jeho se tS'kajícího, i když byio současně v'ÍCe vťcí vyvoláno. 
Právní názor odvolaCího soudu, že první soudce si počína:l zcela přesně 
zpltsobem zákonu odpovídajícim, jest zcela správn)rm a dlužno stěžo
vatele odkázati ke SpráVl1)rm důvodú11l napadeného usnesení. 

čís. 8461. 

Postoupený dlužník jest oprávněn namítnouti proti postupníku, že 
se postoupení pohledá~ky stalo jen na oko. 

(Rozll. ze dne 15. listopadu 1928, Rv I 385/28.) 

Žalobě postupníka proti postoupenému dlužl1íku o zaplacení peně
žité pohledávky o b a niž š i s o u d Y vyhověly. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc 
plvému soudu, by o. ní dále jednali a ji znovu rozhodl. 

Důvody: 

Dovolání, jež napadá rozsudek odvolacího soudu z dovolacích dů
vodů § 503 čís. 2, 3 a 4 c. ř. s., nelze, pokud jde o dovolaCÍ důvody čís. 2 
a 4 § 503 c. ř. s., upříti oprávnění. žalovaný namítl již v říze'ní před 
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prV)'111 soudem, že se postoupení zažalované pohledávky Lvem H-em 
žaluiící bance stalo jen na oko, že Lev H. neobdržel od žalobkyně po
stup-nf valutu, že se postup stal jen za tím účelem, a~y Lev H. mohl ve 
sporu vystoupiti v úloze svědka. Žalovaný tvrdil dále, že žádná vážná 
banka nepřijme postup takových pohledávek a že žalobkyně vede tento 
soor na útraty svčdka Lva H-a. O tom nabídl důkaz dopisem ze dne 
14. října 1926, nacházejícím se v rukou žalobkyně, vzájemnou kores
po)1dencí H-a s bankou a slyšením stran, v odvolacím spise též svědkem 
Františkem K-em, prokuristou žalující baJl1ky. První soud zjistí! na zá
kladě výpovědi svědka Lva H-a, že tento postoupil žalobní pohledávku 
žalobkyni ke súčtování na jeho kontu, nezabýval se však otázkou, zda 
postup pohledávky byl míněn opravdově, vážně (§ 869 obč. zák.) , či 
toliko na oko (§ 916 obč. zák.), jak bylo žalovaným namítnuto. Žalo
vaný vytknul v odvolání teuto nedostatek jako neúplnost řízenÍ. Odvo
lací soud odbyl tuto výtku větou, že prý jest nerozhodno pro otázku 
pasivní legitimace žalovaného ke spo,[u, zda se postup opírá o právuí 
důvod a o jaký právní důvod se opírá, a p·rojevi! právní názor, že ná
mitka, že postup postrádá právního odůvodnění, by příslušela nanej
výše H-ovi jako postupiteli proti žalobkyni jako postupnici, a že jest 
se zřetelem k tomu důkazní thema nerozhodným. Z tohoto právního 
názoru vyplývá, že odvo!'ací soud přehlédl změnu, která byla učiněna 
§ 103 třetí dílčí novelou na doslovu § 916 obč. zák. Podle tohoto do
slovu jest nicotným projev vůle, jenž byl učiněn na oko k druhému 
s jeho souhlasem. Třetí osoba, jíž se dotýká jednání na oko a kterou 
zkracuje, může odhaliti pravý obsah ujednání a žádati, by jednání to 
platilo i proti nf podle svého pravého obsahu, podie své pravé podstaty. 
Nicotnost jednání na oko může tedy uplatniti i osoba třetí, nikoli jen 
postupitel proti postupníku, jak mylně vyslovil odvolací soud (§ 503 
čís. 4 c. ř. s.). Bylo proto povimmstí nížších soudů, by se zabývaly 
touto námitkoU' žalovaného a připusti·ly a· provedly důkazy nabídnuté 
o ní před prvním soudem. 

čís. 8462. 

Byla-Ii věc prodána s výhradou vlastnictví prodatele až do zapla
ceni kupní ceny s tím, že ji kupitel pojistí, a ujednáno, že kdyby nastal 
pojistný případ dříve, než bude kupní cena úplně zaplacena, připadne 
pojistný penlz proctateli, jest oprávněn nárok prodatelův proti úpadkové 
podstatě kupitelově, zabral-li správce úpadkové podstaty do úpadkové 
podstaty pojistný peníz, mající s,vé zvláštní označeni. 

(Rozh. ze dne 15. listopadu 1928, Rv I 573/28.) 

Zalobce prodal Ottmaru S-ovi automobil za 26.500 Kč, vyhradiv si 
k automobilu vlastnictví až do, úplného zaplacení kupní ceny. Ottmar 
S. měl automobil pojistiti a kdyby nastal pojistný případ před úpLným 
zaplacením kupní ceny, měl připadnouti pojistný peníz žalobci. Ottmar 
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S. zaplatil žalobci 10.000 Kč. automobil po té se rozbil. na pozůstalost 
po Ottmaru S-oví byl vyhlášen úpadek a do úpadkové podstaty byl za
placen pojistný peníz 23.000 Kč. žalobou, o niž tu jde, domáhal se ža
lobce na úpadkové podstatě Ottmara S-a vyplacení pojistného 23.000 Kč. 
Pro c e S n i so udp r v é s tol i c e uznal podle žaloby. O d vol a c i 
s o u d vyhověl odvo·lání žalované potud, že zamítl žalobu ohledně 
11.000 Kč a uznal žalovanou povinnou zaplatiti žalobci jen 12.000 Kč. 
D ů vod y: Co se týče právního posouzení věci, přidává se odvolací 
soud k právnímu názoru prvního soudu potud, že vzhledem na nespor
non smlouvu stran, že auto až do úplného zaplacení kupní ceny zttstane 
vlastnictvím žalobce a vzhledem na zjištěnou další úmluvu, že nastane-li 
pojistný případ před úplným zaplacením kupní ceny, pojišťovací čás·tka 
připadne žalobci, žal obcí přísluší proti úpadkové podstatě zesnulého 
Ottmara S-a, které pojišfovaCÍ suma za poškozené auto v částce 
23.000 Kč byla vyplacena, oh-ledně této částky vylu,čovací právo podle 
§ 44 konk. ř. ovšem jen do výše nezaplacené dosud pohledávky z kupní 
ceny za auto. Je bez pochyby, že, kdyby au10 bylo ještě v majetku 
úpadkové podstaty OHmara S-a, příslušel by žalobci vzhledem na vý
hradu vlastnictvi proti úpadkové podstatě ohledně auta vylučovací ná
rok podle § 44 konk. ř. Jelikož však auto před vyhlášením úpadku bylo 
nehodou zničeno a odškodné 23.000 Kč, které případá na poškozené 
auto z pojistky uzavřené S~em, bylo vyplaceno úpadkové podstatě, za
stupuje tato částka, která je v majetku úpadkové podstaty, auto a tvoří 
proto protí úpadkové podstatě vzhledem na zjištěnou úmluvu, která 
se stala mezi žalobcem a Ottmarem S-cm, že pojišťovací částka při
padne žal obcí, cizí majetkový předmět, který se dostal.do jejího vlast
nictví, který nespadá do společné úpadkové podstaty pozůstalosti po 
Ottmaru S-ovi a neslouží k uspokojení úpadkových věřite,lů, nýbrž tvoří 
odškodňovací dstku připadající v prvé řadě žalobci jako postižeuému 
pojišťovací škodou. V dllsledkn toho musí žalobci býtí přiznán vylučo
vací nárok ohledně oné částky ve smyslu § 44 konk. ř., jak by mu byl 
přiznán ohledně samotného auta. Jelikož však podle vlastních údaji'! ža
lobcových úmluva ohledně pojíštění auta zněla v tom směru. že pojišťo
vací částka připadne žalobci, nastane-li pojišťovací nehoda v čase, kdy 
kupní cena za auto nebude ještě úplně zaplacena, nelze jinak vykládati 
smluvní úmysl, než -že pojišťovací částka v takovém případě připadne 
žalobci ve výši, do niž v této době není kupní cena ještě zaplacena. 
V dlls1edku toho může býti přiznán žalobci vylučovací nárok ohledně 
částky pojišťovaCÍ 23.000 Kč, která je v rukou žalované, jen v tomto 
rozsahu. jelikož pohledávka kupní ceny žalobce, kdyžnasta.la pojišťo
vací .nehoda vzhledem k tomu, že OHmar S. složil na auto závdavek 
10.000 Kč, vybývala jen se zbytkovou ·částkou, mohl býti nárok žalobcův 
na pojišťovací částku jen tímto čás-tečným penízem uznán po právu. 
Jest ovšem beze sporu, že podle dohody v případě, kdyby Ottmar S. 
nezaplatil zbytek kupní ceny 16.500 Kč do 1. srpna 1925, měl žalobce 
volbu prohlásiti zálohu 10.000 Kč za propadlou jako litkup, v ostatním 
považovati koupi za rozvázanou a žádati vrácení vozu ve stavu předání 
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l1Cbú trvati na zaplacení kupní ceny i s bankovními úroky. Žalobce 
uplat"ujc vydání celé pojišťovací částky 23.000 Kč proti žalované s ohle
clem na toto smluvní ujednání tím, že notifikoval dne 31. srpna 1925 
žaiované straně placení, které se nestalo) a současně 'jí sdělil, že pro
hlásil závdavek 10.000 Kč za iitkup, a žádá odstoupení pojišťovací 
částky v plné výši. Avšak žalobni nárok není v tomto rozsahu oprávněn 
a první soud mu v tomto rozsahu vyhovělneprávem. Neboť, ježto podle 
shora zjištěné ústní dohody v případě havarie auta před úplným zapla
cením kupní ceny pojišťovací částka má připadnouti žalobci samozřejmě 
jen ve výši nezapraveného zbytku kupní ceny, když pak auto dne 28. 
června 1925, před splatností zbytku kupní ceny 16.500, utrpělo nehodu, 
vznikl tím pro žalobce jen nárok na vydání vyplaceného pojístného 
v částečné výší 16.500 Kč a nemohl také ještě podle písemné úmluvy ob
držený závclavek prohlásiti za propadlý jako lítkup a také neměl nárok na 
nezapravený zbytek kupní ceny převyšující část pojišťovací, ježto v době 
nehody Ottmar S. se zaplacením zbytku kupní ceny nebyl v prodlení a 
poněvadž žalobce žalobní nárok proti žalované může odvozovati jen 
z ústní úmluvy, týkající se pojištění, v níž nebylo· předvídáno propad
nutí závdavku. Přiřčení části pojišťoV<rcí sumy převyšující zbytek kupní 
ceny znamenalo by neodůvodněné obohacení žalobce. Z nároku příslu
šejícího jen žalobci v důsledku toho, co bylo dříve řečeno, na vydání 
částky 16.500 Kč, mnsí se však odečístí trosky poškozeného auta. Při 
ústním odvolacím jednání udaly obě strany souh,lasně, že trosky auta 
byly vydány žalobci a že měly ceny 4.500 Kč. jest jasné, že tento peníz 
se 111;lsí odečísti z nároku žalobce 16.500 Kč, neboť zbytek pohledávky 
kupl1l ce.n~ na 12.000 Kč byl snížen a jelikož žalobce, jak shora uve
?eno, m,a Jen potud nárok na vydání pojišťovací ceny, která je v rukách 
zalovane, pokud se tato kryje s opravdu vybývající pohledávkou kupní 
ceny. Bylo tudíž žalobu s částkami 6.500 Kč a 4.500 Kč, dohromady 
tedy s částkou 11.000 Kč, zamítnouti, naproti tomu v ostatním odvo
láni nevyhověti a napadený rozsudek, pokud vyhovuje žalobnímu žádání 
ohledně části per 12.0'00 Kč potvrdíti. 

" e j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolání žalované. 

Důvody: 

Neopodstatněny jsou výtky proti napadenému rozsudku s hlediska 
dovolacího duvodu § 503 čís. 4 c. ř. s. Mezi žalobcem iako pro-datelem 
a Ottmarem S-em jako kupitelem bylo umluveno ž'e' auto p'l'odwné 

'h . " s v~ radou vl~s~nict~'i až. do úplného zaplacení, Ottmar S. pojístí proti 
Oh~l a p~otr pnym skodam a ze, kdyby nastal pojíštěný případ dříve, 
nez kupl11 cena bude úplně zaplacena, pojištěná suma připadne žalobci. 
Měla se tudíž v tomto případě pojištěná suma státi žalobcovým vlast
nictvím prá:ě tak, jakoby jinak bylo j'eho vlastnictvím prodané, ale ještě 
l1cvyplacene auto, a měla tedy pojištěná suma v tomto přípaclě, jenž ne
sporně nastal, již P o cl 1 e Ú 111 1 li V Y nastoupiti na místo zničeného 
au1il, jak správně uznal odvolací soud. jelikož správce úpadkové pod-
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staty pojištěnou sumu do úpadkové podstaty zabral (sb. n. s. čis. 
6674) a vyplacené penize jako pojištěná suma měly zvláštní ozna
čení a svou individualitu tudíž neztratily (sb. n. s. čís. 6962), byl 
napadený rozsudek ohledně částky 12.000 Kč potvrzen právem. 
K v5rvodům dovolání, pokud nejsou vyřízeny již tím, co uvedeno, 
se podotýká, že netřeba zkoumati. jak by se věc byla měla, kdyby 
úpadce, správně snad Ottmar S., při úrazu autem nebyl přišel o ži
vot, an tento případ nenastal, že podle zjištěného obsahu smlouvy 
žalobce neměl nároku na postoupení pojištěné sumy, nýbrž na jeji vy
dání, a že odvolací soud otázkou, zda. pojištěná suma nastoupila na 
místo zničeného auta již podle zákona, s·e vůbec neobíral, a to právem, 
když se tak stalo již podle sjednané úmluvy. 

čís. 8463. 

Směn'ečný zákon ze dne 13. prosince 1927, čís. 1 sb. z. a 11. na 
rok 1928. 

Ustanoveni § 107 (4) směn. zák. předpokládá, že směnky, o nichž 
se tam mluví, byly vystaveny platně. 

U stanovení § 3 čís. 7 směn. zák. nepůsobí zpět. 
Směnka, na niž se nevztahuje nový směnečný zákon, jest neplatnou, 

není-li v oi udáno jen jediné platebni místo. 

(Rozh. ze dne 15. listopadu 1928, Rv I 1306/28.) 

Ve směnce, vydané dne 2. l'edna 1928 s dnem splatnosti 31. března 
1928, byla uvedena dvě různá bydliště směnečníků, aniž udáno zvláštní 
platební místo. Platební příkaz na základě této směnky pro c e sní 
s o- udp r v é s t o I i c e k námitkám žalovaných zrušil, ježto směnka 
jest vzhledem k předpisům směl1eólého řádu ze dne 25. ledna 1850, 
čís. 51 ř. zák. neplatnou, obsahujíc dvě rllzná bydliště směnečníků. 
O d vol a c í s o u Li napadený rozsudek potvrdil. 

N e j v y Š š í s o II cl nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Pro rozsouzení sporu jest po právní stránce rozhodnou především 
otázka, zdali podstatné n"Ježitosti žalobní směnky j'est posuzovati podle 
ustanovení směnečného řádu ze dne 25. ledna 1850, čís. 51 ř. zák., či 
podle ustanovení zákona směnečného ze dne 13. prosince 1927, čís. 1 
sb. z. a n. na rok 1928. Není sporným, že žalobní směnka byla vydána 
cine 2. ledna 1928, ž·e jest v ní uclán čas, kdy má býti placeno, na clen 
31. března 1928 a že jsou v ní uvedena dvě rllzná bydliště směnečníkli, 
ale není udáno zvláštní místo platební. Nový směnečný zákon nabyl 
účinnosti dne 10. dubna 1928 a podle § 107 (4) vztahují se jeho usta
novení o právu směnečném, o- jeho zachování a ztrátě také na směnky, 
které po účinnosti tohoto zákona dospějí, třebas byly před ní vystaveny. 
Ustanovení § 107 (4) směn. zák. předpokládá však, že směnky,. o nichž 
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se tam mluví) byly vystaveny platně, že měly podstatné náležitosti, jichž 
vyžadoval směnečný řád z roku 1850; který byl v plat@sti, když byly 
vvstavcny. V § 107 (4) nového směnečného zákona jest ovšem řeč 
také o »právu směnečném«, ale tomuto výrazu neľze rozuměti tak, jak 
tomu chce dovolatel, jakoby šlo o objektivní právní normy, upravující 
podstatné náležitosti směnky) nýbrž slovy těmi označuje tu zákon jen 
subjektivní majetkové právo, plynoucí ze směnky platně vystavené. To 
plyne jasně zejména z dalších s·lov odstavce (4) § 107, jednajících o za
chování a o ztrátě práva směnečného, a kromě toho i z toho, že nový 
záknll směnečný užívá i na mnohých jiných místech téhož vSrrazu »smě
nečné právo« k označení majetkového práva ze směnky - jako pro
tějšku směnečného závazku. (Tak na př. v §§ 21 (3), 29 (2), 37 (2), 
38 (1),39 (2),40,65,89 (1),93 a 106 (2). Ustanovení § 3 čís. 7 no
vého směnečného zákona, jehož se dovolává žalobce, ncpůsobí nazpi:! 
a jest tudíž posuzovati podstatné náležitosti žalobní směnky výhradně 
podle předpisu čl. 4 čís. 8 směn. řádu z r. 1850, platného v době jejího 
vystaveni. Ježto ve směnce té proti ustanovení čl. 4 čís. 8 směn. řádu 
z r. 1850 neni udáno jen jediné misto platební, byla uznána oběma niž
šími soudy za neplatnou již od pO'č.átku a s tím souhlasí i nejvyšší soud, 
poukazuje pro stručnost na důvody svých rozhodnutí čís. 6803 a 7244 
sb. n. s., na nichž trvá. Otázkou, zdali žalobní směnka nabyla později 
povahy směnky na viděnou, není třeba vllbec se obírati, neboť, byla-li 
směnka již od počátkn neplatná nemohla nabýti po'zději platnosti tím, 
že byla indosov<tna po uplynutí lhůty protestní, aniž byl učiněn protest. 
K vývodllm dovolání, že ani směnečný řád z roku 1850 nikde neusta
novil, že směnka, obsahující více směnečných adres bez udání zvláštniho 
místa platebního, jest neplatnou, stačí podotknouti že podle čl. 7 směn. 
řádu z roku 1850 nevzniká směneč'ný závazek z listiny, které se nedo
stává některé z podstatných náležitostí směnečných, a že prohlášení na 
takové listině (zejména také indosament a akceptl nemají směnečně
právní platnosti. Nižšisoudové posoudili tedy věc správně po stránce 
právní, zrušivše pro neplatnost žalobnÍ směnky sm'nečný příkaz pla
tební. 

čís. 8464. 

Zavázal-li se nájemník nedávati byt ani jeho část bez svolení ma
jitele domu do podnájmu a nepřijímati osoby do bytu pod jakýmkoliv 
titulem a ionnou ať úplatně ať bezplatně, jest pronajímatel oprávněn 
domáhati se na nájemci, přijavšim do bytu zetě, by zetě z bytu odstranil. 

(Rozh. ze dne 15. listopadu 1928, Rv I 1675/,28.) 

Najímaje od žalobce byt podrobil se žalovaný závazku,. obsaženému 
v domovním řádu, nedávati byt ani jeho část bez svo,lení majitele domu 
do podnájmu a nepřijímati osoby do bytu pod jakýmkoliv titulem a for
mou ať úplatně a1" bezplatně. Ježto žalovaný phja'l bez svolení žalobce 
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do bytu svého zetě Jana L-a, domáhal se na něm pronajímatel žalobou, 
by byl žalovaný uznán povinnym odslramlt Jana L-a z bytu. P r 0-

.C e sní s o II d P r v é s I o 1 i c e žalobu zamítl, o d vola c í s o u d 
uznal podle žaloby. D ťt vod y: Prvý soud míní, že by bylo protiprávním, 
odporujícím povaze nájemní smlouvy í skutečné vÍllí stran, kdyby se 
závazek žalovaného, obsažený v domovním řádu, měl vykládatI tak, že 
se tím žalovaný zavázal nepřijímati, ani své ncjbliž~í příbuzné do bytu 
v případě potřeby, a že se proto zalovany neprohresll pro,!1 .zavazl~u, 
přijav po sňatku dcery, která s ním po léta bydlela ve spolecne domac
nosti za nynější bytové krise do své domácnosti i zetě. Tomuto názoru 
prvého soudu však nelze přisvědčití. Odvolací soud zjišťuj.e na základě 
domovního řádu že se žalovaný pod'le odstavce IV. zavazal nedavatr 
byt ani jeho, část bez svolení majitele domu do podnájmu a nepříjímati 
osoby do bytu pod jakýmk?liv titulem a forl11o~ a~ úplatně ať b~~~ 
platně. Podle zásady pochveho styku (§ 914 obc. zak.) nelze vylozltr 
tento závazek jinak, než že strany měly jím ,1~a '" mysli, ~e žalov~ný není 
oprávněn přijmonti do bytu nikoho, kdo nel1l. clenel1l Jeho rodmy. Ro
dinu jest tu rozuměti v užším slova smyslu, t.). hlavu rodmy, otce, Jeh? 
manželku a jich bezprostřední potomky, kten JSou podrobenr ochrltne 
a moci rodičů a to jen potud, pokud jsou jí podrobeni (§§ 91, 147 a 
j()32 obč. zák.) - nikoliv však zetě, klerý, pOJav dceru hlavy rodll1y 
za choť, zakládá novou rodinu. Při smlouvě nájemní má nájemník kromě 
jiných 'povinností povinnost užívati věci .najaté smluven)f1TI zpúsobem 
(§ j()98 obč. zák.). Vzal-li tedy žalovaný proti převzatém~ zá~a~ku.do 
bylu svého zetě. který není členel1l je~o ro~~ny, !"a,strana z~luJlc, pravo 
žádati, by se žalovaný zdržel vadneho uZ,lva,m ~ecI na]ate, vpo~Uid s~ 
týče, by véci najaté řádně užívaly Sl1:,luvenyl!1 ,zpuso?ei11 J takze, za.l.obm 
žádost, by bylo uzn"no právem, ze zalovany Je povll1en ;:e sv~ho bytu 
neprávem lam přijatého zetě Jana L-a odstramll, Jest oduvodnenou. 

N e i v y š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Odvolací soud vyložil, pOl1živ všeobecného vykládacího pravid~a 
;; 914 obč. zák. správně obsah domovního řádu, a stačí vzhledem k vy
~Odllll1 dovolacíl1l dodati toto: Dovolatel vytýká, že se výklad odvola
cího soudu příčí tomu, 'čeho jest dbáti v bezelstném styku na poli práv
ním. Avšak zde jest doslov domovního řádu tak jasný, že netřeba k vy
pátrání pravé vÍlle stran ani sáhati k vzdálenějším pomůckám pro ~ý
klad smyslu oné smluvní podmínky. Ostatně se zásadou bezelstneho 
právního styku by se nesl'Ovnáva!o, kdyby tlěk~?, najímaje byt pro s~be 
a svou rodinu, počítal i s tím, ze ho bude uZlvah I s rod;maml svrch 

dětí, až tyto dospějí a založí si svou rodinu. Naprosto bezdu~.odno,u lest 
výtka, že se výklad tento příčí. záko~né pov~ze ,~'."l.ouvy naJe;tlm. Ko
nečně jest pro věc nezávažno, Jak byvaly nejVyssl soud ve Vt dl1l. roz: 
hodovalo tom, koho při služebnosti hy tu, .- o což v, tomto p!!pade 
nejde, - si smí k sobě bráti ten, pro koho Jest tato sluzebno~t znzena. 
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Že zetě nelze na roveň stavěti služce) kterou si vezme nájemník, netřeba 
blíže odÍlvodňovati. 

čís, 8465. 

K poplatkům (jiným veřejným dávkám) ve smyslu § 52 úp. řádu 
patří i poplatky za používáni státního telelonu. 

(Rozh. ze dne 15. listopadu 1928, Rv II 76/28.) 

Finanční prokuratura přihlásila jménem státu k úpadku montánní a 
prúmyslové společnosti pohledávku na nezaplacených telefonních po
platcích a žádala, by této pohledávce bylo přiznáno pořadí II. třídy. 

Žádané pořadí bylo popřeno správcem úpadkové podstaty a státu ulo
žel1~ lhůta k podání žaloby. V žalobě domáhal se pak stát, by přihlá, 
šene pohledávce bylo přiznáno pořadí II. třídy. Pro c e sní s o u d 
p r v é s tol i c e žalobu zamítL Dll v o cl y: Vzhledem k tomu, že 
podle § 52 konk. ř. patří do ll. třídy konknrsních pohledávek daně, po
platky 11 jiné veřejné dávky, pokud nedospěly dříve než 3 roky před 
vyhlášením úpadku, a že zákonem ze dne 23. března 1923, čís. 60 sb. 
z. 11 n. byl telefonním poplatkům přiřknut ráz poplatků veřejnoprávních, 
žádá strana žalující, aby bylo pohledávce přiznáno pořadí II. třídy. 
Strana žalovaná tvrdí naproti tomu, že telefonní poplatky nejsou ve
řejnou dávkou a že vzhledem k tomu náležejí do m. třídy úpadkových 
věřitc1ťr a navrhuje proto zamítnutí žalobní žádosti. Podle § 52 konk. ř. 
náležejí do ll. třídy úpadkových pohledávek daně, odbytné, berní pach
tovné, poplatky, cla, příspěvky k pensijnímu a sociálnímu pojištění a 
jiné veřejné dávky, pokud nedospěly dříve, než tři léta před vyhlášením 
úpadku, to jest dávky vybírané ke krytí nákladů spojených s veřejno
právními úkoly korporací vefejného práva (státu, země, župy, okresů, 
.obce), nikoliv také poplatky, které korporace tyto vybírají jako ma
jitelé podniků hospodářských (poplatky za dodávku vody, plynu, elek
iřiny; dopravné na drahách veřejnoprávními korporacemi provozova
ných). Telefonní poplatky jsou podle své povahy odménou za používání 
státního telefonu, státniho hospodářského podniku. Nájem telefonu děje 
se dobrovolnou úmluvou mezi stranou a pO'štovním erárem. Z toho 
plyne, že telefonní poplatky nelze podřaditi pod veřejné poplatky, pokud 
se týče dávky ve smyslu § 52 konk. ř. (rozh. býv. nejv. soudu ze dne 
9. lÍnora 1915, Rv VI 29/15, rep. nálezů čís. 251 úř. sb. čís. 1624). 
Řečená vnitřní povaha telefonních poplatků, která iest podle názoru 
soudu jediné rozhodná pro řešení sporné otázky, nebýla nijak změněna 
ustanoveními záko.na ze dne 23. března 1923, čís. 60 sb. z. a n., že zři
zování, udržování a provozování telegrafů' (telefonÍl) na území Česko
slovenské republiky jest výhradným právem státu (§ 1), že min. pošt 
a telegraW spravuje věci telegrafní (telefonní), zejména stanoví po
platky za používání telegrafů (telefonů), (§ 6), že pfíslušnost řádných 
,soudů ohledně poplatklr jest vyloučena (§ 13, odst. 2) a že telefonn'í 
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poplatky se nyní vymáhají ~l1UCenl: správní exek~cí na zák,ladě úřed
ního výkazu dlužních poplatkt\ (§ 14). O cl v II I a c ,I s ,o U ~ u:nal podle 
žaloby. D II vod y: Názoru prvého soudu nelze pnsvedčltt. Pred vyc!a
ním zákona čís. 60/23 byla otazka, J3ka povaha teletonmm poplatku::, 
přísluší, zda veřejnoprávní či ~ou~rom?právní, .s?OrnOl~ v o 11!~ľatu;e ' 
i v judikatuře a byla rozřešena v ]Udlkature reperton,:m nale~u ;IS .. 20\ 
úř. sb. čís. \624 tak, že jim by,la oduznána povaha, vere]nopravm d,~vky; 
To lllt:l0 důvod v tom, že nebylo v zákonnych predplsech o pouZ1vam, 
pošty, telegrafu a telefonu - dvorní dekret ze dne 5. lístopadu 1837, 
čís. 240 sb. z. s., § 27 a nař. min. obchodu ze dne 18. dubna 1905, 
čís. 64 a ze dne 24. června 1910, čís. 134 ř. z. - zmínky o tom, má-Ii 
se poměr toho. kdo zařízení stát~ího poUž!vá ~ k ,ústavu ... ~t~t'l1ím ... ~_ 
použití ·to poskytujicímu posuzovati pOdle, predpls.u prava vereJllcho :Ol 
soukromého, ač již tehdejší hteratura vetslnou, stala l~a ~tantlVlsku, ze 
smlouva telegrafní a telefonní jest sn~louvo,u verej,nopravm" nl~ohv SO~
kromoprávní, ježto hlavní zásady obcanskeho prava platne pn. sjedna
vání smlouvy soukromoprávní scházejí. Tak schází tt;v?ln?,st vule ujed
nání smlóuvy odepříti na strane státu, vYjmouc urclte pnpady, v za
konech zvláště vytčené (telegramy, r?zh.o~ory .podloe obsah,~"s~éh? ve-, 
řejný pořádek a mravopočestnost ohrOzu]lcl a zak?num se pnele;, pnp~d 
války), na druhé straně jest lhostejno, je-h,druhy smluvn;k zpusobllym 
k právním jednáním číli nic, takže jest to spise smlouva verelneho pra;a, 
Podobně je tomu i při poplatcích za použiti zaříz.ení ústavů plynouClc~ 
z veřejnoprávní povahy ústavů těch a smluv ]CJlch. Obdobu poplatku 
těch dlužno spatřovati mimo jiné také v přijetí zámožných nemocnych 
do nemocnice kde tito rovněž musí platití poplatky za výkon ústavu 
toho za léčeni (srovnej Dr. Nawiasky Oer. Ztg. 1905 čís. 40-42 a lite
raturu tam citovanou). Právem dovolává se odvolání zákona čís. 60/23, 
kterým tato. sporná otázka byla rozřešena. V zákoně tom se vůbe~ vy
lučuje ve věcech žádostí a stížností pořad práva (§ 13). a nuc,ene vy~ 
máhání poplatklt děje se podle § 14 poltllckou exekuci. V duvodove 
zprávě tisk. 40'35 praví se výslovně, že stížnosti a žádosti Spada]l do 
kompetence řízení správního. Je-li však pořad práv~ soukrol11e~o .. vy
loučen a vymáhání poplatku děje se ~olitick?u. exeku31 na z~klade ured
ního výkazu nedoplatkú, je tím jasne prokaz,ana vere]llOpravlll pO,voah~ 
těchto poplatků a je naprosto bez významu, ze snad j de o hospodarsky 
podnik státu, Poplatkům těm jako veřejnýl~' dávkám je~t přímati ll. t!ídU 
věřitelskou v úpadku a nebyla-h pohledavce te prvmm soudem pred
nost ta přiznána, stalo se tak neprávem. 

N e j v y Š š í s o u cl, nevyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

Dovolání opřené jen o dovolací důvod nesprávného právního po
souzení věcí podle § 503 čís. 4 c. ř. s., není opodstatněno. Podle § 52 
úpadkového řádu náležejí do druhé třídy ,~pa?kových věřite.lů daně (o.d
bytné, berní pachtovné), poplatky, cla, pnspevky k pensl]nmlU a SOCI al-
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nímu puji~~ční, a j,il1é veřejné clá~,'ky, pokud ncdospl'ly dříve než tři léta 
před vyhlasenll11 upadku a nebyi)' zapJq.ceny již z věci za ni ručící. Do
volací soud, schv~!uj,e prá~n! názor -odvolacího soudu, že k poplatkům, 
pokud se tyče k JmyJ1l vereJ11ým dávkám v tomto paragrafu zmíně-ným 
patří í poplatky za používání státního telelonu. Otázka tato byla dříve 
sp~rná ~ mohl? hy' se, v ,té;? příčině dod~ti k důvodům napadeného roz
SUllku, ze nyl1l pr'lzn3va lemto poplatku111 druhou třídu v úpadkovém 
řízení i Bartsch-Pollak, řád úpadkový, vyrovnávací a odpůrčí Vídeň
Lipsko, 1927, .. str. 369. Než otázka, o niž jde, jest nyní rozřešei~a záko
nem o telegrafech ze cine 23. března 1923, ~ís. 60 sb. z, a n., podle jehož 
§ 2 teleiS:ra,fe;l1 rozumí ose i telefon a jenž stanoví v § 13, že o stížnostech 
clo P(~lIz.1van! tel~?~afu, do vrmčře~~ tel;grafních ,:1ebo

v 

tele~onních po
platku, pko~, o za~o,stech" o, jlC~ vlac~lll ro:;hodu]1 poStOVlll, telegrafní 
a teletol1ll1 Ul a cly, te,lltelslv, post a te,egrafu a 1111111sterstvo pošt a te
lcgrafú v ~,~edel~san~, i.nst~n,ční cestě a že příslušnost řádných soudů 
pro ,tyl? St:Z~lO.Stl a ,zaé1o~ll jest vyloučena. Z toho jde, že poměr zal 0-

zen.y pnpustenIl11 zaJe111111ka k používání státního telefonu není pomě
rem práva soukromého, nýbrž práva veřejného že tudíž i úpht::l za toto 
používání nem~, ráz ~oplatku SOUkrOl:'ého, nÝbrž poplatku UV~řejného, 
k~cry proto pozlva pr,ednosh v druhe třídě úpadkovj'ch věřitelů. Jen 
dusledkem toho jest predpl' § 14 zák. o telegrafech, že se telegrafní a 
telefonní poplatky vymáhají vnuceně správní exekucí a že exekučním 
titulem jest úřední výkaz dlužných poplatkú, Na tom nemění nic okol
nost~ že podle § 3 tohoto z:1kO'na 'se připouští i telegrafy soukromé 
l1c:buť o takový telegraf) pokud Se t}'če t01cfon, tu nejde, a zákon v § :3 
(4) 0(1 soukromých telegrafů výslovně odlišuje všechny ostatní 
t~legrafy, ~ak? teleg':~,fy ~t~tn~. na, něž ony soukromé telegrafy hez stát
mho clovolelll nes!Jle]l bytt pnpojeny, Pravdu má dovolání že v § 52 
-úp,acl~ového ,.!á51u, jsou zvlášt' uvedeny příspěvky k pensi{nímu a 80-

clal111111U, POJlStC111, ale z toho neplyne, že jiné veřejné dávky ,č.ili po
platky) jez \/ tomto paragrafu nejsou zvlášť uvedeny, do druhé třídy 
úpaclkov)'ch věřiteW nepatří. ~ 

čís. 8466. 

.. Ručen; za škodu z provozu automobilů (zákon ze dne 9. srpna 1908 
ús. 162 ř. zák.). ' 

_'e ~ií?stroj neby~ odňat .post~pem objel<tiv"ě bezprávným z disposice 
"",g,nlkovy, dal-h vlastmI; khc od garáže strojníku, by na s,troji pro
veal opravy, strojník všai, této p[iležitosti zneužil a podnikl se sno
strojem jízdu, 

(Rozh, ze dne 15. listopadu 1928, Rv II 118/28.) 

Majitel automobilu dal strojníku K-ovÍ klič od garáže, by provedl 
na aut?mobllu opravu. K použil této příležitosti a podnikl s automo
bilem ]lzdu, za níž se automobil srazil se žalobcem a pora'nil ho. Ža-
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, 'kod uznal pro c e s n i s o udp r v é s t 0-
lobni nárok na nahrad~ s. Y . r K-ovi nikoliv i proti majiteli auto
I i c e důvodem po p'~avll ]en

d 
p~ I dvolá~í žalobce napadený rozsudek 

mobi1u, O d vol a c I ~ o u. . tO odotknouti že ustanovení § 1 (4) 
potvrdiL D II vod y: Pred}1e ]e,~ Pdůvodu jak to míní odvolání. Tyto 
aut. zák, neobsahuJe vyvl§no~ac~~o,. pOdie onoho ustanovení ručí na, 
důvody jsou uvedeny v ,', I ·ezlO OZll' ten kdo toto nakládání vy
místě vlastníka ~ebo ,podn!ka,e,.e t pro~bec již ~d původu povinnosti ru- ' 
konává. V tak?vem ~r:~ade ne~, aU n:':nůže se tedy o vyvinění mluviti. 
čení na strane prvne]slch oso ' , "d" k 

" ",. '. dvolatelovu, že v souzenem pnpa c, ]a 
Nehe dále p:lS~~,d~lh na~~ru o b'ektivní protiprávní postup, nýbrž jen 
byl bezvadne z]lsten, nes o o, O)"' 'est že auto bylo před úrazem 
O porušení smltl~;1iho, uj:dnám. ~~st~~~o I jeh'o majitel vydal klíče spolu
uzamčeno v garazl a ze zalovany .] b '1 d'IIS'l' na kole která . . ť' čelem y opravl ' 
žalovanému K-OVl len za, lm ubl.' h šoférem nýbrž jen strojníkem 
se cestou poškodila, dále ze K ne y je o. "" d' ch autem při nichž 
při jeho hospodářství, ,že ho b~al ž~lova~~opr~~,~~ byl náp~mo()en při 
však vždy řídil auto sam, S se,.ou l:n p 'tně muřipomlnal, by se ne
případných poruchách na stro]l, t a

t 
z,e oP~e tento Pjsa spolehlivým. děl

opovážil jezditi s ~~tem s~mos a n:~h~val koneČně že K v době úrazu 
níkem, dle tohoto pnkazu ;,zdy ,se z " p~oti zákazu svého zaměstna
použil auta k jízdě bez vedoml a, J"~,m~ o ravy duše měl přístup k autu, 
vale1e, použiv př~leŽl~ostl, kdy fa tuce t~~ jtko právo považovánO' opráv
Podle § 354 0~'C. zak. Jest v as m~'tk' věci podle libovůle a vyloučiti 
něním nakládal! s pOdstaJo~ ~ Sb UZl o~hlasu ba proti přímému zákazu 
každého jiného z t?ho, K yz ,; ez ~1 'prohřešil se proti vlastnickému 
vlastní~a auta, s tunto z garaze vy] '~ho rotiprávní. Jen kdy~y K byt 
právu zalovaneho H-~,. a hyl postu~a~o ří~ič anebo z jiné příčmy a byl 
měl od něho povolem JetI, s a~te:n.l , o mu ze služebního poměru, šlo 
by n·ejednal po~le záva~ku n.a1ez~J1Clh nemohlo by se říci, že auto bylo 
by o překročent smluvlIl,ho ~avaz ~ a cl' tento sám k tomu svolil, by 
odňatu dispOSICI v1astmkove, pOd~eva z K ovv Ani ustanovení §§ 11 . 

. d' . ře' 10 do lSposlce - ó' .' auto z leho lSposlce ps, cl b 1910 čís, 81 ř. zák. nemuze 
a 53 druhý odsta;,ec mm. na~: z ~8,Z ~č~fu kte:ý sleduje toto nařízení, 
se žalobce s úspechem dovo ~v~.\, ejí v 'úvahu jen při silostrojových 
vyplývá, že jeho ustanoveU! pne az kd ž 'sou v "aráži. Tomu na
vozidlech, když jsOU v provozu, mkohv,. ak~ž l znění § 1 podle něhož 
svědčuje smysl všec~.jeh? ustan~~~~:, davozid1a, která j~zdí na veřej
ustanovení tohoto nar~z~m 6esth~ ustanovení činí držitele takového vo
ných dopravlllch cesta: ,. ru ," osobami kterým to podle usta
zidla odpovědným:, kd~z toto nem lllzeno iž pojem' odpovědnosti ukazuje 
novení tohoto nanzenl, Je~t do'vo e~o"~ržitelovo v tom směru, že řízení 
k tomu, že předpok1ade~ ]es~ zav~nem to bylo možné jemu nezabrániL 
takovým osobám dov~li1, l;e ~n~cdl~Ustavu věci ZjištěnéhO prvním sou
Žádná z těchto skutesn10sh n k " dě násle(\kem protiprávního. postup~ 
dem dána, a.n K pOUZl aula, \f t novení § 2 (3) aut zák. nepřicházl 
a přes výslovný zákaz ,držit,e1uv., ~ a 'ak ]'iž nahoře byl~ uvedeno, o ně
hl vůbec v úvahu, ponevadz neJue u, I 
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který vyviňovací důvod, Nemůže jit pralo žalovaný lL býti považován 
za povinného z ručení ve smyslu § L ' 

Ne j v y Š š í s o u d uznal ža10bní nárok po právu proti majiteli 
automobilu. 

D ů vod y: 

V dovolání opřeném jen o dovolací dúvod podle § 503 čís, 4 c. ř. s, 
vytýká ža.Jujicí strana napadenému rozsudku diivodně, právní vadnost 
proto, že spoluža10vaný majitel auta Cyril 1'1, byl sproštěn ručení za 
následky škodné příhody z důvodu § 1 (4) zákona automobilového. 
Podle cit. zák předpisu ručí v případě, že silostroj byl v době škndné 
přihody z disposice majitele nebo provozovatele odňat protiprávním po
stupem, za následky škodné příhody místo něho ten, kdo tuto disposici 
vykonává, t. j, se silostrojem nakládá. Předpokladem pro účinnost to
toho předpisu jest však, že odnětí disposice nad silostrojem vlastníku 
stalo· se postupem objektivně (absolutně) bezprávným, činem příčícím 
se předpisům všeobecného právního řádu, nestačí tedy porušení pou
hých ustanovení smluvních vydaných niko1iv v zájmu všeobecném. 
nýbrž jen za účelem úpravy právního poměru mezi stranami (srovn. 
rozh, čís, 2035, 3561, 3819, 5404 sb. n. s,), V souzeném případě není 
tento předpO'k1ad splněn, neboť odnětí auta z disposice vlastníkovy stroj
níkem K-em nestalo se podle zjištění nižších soudů abso.Julně proti
právním způsobem, nýbrž na ten zpiisob, že spo1užalovaný majitel 
auta vydal strojníku K-ovi, který byl v jeho s,lužbách nikoli sice jako 
řídič, leč přece jako strojník a jako takový byl přibírán k jízdám, tedy 
jako jeho provozný pomocník (§§ 2 ",dst. 3 a 8 autom, zák,), klíč od 
garáže, v níž auto bylo před tím uzamčeno, třebas i jen za tím účelem, 
by K na autu opravil duši na kole při dřívější jízdě prý po·škozenou. 
Odevzdav klíče k uzamčené garáži, poskytl majitel auta sám K-ovi pro
středek a možnost, aby se ujal delence a disposice nad si1ostrojem a, 
použil-li pak K, zneuživ této příležitosti, auta bez vědomí žalovaného 
majitele a proti jeho přísnému zákazu k jízdě »na.černo,«, která na to 
způsobila škodnou příhodu, nelze tvrditi, že se odnětí disposice nad 
autem stalo postupem protiprávním shora naznačen'ého způsobu, Bez
právnost činu K-ova záleží naopak jediné v lom, že se provinil na svých 
služebních povinnostech proti spoíužalovanému majiteli auta. Jde tedy 
jen o bezprávnost smluvní, jež mŮže jeviti účinky jen v poměm těchto 
dvou stran, podle zákonodárných intencí a směrnic zákona automobilo
vého, však nijak nemťtže ospravedlniti, by majitel allta byl sproštěn ru
čení v § 1 zák. aut. mu uloženého proti třetím osobám, které v dalším 
důsledku tohoto služebního, provinění jeho provozního. zřízence byly 
poškozeny, to tim méně, přihlédne-li se zejména k předpisu § 8 automo
bilového zákona, který stanoví bezvýhradné ručení maj.itele (provozo
vatele) automobilll za zavinění provozních pomocníků. Názor nižšícrr 
soudii, že spo1uža10vaný majiteoJ si1ostroje 1'1, z důvodu § 1 (4) autom. 
zák. neodpovídá za následky této K-em svémocně podniknuté škodné 
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jízdy, jest p: ně mylným, dilsledkem čehož bylo dovolání vyhověti 
a, ježto se l1tka vlastního za\ iněnÍ ž"dohcova spolužalovan)T1l1 
uplatněná ukázala podle zjištění nižších soudú 
nižších soudli zmčniti. 

čís. 8467. 

Ručení za š\wdu z provozu silo strojů (zákon ze one 9. srpna 1908, 
čís. 162 f. zák.). 

Nastala-Ii škoda stfetnutím dvou silostrojtr, ručí třetí osobě nesú
častněné na provozu silostrojů ti, kdo se úplně neospravedlnili, rukou 
společnou a nerozdílnou. 

(Rozh. ze dne 16. listopadu 1928, Hv I 298/28.) 

Žalobce doprovázel jako zřízenec Antonína Š-a zásilku nábytku, ktec 
rou vezlo nákladní auto Jana Ch-a. Na křižovatce sraziio se nákladní 
auto Jana Ch-a s vojenským autem, při če111žbyl žalobce poraněn. Ža
lobou, o niž tu jde, domáhal se žalobce na Janu Ch-ovi a českosloven
ském eráru rukou společnou a nerozdílnou náhrady škody. Pro c e s II í 
s o II -cl p r v é s t o. 1 i c e uznal žalobní nárok proti oběma žalovaným 
rukou společnou a nerozdílnou po právu. D ů vod y: Podle toho, jak 
nestrann)rmi svědky bylo vylíčeno, měH _řídiči obou automobilů před ža-
10b11í nehodou úplně volnou jízdní dráhu a rozhled v ní na pravo i na 
levo, avšak oba jeH nepřípustnou rychlostí, přesahující 6 km za hodinu 
na křižovatce ulic, čímž se 8t3.l10, že vojenské auto, jež před nehodou 
brzdilo, nemohlo včas zastaviti a narazilo- na civilní auto Ch-ova. Tím 
oha řídiči porušili předpis § 46 min. nař. ze dne 28. dubna 1910, čís. 81 
ř. zák. o bezpečnostních opatřeních pro provozování jízdy silostroji, a ~ 
§ 45 nař.) podle něhož rychiost jízdy za všech okolností má b),ti volena 
tak, by řidič auta byl pánem rychlosti a by bezpečnost osob a majetku 
nebyla ohrožena, řídič pak má rychlost přiměřeně umírniti, po připadě 
zůstati státi a motor zaraziti, kdyby nehody .nebo poruchy dopravy 
mohly býti způsobeny vozid·lem. Třebaže tedy řídič vojenského auta dal 
v}Tstražné znamení, není tím úplně vyviněn podle § 48 cit. min. nař.) ježto 
je! na křižovatce neopatrně a nepřípustnou rychlostí. Naproti tomu však 
jest prokáz<ino, že vojenské auto při náhlém brzdění se smeklo clo pIava 
a narazilo na auto civilní, z něho,ž následkem nárazu žalobce vyletěl a 
při tom se zraniL Na této nahodilé okolnosti smyku a setrvačnosti nelze 
přičísti však výhradnou vinu řidiči auta Ch-ova, neboť okolnost ta sou
visí se zvláštním zpusobem zařízení auta, jež se smeká při náhlém za
brzdění - § 2 aut0111. zákona a § 1311 obč. zák. Kdyby byl řídič vo
jonského auta jel na křižovatce rychlostí 6 km, t. j. přibližně rychlostí 
rázné chůze dospělého člověka, nebyl by potreboval náhle rychle za
brzditi a nebylo by 111U auto popojelo ku předu. Třebaže tedy v souzeném 
případě šlo o srážku dvou aut a podle § 3 autol11. zák. neplatí tu usta-. 
novení § 1 a § 2 zák. autol11., nýbrž občanský zákon, musel uznati soud, 
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~:. nehodu žalob ní zavinili řídiči ObOll aut, za jejichž hrubé zavinění po
~~ c:. 8 zák. autom. ručí vlastníci aut, žalovaní. Ježto míru zavinění ří
l"~ú~na žalobní nehodě nelze přesně určiti, uznal soud, jak uvedeno ve 
~'~rokU rozsudeč.ném podle § 1302 obč. zák. O d vol a c í s o u d vy
Jlověl odvolál~i žalo~aného voj-ens~ého. erá!u potuct,. že nárok, žalo'~cův 
proti vojenskemu erar~ Jest po p'favu, je~ jedn5)U ,tretmou, .dvema, tretl
nami nikoliv, v ostatmm co do solIdarmho fucem vOjenskeho eraru se 
spolužalovaným Ch-em odvolám nevyhověl. D ů vod y: Nesprávně 
prvý soud ocenil důkazy a neposoudil důsledkem toho správně věc po 
stránce právní, pokud jde o miru zavinění, maje za to, že ji přesně nelze 
určiti (§ 1302 obč. zák.) a že ručí vlastníci obou auto111obilú jeden za 
druhého. Bylo zj ištěno, že řídič civilniho auta, blíže se ke křižovatce ne
dával vůbec znamení výstražné. K tomu byl však podle § 48 min. nař. 
povinen a, ježto bylo zjištěno, že řídič vojenského auta dával slyšitelné 
znameni, jest zavinění řídiče auta Ch-ov a větší než řídiče vojenského 
auta. Proto vyhověl soud částe·č.ně odvolání žalovaného eráru v tomto 
Sl1ltTll a stanovi:l míru zavinění připadajíd na řídi6e automobilu vojen
ského jednou třetinou a jen v tomto poměru ručí žalovaný čsl. vojenský 
erár za bolestné a věcnou škodu žalobce z automobilového úrazu a to 
rukou společnou a nerozdílnou se spolužalovaným Janem Ch-em. 

N e j v y Š š i s o u d vyhověl dovolání žalobce a obnovil v napadené 
části rozsudek prvého soudu. 

D II vod y: 

Odvolací rozsudek posuzuje otázku ručení žalovaných - na rozdíl 
od prvého rozsudku -- správně podle zákona ze dne 9. srpna 1908, čis. 
162 ř. zák., avšak ocitá se v rozporu se svým vlastním právním názorem, 
maje za to, že míru ručení jest posuzovati použitím § 1302 obč. zák. po
dle míry zavinění. Právem vytýká dovolání omyl tomuto jeho právnímu 
názoru (§ 503 čís. 4 c. ř. s.). Jakmile nižší soudy zjistily, že žalobcova 
škoda jako škoda osoby na provozu jízdného silostroje nezúčastněné 
vznikla setkáním se dvou si1ostrojů, a uznaly, že oba žalovaní za ni ručí, 
ať již proto, že ji spolu přímo zavinili, neb proto, že se jim nez.dařil vy
viňovací důkaz podle § 2 aut. zák., nelze určovatí u nich mím zavinění 
a ručení. V takovém případě jde o škodu z události, jež vznikla setká
ním se několika - podle automobilového zákona - ručících provozů po
dle prvé věty § 3 (4 ) aut. zák. a tu ručí osoby zavázané ručením na zá
kladě tohoto zákona podle poslední věty téhož § rukou nerozdílnou. Zá
kon ukládá v odst. (4) § 3 aut. zák. osobám, které za škodu vzniklou 
střetnutím dvou automobHů ručí podle aul. zákona, rl1čení solidámí bez 
oh-ledu na míru jich zavinění právě tak, jako je ukládá několika zaváza
ným v § 1 (6) aut. zákona. Tu i tam je síce možným ospravedlnění po
dle § 2 aut. zákona, avšak pro moení za škodu, jež vznikla osobě třetí, 
totiž osobě na provozu aní toho ani onoho jízdného silostroje nezúčast
něné, má právní důsledky jen, podařilO-li se žalovanému ospravedlniti 
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se úplně. Jen \' tomto případě neručí žalovaný, ač jde u něho o jeden z ně
kolik ručících provozů, jejíchž setkáním škoda vznikla, a nelze proto 
podle povahy věcí použítí poslední věty § 3 (4) o solidárním ručení, 
která nestanoví, že ručí solidárně i ten, kdo se úplně ospravedlnil. V ta
kovém případě tento žalovaný vůhec neručí. Nepodařilo-li se však žalo
vanému, hy se ospravedlnil úplně (§ 2 (4) aut. zák.), je účast jeho jed
ním z oněch několika rlJlčících provozů, }ejichž setkáním škoda vznikla, .. 
Jest zavázán ručením na základě aut. zák. Důsledkem toho ručí za škodu, 
jež vznikla osobě třetí nezúčastněné na .provozu silostrojů podle jasného 
znění řečeného místa zákona rukou nerozdílnou. Míra zavínění může po 
případě míti právní význam pro otázku postihu několika ručících osob 
mezi sebou, než o otázku tu v souzeném případě nejde. Tu jde o nárok 
třetí osoby podle § 3 (4) aut. zák. a její nárok je proti několika osobám 
solidární. Bylo proto obnoviti v té příčině výrok prvého soudu, třebaže 
z odchylných důvodů co do základu solidárního ručení. Názorem dovo
lací odpovědi, že zažalovaný nárok jest posuzovati podle obč. zák., pro
tože hlobc'e nehyl dopravován ani za úplatu ani po živnostensku, ne
třeba se podrobněji obírati, neboť podle zjištění nižších soudů byl ža
lobce v den nehody zaměstnán jako sluha v š-ově továrně na výrobu ná
bytku, doprovázel auto Ch-ovo, jež vezlo nábytek š-ův, a za dopravu 
tu platil Ch-ovi Š. Použíl tudíž žalobce auta jako zaměstnanec 'š-ův za. 
úplatu, již dal Š., plati proto ustanovení § 4 (I) aut. zák. o náhradě 
z poškození osob jízdným sílostrojem dopravovaných za úplatu a ne
sejde na tom, zda by také dopadalo ustanovení o náhradě z úrazu v živ
no,stenské dopravě. 

čis.8468. 

Předpoklady právní ochrany nároku, najmě i oprávnění ke sporu, jest 
posuzO!Vati podle doby vyneseni rozsudku prvého soudu. 

Byl-li odvolaclm (dovolacim) soudem zl'u~en rozsudek prvého soudu 
(rozsudky nižších soudů) podle § 496 čÍS, 3 cts. následkem odchyl
ného právního názoru odV'olacÍho (dovolacího) soudu v otázce opráv
něni žalobce ke sporu, mohl žalobce k odůvodněni svého oprávněni ke 
sporu uplatniti nové okolnosti, i takové, jež nastaly po vyneseni dří
vějšiho rozsudku do vyneseni nového mzsudku. 

(Rozh ze dne 16. listopadu 1928, Rv I 365/28). 

Žalobu o zapllacení peněžité pohledávky o' ba niž š í s o u d y za-· 
mitly. N e j vy Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a ulo'žif 
prvému soudu, by znovu mzhod!. 

Důvody: 

Nižší soudy zamíMy žalobu proto, že žalobkyně v době podání ža-· 
loby nebyla oprávněna ke sporu, ana tehdy byla žalobn! pohleďávka při
kázána k vybrání Marii M-ové k vydobyti její pohledávky 5.200 Kč 
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s řís!. a Samueli W-ovi k vydobytí jeho pohl,:dávky. 8.000 Kč, s přís!."a 
P tl'to pohledávky vyčerpávaly pohledavkuzalob111. Podle nazoru 111Z-

any , bl' , k' I b' d b' ších soudC! nestačí, by žalobkY'!:~ y' a ?!"r.avnena za,o '~, v, o e. vy-
elání rozsudku pr;,ého soudu. P'~l to~ 111ZS! s5'-~dy zastava]! dale nazor, 
že v pokračová111 ve sporu nanzenem ne]vysslm ;wudem podle § ,496 
"s. 3 a 513 c. ř. s. nelze již jako novotu uplat111h, ze exekuce vedene na 
~' lobní pohledávku uvedenými věřiteli byly zrušeny. V obou směrech 
zast však názor nižších soudů mylný. Ustanovení § 406 c. ř. s., že Iz'e 
~edsouditi k plnění jen, když nastala splatnost v době vynesení rozsu~ku: 
'e výrazem všeobecné zásady proces'ní, že předpoklady pro pravD! 
~chranu nároku jest posuzovati podle doby vynesení rozsudku prvého 
soudll. Je to požadavkem procesní hospodárnosti, by nebyl prováděn 
nový spor, když soud podle výsledku řízení, může považ9vat~ nárok z~ 
odůvodněný v době vynesení rozsudku prv~ho soud~" treba;e v ~obe 
podání žaloby tomu ještě tak nebylo, a, kdyz, s?u,d mu ze ~ p~vodm ne,~ 
odúvodněnosti žalobního nároku v dobe podam zaloby pnhlednouh pn 
přísudku útratovém ve smyslu ~§ 41, 43, a 48 c. ř~ s., ~.:raž~je o tom, 
pokud se útok. a obrana staly trebas docasne n~tne a ,~.cel~e ~,?okud 
útraty byly zpusobeny iaviněním. strany. Tento nazor ha]! neJvyss! soud 
chlsledně. Tak zejména ohledně oprávněnosti ke sporu v nálezu čÍs. 1617 
sb. n. s., dále v nálezech čís. 4298, 4400, 5814, 5932, 6512 a 6631. Ře
'cená zásada vyplývá i z ustanovení § 179 c. ř. s., podle něhož lze roz
hodné okolnosti přednésti do konce ústního jednání, při čemž zákon ne
rozeznává, kdy okolnosti ty nastaly a zda jsou to okolno~ti nárok zaklá
dající či nárok rušící, dále z ~ 530 čÍs. 7 ~. ř. s:' podle neh9,ž n~vo!y lze 
uplatniti žalobou o obnovu ]'en, nebylo~h lze ]e uve,sh v. nzem puv?d
ním, zase opět, aniž by se rozeznávalo, zda skutecnosh. vzmkly pred 
podáním žaloby či po jejím podání, ovšem jen do skončenI Jednání v prve 
stolici. Proto nelze žalobu zamítnouti pro nedostatek oprávnění žalob
Ij:yně ke sporu, ana je měla v době vynes~ní r~zsudku prvé stoli:e. Jde 
jenom o to, zda rozhoduje doba vynesel1'l prveho rozsudku, zruseneho 
nejvyššim soudem, či doba vynesení nového rozsudkL! prvé stolice po 
onom zrušení a zda žalobkyně mohla uplatniti v řízení před prvým sou
dem provedeném po zfllšení rozsudku, že exekuce vedené přikázáním 
žalobní pohledávky k vybl"<rní byly v dohl' nového rozsudku již zrušeny. 
§ 496 druhý odstavec c. ř. s. ovšem nařizuje, by v případě zrušení roz-· 
sudku podle § 496 prvý odstavec čís. 2 c. ř. s. omezeno bylo řízení na 
ty části řízení a rozsudku, které jsou vadou stiženy. Tedy v případězru
šení rozsudku pro 'čistě formální vadu, kde řízení je vadné bez ohledu na 
právní posouzení věci a kde tedy nejde o případ § 496 čís. 3 c. ř. s., po
dle něhož se zrušuje rozsudek proto, že nebyly vzaty na přetřes okol-· 
nosti, které se zdají odvolacímu soudu rozhodnými následkem jeho od
chylného právniho nazírání na věc, nelze uplatňovati nové okolnosti a 
průvody, nýbrž nutno se omeziti na odstranění vad podle nařízení vyš
šího soudu. Ale ve sporném případě byly rozsudky nižších soudů zru
šeny výslovně podle § 496 čis. 3 c. ř. s. důsledkem jiného právniho na
zírání odvolacího soudu na otázku oprávnění žalobkyně ke sporu. Proto 
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nebránil předpis § 496 druhý odstavec c. ř. s., by žalobkyně nemohla nové 
okolnosti přednésti k odůvodnění svého oprávnění ke sporu a to podle 
názoru shora projeveného i takové okolnosti, které nastaly po vynesení 
dřívějšího rozsudku do vynesení rozsudku nového. Nižší soudy samy si 
odporují, když přihlížely k okolnosti před zrušením rozsudku prvého 
soudu nepřednesené, že pohledávka žalobní byla přikázána k vybrání 
také Marii M-ové, ale nepřihlédly k tomu, že exekuce touto věřitelkou 
vedená byla zrušena. Ježto tedy nižší soudy, vycházejíce z nesprávného 
právního posouzení otázky oprávnění žalobkyně ke SpOl"U, nepřihlížejí 
ke zrušení exekucí vedených přikázáním k vybrání žalobni pohledávky 
a zamítají žalobu jen z toho důvodu pro nedostatek oprávnění žalobkyně 
ke sporu a neobírají se ostatními spornými okolnostmi, nečiníce o nich 
žádné zjištění, bylo jejich rozsudky podle § 496 čís. 3 a § 513 c. ř. s. 
zrušiti a naříditi, jak se stalo. 

čís. 8469. 

Směřovala-Ii vůle stran k převodu. podilu společnosti s r. o. a tento 
převod byl uskutečněn notářským spisem, nemá pro platnost úmluvy 
významu, že co do přejimací ceny prohlásily strany něco jiného než co 
bylo jimi skutečně obmýšleno, jen za tim účelem, by ušetřily na poplat
cích. V této části plati zásada § 916, druhá věta obč. zák., při čemž jest 
po přlpadě lhostejno, že se strany vzdaly v notářském spise práva, od
porovati smlouvě z jakéhokoliv důvodu. 

(Rozh. ze dne 16. listopadu 1928, Rv I 429/28.) 

Žalobce postoupil žalované svůj podíl ve společnosti s r. o. V notář
ském spisu o postupu bylo uvedeno, že byl podíl postoupen za 70.000 Kč. 
V žalobě, o niž tu jde, domáhal se žalobce na žalované zaplacení 
52.909 Kč, tvrdě, že po,stupní cena byla v notářském spisu uvedena jen 
na oko, že vlastně bylo ujednáno, že žalobce dostane za svůj podíl polo
vinu čistého jmění společnosti, jež převyšovala podle výpočtu žalobcova 
70.000 Kč o zažalovaní' peníz. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e 
umal žalobní l,wrok dúvodem po právu, o cl vol a c í s o u d napadený 
rozsudek potvrdil. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Mezi stranami není spO'rno, že notářským spisem ze dne 25. června 
1926 převedl žalobce svůj závodní podíl, který mu příslušel té doby jako 
~pol<!čníku společnosti V. a F. K., společnost s ručením obmezeným, na 
zalovanou, a že tato podíl touto smlouvou převzala. Tím bylo učiněno 
zadost předpisu § 76 zákona ze dne 6. března 1906, čís. ,58 ř. z., podle 
něhož k převodu závodních podílů právním jednáním mezi živými třeba 
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'oiářského spisu, neboť účelem tohoto zákonného předpisu jest"by způ
~()bei11 zvláště význačným bylo zjištěno, že podíl přešel z určitého spo
lečníka na určitou osobu třetí. Jaké vzájemné plnění si strany vyhradily, 
iest již otázkou podružnou. Jestliže tedy vůle stran směřovala k převodu 
'podílu a tento převod byl not;íŤským spi~e?, uskutečněn, nen~á pro plat
nost této úmluvy vyznamu, ze co do pre]1macl ceny prohlaslly strany 
něco jiného než co bylo jimi skutečně obmýšleno, jen za tím účelem, aby 
ušetřily na poplatcích. V této části platí zásada § 916 druhá věta obČ. 
zák., podle níž pIojev vůle stran, jímž mělo býti zakryto jiné jednání, 
iest posuzovati podle pravé jeho povahy, tudíž že, jak nižší soudy zji
stily, úplatou nemělo býti 70.000 Kč, vytčení'ch v notářském spise, nýbrž 
že žalobce měl od žalované za svůj závodni podíl dostati polovinu čis
tého jmění společnosti, a to pokud lze děliti předměty, in natura, jinak 
ve vyúčtování v penězích. Nebylo tedy závady, by nižší soudy po této 
stránce co do způsobu vzájemné úplaty nepřihlížely také k předběžné 
smlouvě žalobcem sepsané, i když se jí nedostávalo formy notářského 
spisu. Ponévadž k ujednání co do převodu podílu došlo v předepsané 
formě a otázka vzájemného plnění nedotýká se zájmu společnosti, neboť 
její jměni musí zůstati netknuto, nýbrž jen smluvníků samých, jest plně 
odůvodněna i pasivní legitimace žalované. Nehledíc k ustanovení § 937 
obč. zák., podle néhož povšechná neurčitá vzdání se námitek nemají 
účinku proti platnosti smlouvy, nemá významu poukaz dovolání k tomu, 
že se strany v notářském spisu vzdaly práva, smlouvě z jakéhokoli dů
vodu odporovati, poněvadž obě strany při smlouvě trvají a jde jen o to, 
by ujednání Co do výše úplaty za závodní podí,l ve smlouvě předsUrané 
bylo nahrazeno ujednáním skutečným (§ 916 druhá věta obč. zák.). 
Bylo-li zjištěno a také rozhodnuto, že žalobci přísluší za pustoupený zá
vodní podíl úplata, rovnající se polovici celého společenského jmění, jest 
tím dán podklad k číselnému určení této úplaty, k němuž dojde koneč
ným rozsudkem, který bude vydán po dalším jednání a dokazování. Ne
byla tedy přípustnost ža<loby podmíněna tím, aby strany nejp,rve mezi 
sebou vyúčtovaly, to tím méně, když se podstatně rozcházely v zásadní 
otázce, o níž rozhodl mezitímní rozsudek. Není tudíž odůvodněna ani 
námitka předčasnosti žaloby. 

čís. 8470. 

Převzetí jmění (závodu) ve smyslu § 1409 obč. zák. není universální 
sukcesí a nepřecházejí jím jmenovitě nájemnf práva. Postup nájemních 
práv v pravém slova smyslu není možným. 

(Rozh. ze dne 16. listopadu 1928, Rv I 441/28.) 

Žaloba, jíž domáhala se firma bratří L. na žalovaných zaplacení 
40,000, Kč, byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s t o I i c, N e j vy š
Š i 111 S o ude m z těchto 
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dúvodů: 

ža,lobkyně se domáhá žalobou vrácení 40.000 Kč, které prý v roce 
1924 musil zaplatili Hanuš K. kromě nájemného žalovaným jako pronají. 
matelům při ujednání podnájemní smlouvy pro !Inl1U H; K. a spol., Je~ 
jímž byl veřejným společníkem (§ 20 odst. (2) a (3) zakona o o~hrane 
nájemníků z'e dne 26. dubna 1923, čís. 85 sb.,~: a n., poku;! s: tyče ze 
dne 25. dubna 1924, čís. 85 sb. z. a n.), NIZSI soudy spravne uznaly, 
že nárok tento není po právu. Pokud jde především o otázku oprávnění, 
nutno uvážiti, že, kdyby se měla věc tak, jak tvrdí žalobkyně, byla by 
vzešla firmě H. K. a spol. proti žalovaným nepochybně pohledávka na 
vrácení, na zaplacení 40,000 Kč. Převzal-li pak, jak zjištěno, po zrušení 
firmy H, K. a spol. veš ker á její aktiva a pasiva Heřman L. jako 
spolumajitel fi,rmy H, L. a po něm opět nově se utvořivší veřejná spn
lečnost pod firmou Bratří L-ové, jest zřejmo, že by byla přešla na tuto 
firmu také ona pohledávka 40.000 Kč, přísluševší svého času firmě 
H, K. a spol. proti žalovanÝlr1 a byla by firma Bratří L-ové k žalobě 
aktivně oprávněna. Z toho však ještě nikterak neplyne, že na tuto firmu 
přešla také práva z podnájemní smlouvy ujednané firmou H. K. a spol. 
se žalovanými. Dovolatelka dochází k opačnému právnímu názoru, majíc 
za to, že přechod práv a závazků s firmy H. K. a spol. na firmu H. L. 
a s této na žalobkyni, jest jakousi universální sukcesí. O takovou suk
cesí jde však jen ve zvláštních případech, jako na př, při sukcesi dědice 
v práva zůstavitelova (§§ 531 a 532 obč, zák,), při nabytí odúmrlí 
státem, při lusi u akciových společností nebo společností s ručením 
obmezeným (čL 247 obch, zák. a § 96 zákona ze dne 6. března 1906, 
čís. 58 ř: zák.). Naproti tomu není universální sukcesí převzetí jmění nebo 
závodu ve smyslu § 1409 obč. zák. a o to tu jde, -- neboť tu nutno 
různá aktiva převésti jednotlivě (viz Ehrenzweig 1. str. 137). Mohl by 
tedy přijíti v úvahu jen postup práva podnájemního, Postup práv ná
jemních v pravém slova smyslu není však možný, neboť jde o právo 
osobní. Pronajímatelí (nájemníku) nemůže býti vnucen proti jeho vůli 
jiný nájemník (podnájemník), nejc1e~li ovšem o podnájem (další pod
nájem) za podmínek § 1098 obč, zák. Naproti tomu při pravém postupu 
ve smyslu § 1392 obč. zák. nezáleží. na souhlasu postoupeného dluž
níka a netřeba k jeho platnosti ani jeho zpravení o postupu (§ 1395 
obč. zák.). Kdyby tedy dosavadní nájemník »postoupíl« svá práva, ply
nouc'í pro něho ze smlouvy nájemní, třetí osobě, což zásadně nelze vy
loučiti, byla by to zvláštní nová smlouva svého druhu, jejíž uskutečnění 
bylo by možným jen s výslovným souhlasem majitele pronajatých míst
ností, čímž by pak vznikla mezi tímto a »postupitelem« skutečná smlouva 
nájemní. Obdobně bylo by tomu i při podnájmu, Z toho jest patrno, že 
při zániku firmy H. K. a spol. a po převodu aktiva pasiv na firmu H. L., 
nepřešlo a nemohlo přejíti i podnájemní právo této firmy na firmu H. L. 
a z této na firmu Bratří L-ové, nýbrž že bylo třeba .nové smlouvy, k níž 
došlo souhlasným projevem obou stran, Ale pak jest pro posouzení 
otázky promlčení nároku na vrácení úplaty 40.000 Kč rozhodnou doha, 
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d' nikla podnájemní smlouva ujednaná stinnou H, K. a spoL, která 
k o;kz'~la onu úplatu, tedy den ;. neh aspoň 9. říj!,a 19?~ od ~t~ré.ž 
~ob/ do podání žaloby (15. října 1926) uplynul;, VIC~ nez sest meslCU. 

S '· ll' se dovolatelka vY'voditr konÍ1nultu podnaJenH11 smlouvy z okol-
nazl- . 'H ' 1. • "lOV' , 

nosti, že ve všech třech- firmách byl ."zučast,ne~ . e:man ., prel.u lZ1, ze 
první podnájem nebyl ujednán pro neh~, ny?rz Jmene~,. a pro !Irm~ H. 
K. a spol., tedy pro závod provozo~any, obem~ ~pole'c';lky pod urCltO~ 
firmou a že tyto poměry se podstatne zmel111y zal11kem teto !Irmy a kdyz 
aktiva a pasiva její převzal sám Heřman L. 

čís. 8471. 

Jde o neoprávněné ro~šiřová.?í ~lužebonosti. bytu, příslušejí~.í sv~: 
bodné ženě poskytovala-h po nekohk dnu v týdnu nocleh mun, amz 
bylo tvrzen~, že se tak dělo jen k navázání známosti s nim. 

(Rozh. ze dne 16, listopadu 1928, Rv I 1563/28.) 

Žalované Julii S-ové příslušelo právo bytu v domě žalobkyně, Je~to 
František Z, přenocoval u Julie S-ové několikráte v týdnu, žaloval~ za
lobkyně 1. Julii S-ovou, že jí nepřísluší právo přeno,covat ~ Fr~ntrsk:m 
Z~em v bytě v domě žalobkyně a 2. Frantrška Z-a, ze nem~ prava pre
nocovati v bytě Julie S-ové, Pro c e sní s o u d l' r v ~ s t o Ir c e 
uznal podle žaloby ohledně obou žalov<lných, o d vol a c I s o u d ,za
mítl žalobu ohledně obou žalovaných. D ů vod y: Jest zcela lhostejno: 
zda žalovaní žijí v konkubinátě čili nic; žalobkyni m~hlo b~ se J,ednat; 
jen o to zda byla služebnost překmčena, V tom smeru melo puvodnr 
žalobní Žádání, že druhý žalovaný bydlí u první ža;lované. Služebnost 
bytu podle § 521 obč. zák. znamená právo pou,žívatí příkázané částí byt~ 
podle potřeby, při čemž v souzeném sporu, coz Jest n~sporno, byl?, p~vnr 
žalované právo bydleti poskytnuto po dobu s~ob5'd?eho stav,:. Tlm Jes! 
nepochybně dácno nejen časové omezení, nybrz I obs~hov,: ome~enr 
práva první žalované ohledně používá,ní bytu v !?m smer,u~ z~ sluzeb
nost platí jen pro první žalovanou .. Lec o tento p:lpa.~ !U JIZ. nasledken; 
změny žaloby nejde, Když za řízem bylo nesporne !J:steno, z,: s: dr~hy 
žalovaný zdržuje jen od soboty do pondělí v domezalobkyne" ze vs<tk 
jinak bydH v Praze, změnila žalobkyně žalobní prosbu a nahradila slova 
»bydlení« slovem »přenocovati« a to je~tě za d?bu od s~boty d,o pon
dělí. Tím vyznačila rozdíl mezi »bydlet!« a »prenocovatr«. Sluzebnost 
bytu nevylučuje, by první žalovaná přijímala návštěvy, které v jejích 
místnostech přenocujL 

Ne j v y Š š 'í s o u ci obnovil k dovolání žalobkyně ohledně Julie 
S-ové rozsudek prvého soudu. 
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Důvody: 

K vyřízení dovolání posta'Č! obírati se dovolacím důvodem podle 
čís, 4 § 503 Co ř, s, Odvolací soud hájí názor, že blovaná Jnlie S-ová 
byla oprávněna z důvodu služebnosti bytu, zfízené pro ni na dobu svo
bodného stavu, přijímati návštěvy, kleré v jejím bytě přenocují, tedy 
i návštěvy druhého žalovaného, který u ní pravid,elně přenocuje a Se 

zdržuje od soboty do pondělka, jak to odvolací soud zjišťuje, míně, že 
takové přechovávání druhého žalovaného neznamená rozšiřování slu
žebnosti, protože jinak bydlí v Praze, Právní povaha služebnosti bytu 
na dobu svobodného stavu prvé žalované Jest v podstatě služebností 
užívání, ježto byt měl krýti jen potřebu žalované (§§ 504, 521 obč, zák), 
nikoliv potřebu jejích rodínných příslušníku nebo cizich osob, Proto 
byla žalovaná oprávněna poskytovati cizím osobám přístřeší jen potud, 
pokud to sloužilo její vlastní potřebě, Nedopustila by se ovšem zásahu 
do vlastnického práva žalobkyně, kdyby poskytla dočasný pobyt anutný 
nocleh příležitostnému návštěvníku, ježto přijímání obvyklých příleži
tostných návštěv patři k osobním potřebám oprávněné, Ale nešlo o ta
kovou příležitostnou obvyklou návštěvu druhého žalovaného, nýbrž o to, 
zda tento u ní směl používati pravidelného přístřeší od soboty do p011-
dělka, tedy po několik dnů týdně, Sama prvžalovaná hájila právo k po
skytování takového přístřeší druhému žalovanému (svému nápadníku, 
který s ní již dříve po delší dobu žil a pak se dokonce zavázal neužívati 
bytu prvžalované, jakmile jeho dluh bude sp,]acen), tím že pobyt tell 
slouží jen její vlastní potřebě, ježto byla ohrožována předchůdci žalob
kyné a její rodinou, a ž,e se jich bojl, Ale takové ohrožení prvý soud 
nevzal za prokázáno a toto zjištění nebylo ani napadeno, Ježto posky
tov<'tní přístřeší druhému žalovanému nesloužilo osobní potřebě prv
žalované a nejde o přiiežitostnou obvyklou návštěvu a nutný nooleh 
pro ni, nýbrž o pravidelné spoluužívání bytu, vymíněného jen žalobkyni, 
druhožalovaným po více dnů v týdnu, jde o neoprávněné rozšiřování slu
žebnosti a zásah do vlastnictví žalobkyně, Vždyť nebylo ani tvrzeno, že 
návštěvy sloužily jenom k navázání známosti s druhým žalovaným, které 
by po případě mohly býtí zahrnuty pod hledisko osobní potřeby prvé 
žalované a ze stavu věcí plyne pravý opak 

čís. 8472. 

Vymohl-li si žalobce proti žalovanému lstivě rozsudek pro zmeškání, 
porušiv ujednám, že se žalovaný nemá dostaviti k prvému roku a že 
spor bude urovnán, jest žalovaný oprávněn domáhati se na tehdejšíim 
žalobci, by byl rozsudek pro zmeškání proti němu prohlášen za bez
účitMI~ a exekuce na jeho základě nepřipustnou, 

(Rozh, ze dne 16, listopadu 1928, Rv Jl 122/28,) 
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B" podav na U-a žalobu o zaplacení za zboží, prohlásil kr~tce před 
, 11 rokem U-ov; že se to stalo len omylem, by se U, k prvemu roku 

prvyl' , k k t v - I ,I stavil že věc jest vyrovnána, U, se k prvemu ro u s u eClle nelOe 

nelO , , -, b I k t' U ' t ,il dostavil se však B" k lehoz navrhu y pa pro I -OVl vynesen 
s a~udek pro zmeškání a na jeho základě vedena exekuce, Žalobou, 
10Z , d I vk' , bit' o niž tu jde, domáhal se U, na B-OVI, by rozsu e { pro zmes al1l, y 1'1',0,1 

němu prohlášen za bezúčinný a by žalovaný byl uznán povmnym trpeh, 
by exekuce na základě rozsudku toh? byla, zastavena, P l' o, c ve, s n I 
s o udp l' V é s t o I i c e žalobu zal:"tL Il u v,o,d y: Žalob~ll za~ost 
postrádá zákonitého podkladu, Kdyz se zalu]1cl strana sveho casu 
k prvému roku nedostavila, učinivši to na vlastní nebezpečí, a na zá
kladě toho byl vynesen rozsudek pro zmeškání, musí nésti samozřejmě 
právní důsledky tohoto jednánI, ~alobce nepodal však ani po do:~učení 
rozsudku opravný prostředek proh tOl11uto rozsudku a stal se tudlz roz
sudek proti němu právoplatným a účinným, Právnická nemožnost ža
loby tkví právě v tom, že chce rušiti právní následky rozsudku av nena
padá rozsudek jako takový, O d vol a c í s o u d uznal podle zaloby, 

N e j v y Š š í s o II II nevyhověl dovolánI, 

D ů vod y: 

Žalovaná napadá rozsudek odvolacího soudu z dovolacích důvodú 
čís, 2, 3 a 4 § 503 Co ř, s, a hájí stanovisko, že žaloba, pokud se domáhá 
určení, že pravoplatný rozsudek okresního soudu ze dne 7, prosince 
11)27 nemá platnosti proti žalobci, a že exekuce jí na jeho základě proti 
žalobci vedená má býti zrušena, není přípustná, jednak proto, že roz
sudek byl vynesen správně podle ustanovení civilního soudního řádu, 
stal se pravoplatným a proto jen ž"lobou pro zmatečnost nebo žalobou 
o obnovu řízení neb usnesením p'Ovolujícím navrácení v předešlý stav 
zbaven býti může ú6nnosti, jednak protože tu není předpokladel opo
siční žaloby, Než tento názor neni správný, Odvolací soud zjistil sku
tečnosti, z nichž jest dovozovati, že si žalovaná firma vymohla rozsudek 
proti žalobci lstivě, porušivši ujednání, že se žalobce nemá k prvému 
roku dostaviti, že spor bude urovnán a že se žaloba zakládá na omylu, 
Zákony poskytují dalekosáhlou ochranu proti účinkům právních jednání, 
která přišla k místu lstí (na pL §§ 345, 542, 866, 869, 870, 874, 875 
a 1464 obč, zák, a čL 294, 350 a 386 poslední odstavec obch, zák), 
Z těchto předpisů vyplývá zásada, že strana lstivě jednající nemůže 
pro sebe vyvozovati ze lstivého jednání práva proti dmhé straně, Podle 
toho nutno také pokládati za nepřípustné, by strana vedla exekuci na 
základě exekučního titulu, který si vymohla lstI, Není vyloučeno, by 
neb]"1 vydán rozsudek o nepřípustnosti exekuce, vedené podle takového 
exekučního titulu, Předpis § 39 čís, 5 ex, ř, právě pře.dpokládá takové 
rozhodnutí o nepřípustnosti exekuce a to o nepřípustnosti z jiných dú
vodů než jsou uvedeny pod čís, 1-4 téhož § (viz také pojednání Dra 
Bedřicha Nemethyho v Oerichts-Zeitung 1902, čís, 44, 45), Žalobci 
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nejde jen o to, by exekuce byla zrušena, nýbrž také o to, by v budouc
nosti na základě uvedeného rozsudku proti němu exekuce nemohly býti 
vedeny, čehož se právem domáhá nynější žalobou, která podle citova
ných zákonných ustanovení jest přípustna a jejíž nepřípustnost do
vola tel tudíž marně uplatňuje. 

čís. 8473. 

Pozemková reiorma. 
Jest-Ii podle obsahu schvalovacích podmínek Státního pozemkového 

úřadu při prodeji zabraného velkostatku posuzovati nárok zaměstnance 
na zaopatřovací požitky podle § 75 náhr. zák. a podle vl. nař. ze dne 
21. října 1922, čís. 305 sb. z. a n., jest povinnost kupitele platiti za
městnanci zaopatřovací požitky jen podpůrná, když a pokud není za
městnanec s nimi kryt u pensijního pojištění. Pokud jest zaměstnanec 
kryt pro nároky u pensijního ústavu. Započitáva jí se tu zaopatřovací 
požitky vůbec, nikoliv jen základní renta. 

(Rozh. ze dne 16. listopadu 1928, Rv Jí 494/'28.) 

žalobce, bývalý zaměstnanec na zabraném velkostatku, domáhal se 
na žalovaných kupitelích "l'braného velkostatku placení zaopatřovacích 
požitků ,jakož i draholního přídavku ve výši drahotních přídavků, jež 
se vyplácejí toho kterého času podle náhradového zákona a poclle vlád
niho nařízení Ze dne 8. února 192"3, čís. 29 sb. z. a n. fondem pro za
opatření zaměstnanců velkostatku. Pro c e sní s o udp r v é s t o
I i c e uznal podle žaloby, o d vol a c í s o u d napadený rozsudek po~ 
tvrdil. 

N e j v y Š š í s o u cl žalobu zamítl. 

Důvody: 

Podle schvalovacího dekretu Státního pozemkového úřadu, jehož se 
žalobce v ža,lobě dovolává, byla smlouva, kterou žalovaní nabyli velko
statku, schválena pod těmi podmínkami, že (bod 5): převodem statku 
nic se nezmění na služebních poměrech aktivních i pensionovaných za
městna'nců ani na darech z milosti; kupující (žalovaní) mčí jednak oso
bám těm (zaměstnancům) přímo, jednak Státnímu pozemkovému úřadu 
za každou újmu, která by osobám těm z důvodu převodu vznikla; k vůli 
účelnému a řádnému vyřešení zaměstnan'ecké otázky ve smyslu usta
novení § 75 zák. náhr. a vl. nařízení ze dne 21. října 1922, čís. 305 
sb. z. a n. předloží strany přesný seznam zaměstnanCl!, z něhož by byl 
zřejmý způsob a doba jich zaměstnání, výše služby, pense, darl! z mi
lostí s udáním jich zajištení; Státní pozemkový úřad zjistí správnost 
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úclaju a stal~oví, zd~, ~ jakým ,:půsovbel1~ má b,ýti p~staráno o zajištěn~ 
oněch nároku. KUPUJICI s,e zavazou, ze prevzate zamestnance nepropustt 
hez závažných důvodů, pokud jde o úřednictvo, mezi něž i žalobce ná
leží, bez závažných příčin uvedených v zákoně ze dne 13. ledna 19J4, 
čis, 9 ř. zák., což však je zde bezpředmětným vzhledem k tomu, že h
lobce takový nárok nečiní, převezme jako dluh veškeré jakékoli zá
vazky ve služebním poměru se zakládající a zcizovatele proti jeho za
městnancům víŽícÍ. Jen podle obsahu těchto schvalovacích podmínek, 
tvořících součást smlouvy, múže a musí žalobní nárok býti posuzován. 
poněvadž však podmínky ty se odvolávají na § 75 náhr. zák. a na vl. nař. 
ze dne 21. října 1922, čís. 305 sb. z, a n., jichž při vyřešování zaměstna
necké otázky má býti užito, jest zřejmo, že nutno žalobní nárok posuzo
vati právě podle těchlo předpisů a tudíž podle předpisů zákonodárství 
o pozemkové reformě, jak se jich žaloba dovolává, ovšem nikoliv ob
dobně, jak míní první soudce, nýbrž přímo, ježto tvoří, jak řečeno, sou
část smlouvy, která právě v tomto bodu jest smlouvou ve prospěch osob 
třetích, zaměstnanců. A v tom právě jest stěžejní v~da právního posou
zení rekuľsního soudu, že se s řečenými normami zákonodárství o po
zemkové reformě nezabýval. Nejprvé však jest vyříditi tři předběžné 
otázky. Otázka první, mezi soudy nižší stolice a žalobcem s jedné a žalo
vanS·mi s druhé strany sporná, zda dopis žalovaných ze dne 28. prosince 
1925, jímž žalobce dávají do výslužby, má se posuzovati skutečně jako 
dání do výslužby, jak míní prvý názor, či jako propuštění ze služby pro 
neschopnost ve smyslu § 29 čís. 2 zákona o úřednících statkovÝTh ze 
dne 13. ledna 1914, 'čís. 9 ř. zák., pokud se týče jako výpověď z důvodu 
neschopnosti, jak žalovaní míní, jest, ačkoh o právní pova",e tohoto 
úkonu nemli že býti nejmenší pochybnosti, naprosto nerozhodná a bez
předmětná. Neboť, i kdyby se to považovalo za dání do výslužhy, není 
tím nikterak řečeno, že to zakládá také závazek žalovaných pensi platiti, 
vždyť žalobce skutečně a bezesporně nárok na pensi měl a také ji už 
skutečně a bezesporně pobírá, ale ovšem je to nárok na pensi proti Vše
obecnému pensijnímu ústavu, a tak mohli žalovaní bez zadání svých 
práv říci, že dávají žalobce do pense. Ale nedosti na tom, žalovďní si 
v dopisu ještě výslovně vyhražuj.í, že případný nárok na pensi, který by 
žalobce proti nim vznes.], budou zkoumati, zda jest podle smlouvy nebo 
podle zákona odlivodněn a že ho budou plniti, jen když jej shledají dů
vodným. Otázkou tedy není, zda žalobce byl dwn do pense či propuštěn, 
nýbrž zda mu proti žalovaným, když už skutečně v p'ensi jest, ,ať se do 
ní dostal cestou jakoukoliv, nárok na placení pense přísluší a jaký. že 
v pensi jest, i když byl propuštěn pro tělesnou neschopnost, jest jisto, 
neboť právě v takovém případě přísluší pense ve způsobě t. zv. zaopa
třovacích požitků invalidních, které od jmenovaného ústavu pobírá. Jde 
tedy o to, má-li nárok proti žďlovaným. Druhá otázka, zda žalovaní ob
drieli či neobdrželi dopis Státního pozemkového úřadl! ze dne 23. 
června 1927, jímž Státní pozemkový úřad vyřídil odpor žalovaných proti 
dopisu ze dne 5. října 1927, jest rovněž nerozhodná a bezpředmětná. 
Tímto dopisem ze dne 5. října 1927 totiž Státní pozemkový úřad vypo-
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čítává pensijní nároky žalobce a vyzývá žalované, by je sou-časně s ná
roky jiných zaměstnanclt zajistili, ale nároky žalobce proti žalovaným 
jsou nároky soukromoprávnimi. jež patří na pořad práva, na něJž tímto 
sporem také skutečně uvedeny. Státní pozemkový úřad nebyl oprávněn 
je přiznávati nebo oduznávati, nýbrž měl je podle schvalovacího d·ekretll 
jen »vyřešiti«, o čemž níže, a stanoviti, jakým způsobem, předpokládajic 
jejich bezespornost neb právoplatné přisouzení, má býti zařízeno jejich 
zajištěni. A jak sám doslov dopisu dokazuje, Státní pozemkový úřad. 
také jen tohoto úkolu se v něm podjal, vypočítav pensijní nároky žalob
covy a vyzvav žalované, by devítinásobek ročních pensí složili ve smyslu 
ujednání ve vinkulovaných cenných papírech u Zemské banky v Praze, 
jenže ovšem to učinil předčasně, any nároky ty ohledně žalobce byly 
ještě sporné, jako jsou posud, a také nebylo ještě pořadem práva o niCh 
rozhodnuto. že však nerozhodl Státní pozemkový úřad o tom, zda ná
roky ty žalobci skutečně přís,lušejí, jest zřejmo z jeho obsahu, v němž 
se otázkou tou vůbec nezabývá. Není-Ii však dopis ten rozhodnutím a 
tudíž exekučním titulem (sám žalobce jej za takový nepokládá, sice by. 
byl nenastoupil o nároky, jež si činí, pořad práva), je lhostejno, zda ža
lovaní podali proti němu odpor, Jak odpor ten vyřídil a zda žalovaní vy
řízení to obdrželi, nýbrž záleží jen na tom, zda žalobce svůj nárok v sou
zeném sporu dolíčil, zda mu za skutkového stavu podle zákonů o po
zemkové reformě, na jichž základ schvalovacím dekretem (smlouvou) 
byl postaven, přísluší. S tím souvisí třeti otázka, jejíž obsah toto stano
visko odvolacího soudu vysvětluje. Odvolaci soud totiž netvrdí, aní, že 
Státni pozemkový úřad byl příslušným o pensijních nárocích žalobco-· 
vých závavně rozhodnouti, neboť pak by byl musel žalobu pro nepří
pustnost pořadu práva odmítnouti, ani že Státní pozemkový úřad o ná
rocích těch právoplatně rozhodl, neboť pak by byl musil žalobu odmit
nouti pro věc právoplatně rozsouzenou, nýbrž praví, že se žalovaní 
»v dohodě nepodmíněně a bezvýjimečně podrobili stanovení zaopatřo
vacího nároku žalobcova Státním pozemkovým úřadem,« a že »musí ná
rok ten tak plniti, jak jim výměry Státního pozemkového úřadu naři
zeno.« Proto odvolací soud nezkoumal nárok žalobcltv sám vůbec, natož: 
pak s hle(Hska zákonů o pozemkové reformě, ač uznává, že se nárok ten 
zakládá na smlouvě ve prospěch žalobce jako osoby třetí, t. j. na nsta
novení schvalovacího dekretu, jenž jej postavil pod normy § 75 náhr. 
zák. a nařízení jej provádějícího, nýbrž buduje na dopisu Státního po
zemkového úř",du. Proto kladl důraz na to, že odpor žalovaných proti 
dopisu byl Státním pozemkovým úřadem zamítnut a že, tvrdí-li žalovani, 
že zamítnutí to jim nebylo doručeno, je to prý novotou v první stolici ne
tvrzenou, čímž patrně chce říci, že disposice v dopisu obsažená nabyla 
právní moci a tím jest povinnost žalovaných, plniti nárok žalobcův, prá
voplatná. Avšak mínění, že se žalovaní bezpodmínečně podrobili vyře-· 
šení Státního pozemkového úřadu, je mylným předpokladem, jenž od
poruje schvalovacímu dekretu, podle néhož měl sice Státní pozemkový 
úřad otázku pensijních nároků žalobcových vyřešiti, avšak musel to uči
niti podle předpisLJ § 75 zák. náhr. a prováděcích norem k němu patří-
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cích sice, neučinil-li tak, mohla strana tím poškozená jeho vyřešení ne
dbaÚ a tak onak soudní rozhodnutí přivoditi, zejména tedy mohli žaloc 
vani pensi Státním pozemkovým úřadem vypočítanou neplatiti a tak ža
lobce donutiti k této žalobě a proti ní své námitky uplatniti. Odvolací 
soud sám si v dalším odporuje, pravě, že proti výši nároku, jak byl sta
no\'en Státním pozemkovým úřadem, a proti způsobu placení žalovaní 
se neodvolali. Kdyby se tedy byli odvolali, byl by výši nároku zkoumal, 
ale zřejmo, že i tu by musilo platiti, že i ta otázka je vyřízena zamítnu
tím odporu žalovaných proti dopisu Státního pozemkového úřadu nárok 
žalobcův vypočítávajícímu. Na tuto dalši otázku, zda, ani se žalovaní 
proti výši neodvolali, bylo by možno ji redukovati, shledalo-Ii by se, že 
žalobci sice podle zákontt o pozemkové reformě nárok přísluší, ne však 
v té výši, na jakou jej vyměřil Státní pozemkový úřad a v jaké jej žalobce 
žádá - sluší přisvědčiti, neboť, když žalovaní jak v odvolání tak v dovo
lání popírají právní základ žalobcova nároku, na jaký jej On a nižší sto
lice se Státním pozemkovým úřadem postavili, a hájí se tím, že to je 
mylné právní posouzení, musí se věc posouditi se správného právního 
hlediska a musí se uznati na výsledek, k jakému to posouzení povede, ať 
už povede k úplnému nebo jen k částečnému osvobození žalovaných. 

ll. Schvalovací doložka a tudíž smlouva tedy praví, že zaměstnanecká 
otázka má býti řádně vyřešena ve smyslu § 75 zák. náhr. a vládního na
řízení ze dne 21. října 1922, čís. 305 sb. z. a n. Avšak tento § 15 sám ne
stanovi nic, nýbrž odkazuje ohledně zaopatřovacích starobních a inva
lidních požitků, o něž jde, v čís. 4 prostě na § 73, který tedy je rozhodní' 
a stanoví, že: (al. ll) nárok na starobní a invalidní požitky ze zaopa
třovacího fondu přísluší osobám, které podléhají soupisu podle § 72 (1), 
jestliže u nich toliko z důvodu provádění pozemkové reformy (převzetím 
pozemkového majetku Státním pozemkovým úřadem) přest<>la nebo ne
začala výplata zaopatřovacích požitků, k čemuž jest doložiti, že cito
vaný tu § 72 (1) stanoví, že Statní pozemkový úřad provede ke dni 4. 
března 1920 soupis všech zaměstnanců na zabraném maj etku, pokud 
náležejí do kategorie osob podléhajících pensijní povinnosti podle zá
kona ze dne 5. únOra 1920, čís. 89 sb. z. a n. a byl ve služebním poměru 
na majetku tom před 1. srpnem 1914, a dále soupis osob, kterým vlast
níci zabraného majetku nebo Všeobecný pensijní ústav nebo jiné ná
hradní pojištění dne 4. března 1920 poskytovaly zaopatřovací požitky; 
(al. 13) osobám v aI. II zmíněným přísluší nárok na požitky podle před
pisů zákona o pensijním pojištění se zřete,lem na celkovou jich služební 
dobu na zabraném majetku a podle třídy služného odpovídající započíta
telným posledním požitkům, nikdy však nárok na požitky vyšší než sta
noveny jsou zákonem ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb., a dále, že 
pokud tento nárok není zabezpečen u některého nositele pensijního po
jištění (zejména tedy u Všeobecného pensijního ústavu) podle zákona 
ze dne 5. února 1920, čís. 89 sb., buďtež požitky vyplaceny nebo do
pL'íovány z fondu (na místo něhož v souzeném případě podl<e smyslu do
ložky nastupují žalovaní); (al. 14) výplata těchto požitků počíná po do
sažení 65. roku věku u osob, které dosud zaopatřovacích požitků nepoží-
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vaji a II osob, jež dosáhdy 60. roku a podaly průkaz invalidity prvním 
dnem měsíce následujícího po tomto průkazu; předpisy tyto však neplat[ 
u osob, jež v době převzetí zabraného majetku požívaly již zaopatřova
cích požitku podle zákona o pensijním pojištění nebo podle zákona ze 
dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n.; (posl. odst.) vláda se zmoc
ňuje, by vydala nařízením podrobné předpisy k těmto ustanovením. To 
se stalo především vládním nařízením ze dne 21. října 1922, čís. 305 sb. 
z. a n. ve schvalovacím dekretu citovaným, které však pro spornou otázku 
1est bezobsažné, protože ohledně zaopatřovacích požitků k § 75 čis. 4 
stanoví v § 20 pouze, že o tom budou vydány předpisy zvláštnim naří
zením. To pak jest vládní nařízení ze dne 8. února 1923, čís. 29 sb. z. 
a n., které cituje řeč·ený dopis ze dne 5. října 1927, jímž pensijní požitky 
žalobcovy by·ly vypočit<iny, a toto nařízení stanoví: v § 23, že návrhy na 
zaopatřovací požitky proti zaopatřovacímu fondu (místo něhož v sou
zeném případě nastupují podle smyslu' žalovaní) příslušejí osobám jme~ 
novaným v § 73 čís. 11 náhr. zák., jestliže zaměstnanec dosáhl 65 let 
nebo prokázal po 60 letech invaliditu nebo již požíval zaopatřovacích 
požitků podle zákona o pensijním pojištění nebo podle zákona ze dne 
18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n. anebo měl na ně již nárok, stejné 
nároky že přís·lušejí trvalým zaměstn"ncům, jimž se dostane zaopatření 
podle § 75 čís. 4 náhr. zák. a posléze že osobám tuto jmenovaným (tedy 
i žalobci) příslušejí námky protí zaopatřovacímu fondu (v souzeném 
případě proti žalovaným) potud, pokud nejsou zabezpečeny u některého 
nositele pensijního pojištění podle zákona o pensijním pojištění (podle 
zákona ze dne 5. února 1920, čís. 89 sb. z. a n.). V § 26, že zaopatřovací 
dúchod vypočítává se podle celkové služební doby na zabraném majetku 
a podle třídy služného odpovídající posledním po rozumu § 3 zákona 
o pensijním pojištění započítatelným s,lužebním požitkúm. Netřeba ani 
zkoumati, zda všecky podmínky, na níchž podle řečených předpisů ná
rok na zaopatřovací požitky proti fondu, místo něhož nastupují zde ža
lovan!, závisí, na žalobce dopadají, stačí si uvědomiti, kdy žalovaným 
nastává povinnost požitky mu platiti, a tu právě ze smyslu a duchu schva
lovací doložky plyne, že jen tehdy, kdy podle těchto předpisu nastává 
povinnost, zaopatřovacímu fondu platiti zaměstnancum požitky, kteráž 
povinnost jest jen podpůrná, nastávajíc jen tehdy a jen potud, když a 
pokud zaměstnanec nyní jimi kryt (zabezpečen) u pensijního pojištění, 
zde u Všeobecného pensijního ústavu. Tato podpůrnost platí tedy i na 
prospěch žalovaných, což žalobce a nižší stolice naprosto přehlížej!. Sluší 
tedy zkoumati, zda jest žalobce se svými nároky kryt u VšeobecnéllO 
pojišťovacího ústavu. Žalobce skute'Čllě kryt jest, neboť podle zákona ze 
dne 12. srpna 1921, čís. 299 sb. (zákon z 20. prosince 1922, čís. 399 
sb. z. a n,), podle něhož mu právě zaopatřovací invalic!ní požitky podle 
zprávy Zemské úřadovny Všeobecného pensijního ústavu v Brně ze dne 
24. září 1927 byly vyměřeny a se vyplácejí, podle § 3 nesmí důchod 
(renta) invalidní neb starobní i s 300% přídavkem v § 2 st"no·veným 
činiti více než 7.200 Kč ročně, sice se pt-ídavek sníží o tolik, by suma 
zaopatřovacích požitků na tuto sumu klesla, tato suma tedy představuje 
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nárok, který by žalobce měl proti fondu a tedy i nárok, který by mohl 
činiti proti žalovaným, kdyby s nim u Všeobecného pensijního ústavu 
nebyl kryt. Avšak žalobce s ním právě u něho kryt je, neboť podle řečené 
zprávy činí suma jeho zaopatřovacích požitků (1503 Kč renta, 751 Kč 
50 h 50%ní zvýšení podle § 8 lit. b) zák. o pens. pojištění a 4945 Kč 
50 h 300%ni přídavek podle § 3 zák. č. 299/1921 snižený =) 7.200 Kč. 
což také sám doznal, udav v protokole ze dne 25. listopadu 1927, že 
dostává měsíčně 500 Kč. žalobce jest na omylu, míně, že započítatelným 
na jeho nárok není celá tato suma 7.200 Kč, nýbrž jen »renta« nebo »zá
kladni renta« 1.503 Kč se zvýšením 751 Kč, 50 h tedy úhrnem 2.254 Kč 
50 h, kdežto poclle čís. 13 § 73 zák. náhr. a § 23 vl. nař. ze dne 8. února 
1923, čís. 29 sb. z. a n. započítávají se zaopatřovací požitky vůbec, ni
koli jen základní renta. 

čís. 8474. 

I když jsou tu podmínky § 379 ex. ř., nelze povoliti prozatimní opa
třeni, jimž by dosáhl navrhovatel t{Jho, k čemu má mu dopomoci teprve 
rozsudek. 

Předpisu § 382 čís. 8 ex. ř. nelze použíti, domáhá-Ii se nemanželské 
dítě prozatímního opatření placenim výživného, na tom, Imho žaluje 
o uznáni otcovství a o placení výživného. 

(Rozh. ze dne 17. listopadu 1928, R 1 774/28.) 

V řízení o žalobě o uznání nemanželského olcovství a o placení vS'
živného navrhlo žalující dítě povolení prozatímního opatření placením 
měsíčního výživného. S o u cl p r v é s tol i c e prozatímní opatření 
povolil, rek u r sn ís o u d návrh zamítl. D ů vod y: K zajištění pe
něžitých pohledávek může býti podle § 379 ex. ř. povoleno prozatímní 
opatření, je-li pravděpodobno, že by bez nich odpůrce strany ohrožené 
poroucháním, zničením, zatajením nebo zavlečením majetkových kusl! 
svého jmění, zvláště úmluvamí ,-,činěnými o tom s jinými osobami zmařil 
nebo značně stížil dobytí pohledávky peněžité. Z tohoto zákonného před
pisu vyplývá, že povolení prozatímního op-atření pro peněžitou pohle
dávku může míti jenom tehdy místa, když dobytí pohledávky jest ohro
ženo, při čemž skutečnost ohrožení to prokazující musí býti osvědčena 
(§ 379, 389 prvý odstavec a 390 ex. ř.). Toto ohrožení dobytí pohle
dávky strana žalující neosvědčila, ba neuvedla vůbec okolnosti ze kte
rých by ohrožení dobytí zažalovaného výživného vyplývalo. Okolnost, 
že by výživa žalobcova bez povolení prozatímního opatření byla ohro
žena, nerozhoduje a nemůže zákonný požadavek ohrožení dobytí pohle
dávky nahraditi. Ostatně, i kdyby tu byly podmínky § 379 ex. ř., nebylo 
by možno n,:vr?ované prozatÍl;1l1í opatření povolit~ vzhlede~ k před pi
Sum § 379 tretl odstavec ex. r., neboť navrhovane prozatímní opatřeni 
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kryje se se žádáním žalobním co do placeni výživného a žalobce dosáhl 
by již prozatímním opatřením toho, k čemu mu má dopomoci teprve roz
sudek. Ustanovení § 382 č. 8 ex. ř. nemůže se žalobce dovolávati, neboť 
tento zákonný předpis předpokládá výživu, kterou manžel prozatím má 
dávati manželce a dítkám. 

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

Důvody: 

Napadené usnesení odpovídá věci i zákonu a stačí odkázati stěžo
vatele na správné jeho odůvodnění. Mylný jest stěžovatelův názor, že 
bylo použíti obdobně ustanovení § 382 čís. 8 ex. ř., třebaže doslov to
hoto ustanovení mluv'í jen o vyživovací povinnosti manžela k manželce 
a k manželským dětem. Prozatímní opatření uvedená v § 382 ds. 8 ex. ř. 
nebyla obsažena ve vládní předloze a byla připojena teprve permanent
ním výborem. Jak uvádí zpráva výboru (mat. II. str. 64) zmiňuje se čís. 8 
§ 382 ex. ř. jen pro úplnost o prozatimních opatřeních uznan.ých již 
v platném právu manželském (§ 107, 117 obč. zák.). Z toho nepochybně 
plyne, že nelze použíti § 382 čÍs. 8 ex. ř. obdobně na případy jiné, v ob
čanském právu neuvedené, a že tedy v případě, o nějž tu jde, prozatímní 
opatření bylo by lze povoliti jen za předpokladú § 379 ex. ř. 

čís. 8475. 

Rozsah zaopatřovací povinností nemanželského otce. Povinnost 
tato, jsouc podpůrnou, nenastává, došlo-Ii dítě zaopatření z vlastnilto 
majetku, vlastním přičiněním nel> jiným způsobem. Nemanželský otec 
není povinen dltěti, jež bylo bez jeho přičiněni zaopatřeno, postoupe&im 
části svého majetku zabezpečiti budoucnost a pohodlnější živobytí. 

(Rozh. ze dne 17. listopadu 1928, Rv I 354/28.) 

žaloba, jíž domáhala se neman7.elská dcera z pozůstalosti svého otce 
vyplaceni 30.000 Kč, byla zamítnuta s o u cl y vše c h tři s t o I i 
N e i vy š š í m s o ude m z těchto 

důvodů: 

Žalobkyně domáhá se žalobou vyplacení 30.000 Kč z pozůstalosti 
nemanželského otce a odůvodňuje, jsouc si zřejmě vědoma nedostatku 
jakéhokoliv dědického práva, svůj nárok tím, že se jí nedostalo od otce 
dosud zaopatření přiměřeného jeho jmění, dále že zaopatřením není je
nom poskytnutí možnosti, by se ditě samostatně uživilo, nýbrž že musí 
jím býti dítěti zajištěno takové sociální postavení, které by odpovídalo 
otcovu majetku. Tímto odůvodněním ocitá se žalobkyně v rozporu se 
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zákone!l1, Podie ustáleného dosavad-ního rozhodování není zaopatřením, 
kier('111 jest nemanželský otec podle svého jmění podle § 166 obč. zák. 
dít0ti povi.nen, ani vydání přiměřené části majetku, ani opatření tako
vého živobytí, které by zaručovalo dítěti stejnou životní míru, v jaké žij-e 
otcc, ll),brž »uvedení dítěte na onu cestu, na které jest potom s to, aby 
si sal110 chléb vydělalo« (Ofner, Pl'Otokolle I, 159, fl. nebo »umožnění, 
aby se dítě samo počestným způsobem trvale uživilo« (§ 220 obč. zák., 
Z'eilier ll§§ 166 a ·1220 obc. zák.). Z povahy věci plyne, že způsob ta
kového zaopatření neřídí se výlučně majetkem otcovým, zákon neposky
tuie otci také rozhodujícího vlivu při jeho volbě. Stejně jako povinnost 
otce, nésti náklady výživy a vychování nemanželského dítěte, jest i po
vinnost je zaopatřiti podpúrnou potud, že n'enastává, došlo-Ii dítě za
opatření z vlastního majetku, vlastním přičinčním nebo jiným způsobem. 
To plyne zvláště ze srovnání právních poměrú dětí nemanželských a 
dětí manželských, neboť podle § 155 obč. zák. a úvodních slov § 166 
obč. zák. nelze nemanželským dětem přiznati více práv proti otci, než 
dětem manželským, u manželských dětí přestává však vyživovací povin
nost otcova podle § 141 obč. zák. okamžikem, když se děti samy 111ohou 
uživiti, totiž, když účelu poskytnuté jim výchovy bylo dosaženo. Názor 
hájený v dovolání, že jest nemanželský otec povinen, dítěti, jež bylo bez 
jeho přičinění zaopatřeno, postoupením části svého majetku zabezpe
čiti budoucnost a pohodlnější živobytí, nemá v zákoně opory, naopak 
příčí se skutečnosti, že zákon nepřiznává nemanželským dětem dědické 
právo po otci, a výslovnému ustanovení §§ 1220 a 1231 obč. zák., že 
nemanželské děti nemají proti otci nárok ani na věno ani na výbavu. 
V souzeném případě jest žalobkyně podle vlastních udání provdána již 
ocl roku 1909, podle zjištění nižších soudn a § 91 obč. zák. jest tím o její 
výživu již dostatečnc postaráno. Nárok na vyplacení určité peněžité su
my za účelem přiměřeného zaopatření není tudíž po právu. Námitka, že 
nynější stav může pominout, že žalobkyně hudoucně bude snad potřebo
vati výživy a že po rozddení pozůstalosti by své nároky pro vždy ztra
tila, jest planá, nebof povinnost otce zaopatřiti nemanželské dítě pře

chází podle § 171 obč. zák. jako jiný dluh na dědice, nepřestává tedy 
rozdělením pozůstálosti. 

čís. 8476. 

Vykazuje-li dílo vady v poměru k celku zcela nepodstatné, kromě 
toho i lehce odstranitelné nákladem v pÓlněru k celku nepatrným, může 
přejímatel díla dodateli z úplaty za dílo vzhledem na ony vady zadržo
vati jen takovou část, která odpovídá přibližně nákladu, potřebnému 
k odstranění vad. 

(Rozh. ze dne 17. listopadu 1928, Rv II 308/28.) 
-Civiln! ro~hodnutl X 92 
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Ž~lo?ce domáhal se na žalovaném nedoplatku odměny Za práce 
stolarske. Pro c e s 11 í s o udp r v é s t o I i c e přisoudil ze zažalo
vaných 635 Kč žalobci 561 Kč. O cl vol a c í s o u d žalobu pro tento
kráte zamítl. 

N e j vy Š š í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc odvola_ 
címu soudu s příkazem, by o odvolání znovu jednal a znovu rozhodL 

Důvody: 

Soud první stolice dospěl podle provedených důkazů k závěru, že 
neHl prokázána zvláštní úmluva o zadání díla a o úplatě za ně, zjistil 
místním ohledáním a znaleckým důkazem, že hodnota žalobcem llro
vedených prací jen s jedním nátěrem, jak byl sl1l'Íucven, činí 2.835' Kč 
a dlužný zbytek úplaty po nesporných splátkách jen 635 Kč. Soud prvni 
stolice zjistil dále, že vadami díla jsou jen nepřiléhání dveří a vadnost 
svodnic deště při oknech, že vady ty jsou lehce odstraniteluy, ježto 
mohou býti provedeny truhlářem za jeden den a že tyto vady rovnají se 
znehodnocení asi 30 Kč. Uznav kromě toho z pohledávek k zapo-čteni 
namítaných jen částku 44 Kč za pravou, odsoudil první soud Ž3lova
~ého po srážce těchto dvou položek, 30 Kč a 44 Kč, k zaplacení zbytku 
:061 Kč. Soud odvolací zamítl žalobu pro tentokráte, maje podle § 1167 
a I! 70 obč. zák. za to, že žalobce může nárok na zapravení úplaty 
vznes II teprve po skončení díla, t. j. až dodá dílo bezvadné. S tímto 
názorem v této všeobecnosti souhlasiti nelze a rozhodnuti čís. 4569' 
sb. n, S., na. něž se odvolací soud pro svúj názor odvolává, nedopadá 
zcela na proJednáva'ný případ. V tomto případě bylo zhutoveno a dodáno, 
dílo v celkové hodnotě několika tisíc K'č a bylo žaluvaným také již 
v užívání převzato, podíe důkazu znaleckého vykazuje dílo to v poměru 
k celku vady zcela nepodstatné, kromě toho i lehce odstranitelné ná
kladem v poměru k celku nepatrným. Zásada v citovaném rozhodnuté 
vyslovená platí a jest v zákoně plně odůvodněna, když bylo dodáno 
ddu s tak podstatnými vadami, že jeho řádnému užívání vadí takže do
dání t~k"ového díla, nelze,z~jis~é poklád~ti za sp1nění smlo~vy o dílo" 
tUli mene za spInem nalezlte; zasada ta vsak není v zákoně odůvodněna 
jsou-Ii vady tak nepatrné, že mohou býti snadno a s nepatrným nákla~ 
d~m opraveny. V ~akovýc~to případech nelze zajisté dúvodně tvrditi, že 
duo nebylo, dokonceno a ze smlouva nebyla splněna, a přejímatel může 
dodateh z uplaty za dílo nebo z dlUžného ještě zbytku vzhledem na ony 
vady zadržov~ti, pokud, se,týč:,. ~ důvodu zmenšené úplaty odepříti je
nom takovou cast, ktera pnbl1zne odpovídá nákladu kterého odstranění 
těchto vad vyž~duj: a kterou j:st podle § 273 c. ř.;. sta.noviti (§§ 932, 
1167, 1170 obc. zak.). Dovola111 Jest v uplatněném dovolacím důvodu 
§ 503 čís. 4 c. ř. s. oprávněno a, ježto odvolací soud se následkem svého 
n'esprávného právního názoru neobíral námitkami odvolání, vztahujícími 
se .na výši úplaty a dlužného ještě jejího zbytku, bylo rozsudek oclvo
lac1ho soudu zrušiti a lVložiti mu nové mzhodnutí. 
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čís. 8477. 

. Bylo-li mezi pronajímatelem a ná.iemcem umluveno, že nájemce má 
bdržeti náhradu nákladů na zařízení místností,bude-Ii se museti před 
~čitou dobou. vystěhovati, pří~lušÍ ~U tento n.árok. i tehdy, mUSÍ-ii se 
vystěhovati nasledkem vnucene drazby nemov1tosh. 

(Rozh. ze dne 20. listopaclu 1928, R I 745/28.) 

Nájemce ujednal s pronajfmatelem, že obdrží náhradu za vybudo
vací náklady, bude-Ii se museti vystěhovati před uplynutím šesti let. 
zalobou, o niž tu jde, domáhal se nájemce na pronajímateli náhrady 
oněch nákladů, ježto před uplynu Hm šesti let byl dúm v exekuční dražbě 
prodán. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl, ježto prý 
na případ exekučního prodeje nemovitosti nebylo ve smlouvě pomýšleno. 
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 ú v O' d y: 
Má-Ii se smlouva tak vykládati, že žalobci přísluší náhrada, mus'el-li se 
v případě prodeje nemovitosti vystěhovati, jest zjistiti, zda a pwč se 
musel žalobce vystěhovati a zda se skutečně vystěhoval. Domnívá-Ii 
se žalobce, že nájemní poměr skončil příklepem, zaujímá nesprávné 
stanovisko, ježto nájemní smlouva nezaniká příklepem. Podle § 1121 
obč. zák. musí se nájemce vystěhovati po řádné výpovědi. že mu byla 
dána výpověď, žalobce ani netvrdil. Bylo by se dále zabývati otázkou, 
zda takové výpovědi vadí zákon O ochraně nájemců čili nic. Dále není 
jisto, zda se žalobce, musel-Ii se vystěhovati, skutečně vystěhoval. 

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

D ů vod y: 

Při výkladu smluv se nemá lpěti na doslovném smyslu výrazu, ale 
má se vyšetřiti úmysl stran a rozuměti smlouvě tak, jak to žádá obyčej 
poctivého obchodu (§ 914 obč. zák.). Odvolací soud vyšetřil, že se 
úmysl stran 1\esl k tomu, by žalobce v případě předčasného zrušení 
nájemního poměru dostal náhradu' části investovaného nákladu. Jeho 
investicemi nepochybně stoupla cena domu, neboť žalovaný sám při
znává, že při dobrovolném prodeji by jimi byla jeho cena zvýšena, a je 
nepochopitelno, proč by jimi nebyla zvýšena v případě, kdyby se prodal 
v exekuční dražbě. Proto odpovídá obyčeji poctivého obchodu ten vý
klad smlouvy, který jí dal odvolací soud, že smyslem písemné smlouvy 
je, že žalobci přísluší náhrada v případě, že s'e bude musiti vystěhovati 
proto, že dům žalovaného byl prodán v exekuci. Při tomto výkladu 
smlouvy je nutno doplniti řízení v t0111 směru, v kterém to odvolací soud 
nařídil, aby bylo možno spolehlivě rozhodnouti spor. 

92* 
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čís. 8478. 

Při exekuci vnuceným zřízením zástavního práva neplatí ustanovení 
§ 15 ex. ř. 

(Rozh. ze dne 22. listopadu 1928, R I 849/;28.) 

s o udp r" é s t o I i c e povolil k vydobytí penčžité pohledávky 
proti okresl1'Í nemocenské pojišťovně exekuci vnuceným zřízením zástav
ního p,[áva. Rek II r s TI í s o II ci zrušil napadené usnesení a uložil 
prvému soudu, by doplnil řizení vyžádáním prohlášení ve smyslu § 15, 
druhá věta, ex. ř. od okresní politické správy. 

N e j v y Š š í s O u d obnovil usnesení prvého soudu. 

Důvody: 

Podle § 15 ex. ř, muze proti úst,1VU, jenž byl prohlášen výrokem 
správního úřadu za veřejný a obecně užitečný, povolena býti exekuce 
k vydobytí peněžitých pohledávek jen na takové majetkové součástky 
kterých může užito býti k uspokojení věřitele bez újmy zájmú veřeíných: 
o ně'ž se má ústav starati. Toto obmezení týče se jen exekucí pro pohle
dávky peněžité a týče se jen těch druh II exekucí, které směřují k vy
dobytí peněžních pohledávek, jako jest vnucená dražba, vnucená správa, 
kteréžto druhyexekuee by veřejné zájmy, O něž jest se ústavu starati, 
ohrozily tím, že by jim byly odňaty součástky majetkové nebo že by 
jic:" pO,užívání bylo omezeno nebo jemu bylo bránčno (§ 4 vládního 
n~nzel1lze dne 6. května 1897, čís. 153 ř. zák.). V tomto případě nejde 
vsak al1l o vnucenou správu, ani o vydobytí peněžité pohledávky draž
ball: ntbrž o její vkla~d vnuceným zřízením práva zástavní-ho, který již 
n~:l1 l:n~ravou a prvmm stupněm dražebního řízení, směřujícího k zpe
~~zei1l :.astavy a k uspokojení věřitele z dražebního výtěžku, nemá tedy 
W za uc,el vynucené uspokojení peněžité pohledávky, nýbrž jest zvlášt-
111m dl:~hem exekuce, který věřiteli umožňuje zajištění jeho pohledávky 
a ,1lmOZnUje l~U, by bez nebezpečí pro své uspokojení popřáti mohl dluž
I1Ik~ poShO~e!,í nebo mohl vyčkati v dobách pro dražbu nepříznivých 
zmenu pomcru. Vklad vnuceného práva zástavního poskytuje dále vymá
haJícímu věřiteli možnost, by mohl, změnila-li by se· osoba vlastníka zava
zené vn.~I,novi!o~yJ navrhn~uti vnucenou správu lleh dražbu proti každému 
P?Zdej~lmll JeJllllu .~lastl1lku, i když exekuční titul zní toliko proti jeho 
pred?h~d:l, a to P:lll,'O u, soudu exekučního (§ 138 ex. ř.). Z toho jasně 
vyplyva, ze exekucl1I zpusob, JeJž navrhuje vymáhající věřitel, neslouží 
k vyd.obytí, !''ýbrž k zajištění vykonatelné pohledávky, nesměřuje ani 
k o~lnetl soucastr majetku, am k omezelll neh k bránění v jich používání 
pOV,In11011 stran?u, :derá bude I1!0ci i na dále používati nemovitostí spo
jenych s vlastl11c!VllTI dom.u, zpusobem dosud prováděným, aniž by byla 
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, toJ11 smčru nejak omezena neb obtt'žován3. Není zde tudíž podmínek 
~ 15 ex. ř. 3 není prot? po~řebí vyž~do\rati ?d po.Ji,t.ického vú~a~u vy~:ě~
~cní. že lze na nemovItostJ ty vestl exekucI bez tqmy. vereJ11)'ch zaJ111U", 
o něž se má povinn)r ústav starati. Není proto potřebí doplnění řízení 
J'I.:kursnÍm soudem žádaného a bylo k důvodnému dovolacímu rekursu 
obnoviti usnesení prvého soudu. 

Čís. 8479. 

Byl-li před válkou znzen doživotni výměnek pozůstávající kromě 
jíného ve společném stravování s hospodáři a oprávněným bylo vyhra
Ženo právo pro případ" že hy se s hospodáři nechtěli stravovati, poža
dovati místo stravy peněžitou dávku 1 K denně, oprávnění pak žádali 
po válce (roku 1922) plnění výměnku v penězích, mají nárok na zvý
šení rcluta vzhledem ke zhoršeným hospodářským poměrům. 

(Rozll. ze dne 22. listopadu 1928, Rv I 245/28.) 

žalobu výměnkářů proti majitelům usedlosti o zv)ršení výměnkového 
rclula na 10 Kč clenuě, o b a niž š í s o u d y zamítly, 

Ne j v y Š š í s o II d zvýšil výl11čnkové relutllm na 7 Kč denně. 

Důvody: 

Podle notářskéllO spisu ze dne 30. října 1912 přísluší žalobcům do
životní v)Jměnck pozůstávající kromě jiného ve společ,ném stravování 
s hospodáři a jest jim vyhraženo právo, pro přfpad, že by se s hospo
dáři stravovati nechtěli, požadovati místo stravy peněžitou dávku I K 
denně, z níž by v případě úmrtí jednoho z výměnkářů 50 h denně od
padlo. V roce 1922 vzdali se žalobci práva na společné stravování se 
žaiovaný'mi, rozhodnuvše se pl'O jeho plnění v penězích, a nyní požadují 
zvýšení náhradní dávky z jedné koruny denně na 10 Kč denně vzhledem 
k zhOrŠell)J111 hosp:odářsk}rm poměrům, které způsobily, že se smluvenou 
peněžitou dávkou na str~vování nemohou vystačiti. Žalovaní se za sporu 
nabídli žalobcům poskytovati opětně stravu in natura, tuto nabídku ža
lovaní odmítli. Oba nižší soudy zamít!y_ ža]obnÍ -nárok z důvodu, že se 
žalobci o své újmě rozhodli pro plnění výměnku co do stravování v pe
nězích v roce 1922, když již hospodářské poměry by ly takové, že re
lutum na jich stravování nepostačovalo, že proto jde zhoršení hospo
dářských pOl11ěrú a nepostačitelnost dávky na jich výživu na jejich vmb 
a že tudíž není důvodu něco měniti na původní smlouvě. Dovolací soud 
se k tomuto právnímu názoru nepřipojuje. Pro úmluvy o výživném -
a o takovou úmluvu zde, pokud se týče poskytování reluta za stravu 
v penězích jde - platí podle ustálené judikatury zásada rebus sic stan
tibus. Tato zásada vrcholí v tom, že umluvené v)'živné platí jen po tak 
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dlouho., do~ud ~e pods!a~ně l?ezměnily poměry, za kter)'ch v)rživné bylo 
um.1uveno, ze vsak, zmenIly-1I se poměry, za kterých v)rživné bylo umlu
veno: podstatně způsobem, který nebylo lze předvídati. a nastaly-Ii 
:P?m:r~J na l:~~. str~.l1Y~vPř~ uzavřevní" smlouvy mysliti nemohly, vý
~lvn~ Jest ZVySlÍ1 pľ1l11crene k zmeneným poměrum. Peněžní dávka 
Jedne koruny denně, která žalobcům ve výměnkářské smlouvč v roce 
1912 pro případ, že by se nechtěli společně s hospodáři stravo
vah" ?yla při pověděna, odpovíc}ala ovšem tehdejším hospodářským 
pOlllcrum a byl,: podle S3!110zřejmé vůle stran stanovena za přeclpokladu, 
ze s:. tyto pomery nezmení. Poměry ty se však následkem války valně 
:hors1.ly, ,takže nyní ono výživné pro žalobce jest rozhodně neposta
c1te/,ne. 1 uto zl~,~n~ P?měrt1 žalobci předvidati nemohli a jest tudíž 
~odle shora zm1l1e~~ zasady ža,l?bcúm zásadně, přiznati nárok, by ono 
1 e!U!U111 z~ stravu J1111 bylo zvyseno tak, by odpovídalo nvnějším po
mcrU111. Naroku tomu nevadí, že se žalobci z vlastní vůle ro;hodli v roce 
1922 C? do ~travování pro. plnění výměnkn v penězích a že se tehdejší 
n~blahe po:,aJečne hospodarské poměry po té nezhoršilv, ba snad po
nekne! ~leps1Iy. ~ tc;ho, že ža\ující straně podle obsahL; smlouvy bylo 
poaec1:ano

v 

n~ Vvul! za~iatI b~ld straVL! nebO' peníz ve smlouvč určený, 
plyne psn~, ze zalobcu111 bylO ponecháno na vůli, kdykoli žádati misto 
stJavy pe111ze a podle shora zmíněné zásady měli nárok, by peníz ten 
J1m byl placen ve VýŠ1, odpovídající poměrům té které doby. Příčilo 
I? se .umyslu, stra.n při L~zavření smlouvy, kdyby se následkem nepřed
\ l~ldl1C a nepreavldatelne změny ho-spoc\ářskSrch poměrú žalobcům ne
lllťl~ dostatI relutull1, odpovídající hodnotě těchto dávek, kdežtO' žalo
van~ stran~ byl~ bl' takt? týmž poměrem bezdůvodně obohacena. Ne
pa,cla na vah.u, ze zaJabcI nabídku žalovaných, poskytovati jim nadále 
st,la~u zas~ ln natura, odmítají. Podle úmluvy přísluší jim volba mezi 
vyme,nkem 111 natura a výměnkem v penězích a znamena.lo by t n zk' . , I b o '.. • v racem 
za o cu v JeJ"eh pravu, ~:ěli~li býti taklo donuceni k přijetí výměnku 
1D .natura. Narok na zvysem vyzlvovacích dávek jest tedy opráv- '; 
Po!wd, se týče míry tohoto zvýšení, nutno míti na zřeteli že od r~e~~ 
1912, Kdy smlouva výměnkářská byla uzavřena, klesla ce~a peněz ná
sledken~ devalva;:e měrou asi 7-8násohnou a že cena veškerých poži
vatJ~1v.tymz ~omere111 stoupla. Dlužno tudíž v tomto poměru žalobcům 
penezltou davku za stravné zvýšiti ze smluvené 1 K denně na 7 Kč 
V tomlo rozsahu bylo tudíž žalobě vyhověli. . 

čís. 8480. 

~oku~ vnu~:ný §p,~ávce nevydal ze správy konečný počet, trvá vnu
cena sprava .( ur~d a cmnoot vnuceného správce) a lze se na vnuceném 
spravcl domahah zaplaceni služného splatného za vtJucené správy, 

(Rozh. ze dne 22. listopadu 1928. Rv I 407/28.) 
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ZaJobu zaměstnance, jíž se domáhal na zaměstnavatelově vnuceném 
správci zaplacení služného, o b a ni ž·š í s o u d y zamítly. 

" e j v y Š š í s o u d uznal podle žaloby. 

Důvody: 

V projednávaném sporu domáhá se žalobce na žalovaném jakožto 
vnuce.ném správci zap.lacení služného, na něž si č-inÍ nárok z toho dů
vodu, že ho žalovaný předčasně propustil ze služby podniku, vnucenou 
správou postiženého (§ 29 zákona o obch. pom.). žalovaný oprávněnost 
a ví'ši zažalované pohledávky nepopírá, namítá však, že žaloba na něho _ 
není po právu proto, že před jejím podáním jeho úřad zrušením vnu
cené správy skončil. Nižší soudy uznaly tuto obranu za oprávněnou a 
z toho důvodu žalobu zamítly. Leč, jak žalobci jest přisvědčiti, ,neprá
ve111. Mylně mají nižší soudy za to, že, když vnucená správa byla zru
šena usnesením ze dne 25. února 1927, doručeným dne 2. března 1927, 
se tím, tedy ještě před podáním žaloby dne 5. března 1927, vnucená 
správa, pokud se týče úřad a činnost žalovaného jako vnuceného správce 
skonbly. Na žalovaném jako vnuceném správci po zrušení správy bylo 
vydati ze správy konečný počet (§ 115 ex. ř.), což znamená (§§ 116 
.a násl. ex. ř.) podati výkaz příjmů a výdajů,z příjmů, jak stanoví § 120 
ex. ř. zaplatiti výlohy správy, pokud tak dosud neučinil a přebytek 
složiti k soudu. Dokud se tak nestalo, vnucená správa v uvedeném 
směru a rozsahu a tím i úřad vnuceného správce trvá. V době podání 
žaioby, ba ani v době vynesení prvního rozsudku žalovaný kouC'čný 
účet ze správy nepodal. Jeho úřad jako vnuceného správce v uvedeném 
rozsahu tedy v té době trval a, ježto zažalované služné bylo splatné 
již za vnucené správy (§ 29 zák. o obch. pam.) a tudíž do konečného 
vyúčtování patřilo, byla hloba o ně podána na žalovaného právem. 
Protože, jak bylo uvedeno, zažalovaná pohledávka co do důvodu a co 
do výše popřena nebyla a jest (§ 29 zák. o obch. pom.) po právu, bylo 
žalovaného k jejímu zaplacení odsouditi. 

čís. 8481. 

Jde o smlouvu svébo druhu, bylo-Ii poskytnuto trvalé zaměstnán, 
způsobem mezi stranami umluvené náhrady škody. Takový závazek ne
může býti zrušen jednostranným projevem toho, kdo práci poskytuje, 
jen z toho důvodu, že pracovník porušil smlouvu. 

(Rozh. ze dne 22. listopadu 1928, Rv I 705/28.) 

Podle dohody ze dne 23. ledna 1927 zavázal se žalovaný majitel 
velkostatku, poskytnouti žalobcí zaměstnání náhradou za škodu, způ
sobenou žalobci neuskutečněním kupní smlouvy. Byv správcem žalova
ného propuštěn, domáhal se žalobce na žalovaném, by bylo určeno, že 
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ještě trvá smluvllí pom2r, založený mezi ža.Iobce1l1 a žalovan)'m do
hodou ze dne 23. ledna 1927, kterou se správa velkostatku zavázala 
poskytnouti žalobci na statku zaměstnání a práci, a to pokud bude zed
nická práce, tuto práci zednickou, takže budou zednické, na statku po
třebné práce zadávány v prvé řadě žalobci, pokud je bude moci vyko
návati, a teprve kdyby jich nechtěl, nebo nemohl vykonávati, že bude 
zaměstnáván jiný zednik, a pokud zednické práce nebudou, že bude 
žalobce přibírán na jinou práci, na statku potřebnou, a že jest žalobce 
povi'nen přidělené 111U práce konati řádně za běžnou mzdu, žalovaný 
jest povinen to uznati a zaměstnávati žalobce dále, jak uvedeno. O b a 
niž š í s o u d y žalobu zamiNy. 

N e j v y Š š í s o u d uznal podle žaloby. 

D II vod y: 

Sporná věc nebyla posouzena v napadenÉm lozsudku po právní 
stránce správně. Odvolací soud usuzuje, že dohodu str"n ze dne 23. 
ledna 1 927, podle které se žalovaný z důvodu náhrady škody zavázal 
poskytnouti žalobci trvalé zaměstnání, jest vykládati v ten způsob, že, 
pokud jest její podstatnou a neroz!učnou součástí námezdní smlouva) 
platí pro rozvázání této trva,lé smlouvy služební nebo pracovní vše
obecné předpisy zákona o zrušení trvalé smlouvy služební, že tedy ža
lovaný nemůže sice smlouvu zrušiti pouhou libovolnou výpovědí, že 
však nelze vyloučiti zrušení z důvodů, z kterých i jiný zaměstnance 
trvale do služby přijatý může býti propuštěn. Dovolací soud nemůže 
tento výklad schváliti. Podle § 914 obč. zák. nesluši pii výkladu smluv 
lpěti na- slovním znění vS/razu, nS/brž jest vyšetřiti úmysl stran a rO-luměti 
smlouvě tak, jak to žádá obyčej poctivého obchodu. Vzpomenutou do
hodou poskytnuto bylo žalobci »k vyrovnání veškeré škody, která mu" 
vzešla a k vyrovnání veškerých nároků, které by 1110hl učiniti z dlrvodu, 
že kupní smlouva se neuskutečnila«, mimo peněžitou náhradu a natu
ralie ve smlouvě uvedené »trvalé zaměstnání« a to »pokud bude zed
nická práce, tato práce zednická, takže práce zednické na statku žalo"" 
vaného potřebné v prvé řadě žalobci mají býti zadávány, pokud je bude 
moci vykonávati, pak teprve. kdyby je vykonávati nemohl nebo nechtěl, 
jiný zedník bude zaměstnáván a pokud zeelnieké práce nebudou, bude 
(žalobce) přibrán na jiné práce dělnické při statku potřebné«, při čemž 
je (žalobce) povinen, konati práce řádně za běžné mzdy. Je tedy po
skytnutí - trvalého zaměstnání žalobci zplhobem mezi stranami umlu
vené náhrady škody, a takový závazek žalovaného nemůže býti zrušen 
lednostranným projevem jeho, že zrušuje smluvní poměr jen z toho dů
vodu, že žalobce porušil domnělou služební smlouvu, ano nejde o slu
žební smlouvu, nýbrž jde o smlouvu svého druhu, a také nelze pova
žovati za zrušení závazku žalovaného, poskytovati žalobci trvalé za
městnání, okolnost, že žalobce po výstupu s hospodářským správcem t 

když mu tento řekl, »když to nechcete dělat, tak toho nechte, bude to 
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, "" \'1« sebral své nádobí a odešel z chléva s tím, že H. je svědek, 
deJat pn,' ,_" " o vl' . ", t' ;-, " to najde nekde pnde, neboi to nemLI ze )yt1 povazovano za o, z~ 
~c Sll ~ sám zrušil smluvní poměr. Vždyť žalobce podle vzpomenute 
Zil 10 )ce . d . k' k . t' . I bo 
I I -, T kdyby svěřené mu prace ze niC e vy nnava I nemOl1 ne 

(O lOL), I' , t ., . b ' I I ' I . 
~"1 t V

,] neztrácel tím nárok na trva e zames 11 a 111 , l1y rz )y za ovany 
ne!"'.1 t: , v k . t" hl b c oprávněn, dáti práci, kterou zaJobce vy onava 1 nemo Jle o 
pouz , ." l'l't' k" . " 

11těl vY'konávati jíným zedníkem a za,lobcl pne e I I pa ]lnou pracI 
nec , , ., b dl d h j , t dčluíckou potřebnou na statku. Mel-I: zalo ce P? e ,o oe y, P!av:, Ll 

kterou zednickou práci odmítnouti, coz.v~ tO?lto pnpacle skutecne L1c:.1l1!, 
nesejde na tom, zdali byl jeho tehdelsl v~kon ~pr~vdu n.e~ostatecI.'y. 
či nikoli, nebylo tedy pro rozho~nutl rozepre potr?bl provadetl po teto 
stránce žalobcem pohřešovaný dukaz znalecky. Jezto Jde mezI. stranami 
O smlouvu svéh.o druhu, není potřebí obírati se otázkou, zdalI žalobce 
bezdlrvodně opustil službu, nebo zavdal zákonitý podnět ke zrušení 
domnělé smlouvy služební, neboť dohoda zaručovala žalobci, že přidě
lenou mLI práci zednickou může sám odmítnouti, a proto z Jeho odchodu 
z práce nelze podle § 853 obč. zák. odvozovati, že jím chtěl zrušiti 
smlouvu o poskytovaní trva.lého zaměstnánÍ. Když tedy žalovaný do
pisem ze cine 19. dubna 1 927 odmí~1 žalobce dále zam~stnáv~ti, poruši~ 
tím smluvní závazek, poskytovatr zalobcl trvale zamcstnal11, proto Je 
žalob11í žádání, domáhající se uznání a plnění řečeného záv-azku smluv
ního oprávněno. 

čís. 8482. 

Ochrana nájemcft (zákon ze dne 28. března 1928, čís. 44 sb. z. a n.). 
Končila-Ii nájemní doba podle smlouvy, uzavřené před 3. květnem 

1920, teprve po té, do kdy má platiti nynější zál{on o ochraně nájemců, 
lze z nájmu podle § 1114 obč. zák. dáti výpo,,"ěď, jejíž ú~in~~st n~stane 
teprve, až pomine účinnost nynějšího zákona o ochrane naJemcu. 

Byla-Ii ujednána nájemní smlouva s právem nájemce optovati na 
další dobu, nebyla výkonem opce ujednána nová nájemn! smlouva. 

(Rozh. ze dne 22. listopadu 1928, r\V I 1494/,28.) 

žalobci pronaja1i žalované místnosti v domě podléhajícím och rané 
nájemníkú na 12 let od květnového terminu 1914, tedy do květnového 
terminu 1926, a propůjčili žalovanÉ právo opce na prodlouž.e'ní. nájmu 
na další tři léta, tedy do květnového, terminu 1929. Ve smlouvě bylo 
dále stanoveno, že, nepodají-Ii soudní nebo notářskou výpověď nej
méně rok před uplynutím smluvní doby, nájem se prodlužuje mlčky na 
další dobu proti oběma stranám příslušejícf roční výpovědi, která se 
smí státi jenom ve čtvrtletních terminech. Žalobci dali žalované dne 
25. dubna 1928 soudní výpověd' na rok ke dni 30. dubna 1929. V době 
podání výpovědi a rozhodnutí soudního platil zákon o ochraně nájem~ 
níkú ze cine 28. března 1928, čís. 44 sb. z. a n., jehož ptrsobnost je 0111e-
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zcna podle § 37 toho zákona na dobu od 1. dubna 1928 do 31. března 
1929. Pro c e sní s o udp rv é s t o I i ce k námitce žalované, že 
v)'povědi brání zákon o ochraně nájemníků, uznal výpověď za tlčinnolJ, 
o eI vol a c í s o u d jí zrušil, ježto nesouhlasil s názorem prvého souelu, 
že šlo o nájemní smlouvu ujednanou před 3. květnem 1920 až do 30: 
dubna 1929 a že proto nájem podléhá ochraně, ježto podle § 2 zákona 
zanikají smlouvy takové jen tehdy, když před uplynutím nájemní doby 
pronajímatel vypoví se svolenim soudu a ježto svolení takové dáno ne
bylo. Není prý případný úsudek, že by bylo. potřebí výpovědi k zame
zení prodloužení nájmu o rok, ježto podle § 2 zákona jest nájem pro
dloužen na neurčitou dobu s předepsa,nými výpovědními Ihútami, takže 
jej lze jen podle těchto vypověděti a dohoda o prodloužení nájmu o rok 
jest bezúčinná. Nad to prý byla výkonem opce ujednána v roku 1926 
nová smlouva na tři roky, takže podle § 2 (3) zákona byla po 3. květnu 
1920 ujednána nová smlouva po zákonu na neurčitou dobu po dobu 
platnosti zákona o ochraně nájemníků, vypověditelná opět jenom se svo
lením soudu v předepsaných lhůtách. 

N e j v y Š š í. s o u d obnovil rozsudek prvého soudu. 

Dítvody: 

S názorem odvolaCÍho soudu ne,}ze souhlasiti. Zákon o ochraně ná
jemníků nařizuje, že nájemní smlouvy ujednané na určitou dobu před 
3. květuem 1920 ruší se výpovědí danou pronajímatelem se svolením 
soudu nebo tím, že nájemník před uplynutím lhůty nájemní prohlásí, že 
v nájmu nechce pokračovati, jinak obnovují se na neurčitou dobu. 
Zřejmě tedy nastává obnova nájmu teprve uplynutím doby nájemní, 
uplynula-li tato za trvání zákona o ochrano nájemníkít. Do té doby ná
jem obnoven není a nájemník ani nepotřebuje ochrany zákona, ježto 
ho před zrušením nájmu výpovědí chrání smlouva a ochrana této smlouvy 
pomine teprve uplynutím smluvené nájemní doby. Odvolací soud má 
tedy neprávem za to, že se nájemní smlouva, ujednaná v roku 1914 do 
květnového terminu roku 1929, proměnila ve smlouvu nájemní na dobu 
neurčitou již dříve, než uplyne smluvená nájemní doba. Takovým zpú
sobem by zákon, který chtěl chrániti nájemníka jednak při neurčité 
době nájemní proti výpovědi podle § 1116 obČ. zák., jednak při určité 
době nájemní před tím, aby po j'cjím uplynulí nemohl býti o vyklizení 
žalováp nebo příkazem vyklizovacím k němu donucen neb i předem vy
povězen podle § 1114 obč. zák., stanově pro ten případ obnovu, zhoršil 
postavení nájemníkovo, Nájemník byl chráněn smlouvou před zrušením 
nájmu do té doby, než uplyne nájemní doba, a podle výkladu odvola
cího soudu by proti zrušení nájmu, ovšem se svolením soudu; chráněn 
nebyl a to již za trvání smluvní nájemní doby. Takový účel zákon jistě 
nesledoval. Netřeba uvažovati o tom, zda zákon v § 2 (3) sluší vyklá
dati rovněž tak ohledně nájmít ujednaných po 3. květnu 1920, a zda tu 
zákonodárce sledoval jiný účel, ježto o takovou smlouvu nejde. I v tom 
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'e nftzor odvolacího soudu mylný, po~.Jác\á-li za to, že :' roc,e t92? byl~ 
] ci ujednána nová smlouva. Byla-II v roku 1914 ujednana najeml1l 
oP,louva na dobu 12 let, tedy do květnového termínu 1926 s právem 
~~ieJl1níka optovat n~ další t~i ~éta, ~ebyla výkonem, opce uj~dnána, no,~á 
n;\ouva. Smlouva predpoklada projev oboustranny, opce jest pravl1ll11 

~i!lel11 jednostranným, neodvislým od nového svolení toho, jenž Ol~ci po
volil, a od projevu takového svolení. Naopak povolením opce svolil pro
naJimatel již původ,:" k další (opční) do~ě náje,;,ní, ovše.m PO? podmín
koU, že se pro 111 naJemce rozhodne. Dals! OpČ111 doba najeml11 jest tedy 
vy'ronem vůle, projevené souhlasně již v roce 1914, a proto nutno 
s;nlouvu nájemní i ohledně doby po květnu 1926 pokládati za ujednanou 
již v roku 1914, tedy před 3. květnem 1920. Podle toho do květnového 
terminu 1929 zůstala a zatím zůstane sporná nájemní smlouva sm lou
vou s trváním určitým, ježto nynější zákon o ochraně nájemníkú ze dne 
28. hřezna 1928, čís. 44 so. z. a n. platí jen od 1. dubna 1928 do 31. 
března 1929 a konec smluvní nájemní doby padá mímo dohu účinnosti 
zákona, a dosud není zákona, jenž by se vztahoval na nájmy, jichž 
smluvní doba skončí po 31. březnu 1929. Proto zákon o ochraně 
náiemníků nebrání, by pronajímatel pro dobu, nespadající do doby plat
no'sti nynějšího zákona o ochraně nájemníků, nedal výpověď podle 
'11114 obč. zák. (na rozdíl od výpovědi podle § 1116 obč. zák.), jejíž 
Účinnost nastane teprve po té, když účinnost platného zákonu o ochraně 
-nájemníků pomine. Pronajímateli, který chce počítati s tím, ž,e ochrana 
ná"icmníkLl pomine, až up-lyne nájemní doba smluvně povolená, nelze 
brániti, by se již nyní za platnosti zákona, který se na obnovu jeho nájmu 
nevztahuje, ježto nenastane za jeho platnosti, nechránil výpovědí podle 
§ 1114 obč. zák. před prodloužením nájmu, ať již podle smlouvy nebo 
podle zákona. Vždyť by se jinak nájem proti jeho vůli prodloužil i pro 
ty případy, že zákon o ochraně nájemníků po uplynutí platnosti nyněj
šiho zákona nebude vůbec vydán, nebo, bude-li vydán, jeho nájem ani 
ochranou nepostihne, a tak by utrpěl škodu na svých právech, které 
příští stav zákona snael ani nebude chtíti. Bude-Ií vydán příště zákon, 
který prodlouží ochranu sporného nájmu, bude podle okolností možno 
opříti se vyklízení podle § 35 ex. ř., ale samé výpovědi zatím ochranou 
zákona se opříti nelze (srov. ná,lez 2365 sb. n. s.). Protože se tedy nyní 
platný zákon o ochraně nájemníkú nevztahuje na obnovu sporného 
nájmu, jež padá mimo dobu jeho platnosti, jest smluvní výpověď podle 
§ 560 čís. 1 c. ř. s. a §. 1114 obč. zák. i bez svolení soudního přípustna 
_a odvolací soucl ji ncprávem zrušil. 

čís. 8483. 

Sudiště podle § 94 j. n. 
žalobce může k námitce místní nepříslušnosti soudu o~ůvodniti pří

slušnost soudu poukazem i na jiný ještě důvod příslušnosti, než uvedl 
v žalobě. Jen důvod příslušnosti podle § 104 j. n. jest vykázati již 
v žalobě. 
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Suhstitující advokát mftže na sudišti hlavní rozepře (§ 94 j. n.) 
vati advokáta substituentn. 

(Rozll. ze dne 22. listopadu 1928, I< II 316/28.) 

Zalovan)' advokát substituoval ve sporu, projednávaném na 
ním soudě v P., žalujícího advokáta. Žalobu, jíž se domáhal na 
ném zaplacení substitučních útrat, zadal žalobce na okresním 
v P. jako sudišti hlavní rozepře. K námitce místní- nepříslušnosti 
p r v é s t o I i c e žalobu odmítl, rek u r sní s o II d zrušil napadellé 
usnesení a vrátil věc prvému soudu, by ji znovu projednal a 
D ů vod y: Nelze souhlasiti s názorem prvé stolice v otázce 
mezí sudiště hlavní rozepře podle § 94 j. n.Neboť podle tohoto předpisu 
může každ)' procesní zmocněnec žalovati II soudu hlavní rozepře svého 
zmocnitele, bez rozdílu, zda zmocnitel jest přímo procesní stranou či 
pouhým zmocněncem procesní strany (srov. Stein: Procesní právo, 1. 
sv. str. 791). I v souzeném případě tvrdí žalující strana, že byla žalova
ným zmocněna, by provedla spor jménem Heřmana N-a. Zejména tvrdí 
žalobce, že jen žalovaný mu dal příkaz k vedení tohoto sporu jménem 
Heřmana N-a. 

Ne j v y Š š í s o u cl potvrdil napadené usnesení s opravou, že se 
námitka soudní nepříslušnosti zamítá. 

Důvody: 

První soud vyhověl námitce místní soudní nepříslušnosti, rekursní 
soud vyhověl rekursu žalobcovu, zrušil rozhodnutí prvního soudu a na;.. 
řídil I11U jednati ve včci hlavní, ač správně měl zmčniti usnesení prvního 
soudu a zamítnouti námitku nepříslušnosti. Proti změňujícímu uSllcsenÍ y 

kterým jest v podstatě usnesení rekursního soudu, jest dovolací rekurs 
přípustným. Není však v tomto připadě odůvodněným. I když žalobce 
odůvodnil v žalobě příslušnost prvního soudu poukazem na § 104 j. n., 
nelze mu brániti, by k námitce místní soudní nepříslušnosti neodůvodnil 
příslušnost soudu poukazem i na jiný důvod příslušnosti, § 94 j. n., než 
uplatnil v žalobě. Vždyť žalobce pravidelně nemusí v žalobě vůbec udati 
důvod soudní příslušnosti a může jej udati teprve k námitce nepřísluš
nosti při jednání o ní ve sporu. Nelze mu proto brániti, by za jednání ne
zaměnil důvod příslušnosti v žalobě uvedený, za jiný vhodnější. Jen 
o důvodu příslušnosti podle § 104 j. n. ustanovuje zákon, že má býti 
vykázán již v žalobě. Právem proto řešil rekurs ní soucl i otázku přísluš
nosti soudu podle § 94 j. n. Nejvyšši soud sdílí názor rekursního soudu 
i v otázce, zda substitující advokát (§ 31 druhý odstavec c. ř. s.) mMe 
na sudišti hlavní rozepře žalovati advokáta-substituenta, neboť druhý 
odstavec § 94 j. n. praví všeobecně, ž'e zmocněnci ve sporu mohou zaža
lovati své výlohy a poplatky na sudišti hlavní rozepře, čímž dlužno roz-
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IlTldi podle § 31 c. ř. s. nejen advokáta) jenž jest bezprostředním zmoc
~ěncel11 strany vedoucí spor, nýbrž i adv9káta, na něhož podle druhého 
odslavce § 31 c. ř. s. přenesl plnou moc procesní, jemu stranou uděle
nou, pro jednotlivé úkony neb oddíly řízení jiný advokát, jenž byl bez
pro.s tředl.lím zmocněncem strany, jako ,učin!l ža!ovaný ve spo .... r,u Heřmana 
N-a dopIsem ze dne 7. dubna 1925 hm, ze prenesl svou pfll110U plnou 
mOC na žalobce k vedení sporu v československé republice. Podle § 94 
druhý odstavec J. n. 1110hou na sudišti hlavní rozepře podati žaloby o za
placení .... výl?~ a p~plat~~l l:ej.en zl11~cněnc!, p:ocesní, nýbrž i zmocnenci 
k doruCovanl, tttchz zaJlste 1 substItut pnmeho procesního zmocněnce 
rr,Me žalovati tohoto, při čemž jest lhostejno, zda v hlavním sporu vy
slnpoval jako substitut jiného advokáta (nynějšího žalovaného), či jako 
bezprostřední zmocněnec strany j rozhodujícím jest vnitřní mandátní po-
1I10r mezi žalobcem a ža,]ovaným a ten byl přiloženou listinou prokázán. 
Je" tedy příslušnost prvního soudu odůvodněna § 94 j. n., jak správně 
rozl-:od1 rekurs111 soud a nemohl proto dovolací rekurs míti úspěch. 

čís. 8484. 

Tfebas bylo v soudním smíru stanoveno, že prodatel jest povinen do
dati věc do určité lhůty proti zaplacení, jest prodateli zachováno právo, 
hy otálel-li by kupítel s převzetím věci, pokud se týče s placením kupntí 
c<ny, postupoval podle čl. 354 a 356 ohch. zák. a při setrvalém prodlení 
kupitele od smlouvy odstoupil. 

Nehezpečí, že výzva k doootnému plněni zaslaná doporučeně s úplnou 
a správnou adresou nedojd;e, stihá liknavou stranu. 

Poskytnutí dodatné lhůty prodlatelem jest bez právního účinku ne-
hyl-Ii sám pohotov k plnění. ' 

(I<ozh. ze dne 22. listopadu 1928, I<v II 362/,28.) 

žalobce zavázal se smírem ze dne 20. března 1925 že dodá žaJované 
iirn~ě do 15. června 1925 granitový pomník objednaný v roce 1916 proti 
sou:asncmu zaplac~ní 1600 Kč. Podle tohoto smíru byla žalované usne
semm ze dne 21. cervna 1925 povolena exekuce k vydání náhrobního 
kamene proti zaplacení 1.600 Kč. Žalo'bou zadanou na soudě roku 1927 
o niž tu jde, domáhal se žalobce proti žalované zjištění, že nárok žalo~ 
vané ze smíru ze dne 20. března 1925 zanikl a odůvodnil žalobu takto: 
~~rok, nebyv uplatňován, zanikl, poněvadž žalovaná strana porovnanou 
castku dodnes nezaplatila, náhrobní pomník nežádala a nedala vůbec 
o.sobě _slyšeti. Také by bylo, ana cena pomníku stoupla troj- až 'čtyř
nasobne proti pllvodní ceně 1.600 Kč, opozděné uplatňování neloyáhiím 
a neslučitelným se zásadami obchodní poctivosti. Žalovaná strana na ža
lo.bcovo vyzv.ání z:, dne 7. ledna 1927, by do 20. ledna 1927 s ním vy
uctova.]a a vec vyndila, nedala o sobě slyse\i, dopis přišel zpět s po-

,. 
li 
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známkou .. že firma již neexistuje. Nebezpečí toho, zda toto oznámení 
jde, postihuje prý stranu žalovanou. Z téhož důvodu také nemohla 
žalobní odpověď podána stranou žalovanou, poněvadž již ne'existuie' 
O b a niž š í s o u d y žalobu zamítly, o d vol a c í s o u d z 
cl li vod li: Odvolatelka domáhá se žalobou uznání, že nárok ža 
na odevzdání pomníku po vzniku exekučního titulu zanikl okolností j 
zrušující. Za tuto okolnost považuje odvolatel jednak, že žalovaná 
dva roky svého nároku neuplatňovala a tudíž nároku pozbyla, dále, 
ž210vaná byla v prodlení s placením a žalobce mohl od smlouvy, za 
jest soudní smír považovati, ustoupiti. Tu jest především důležité 
F' ávní povahu soudního smíru. První soud se s otázkou tou n, PAh: .. o' 

vycházeje ze stanoviska, Že jde o smlouvu a práva a o povinnosti 
co do jejího splnění podle čl. 354 a 356 obch. zák. Stanovisko to jest 
tud nesprávné, pokud jde o plnění stran. Jak žalobce, tak prvý soud 
h1ížejí, že jde o soudní smír. Jest sice správné, že soudní smír jest s 
vou mezi stranami před soudem sjednanou; přes to však nepřicházej! 
vlibec v úvahu ustanovení čl. 354 a 356 obch. zák. jak žalobce míní, ani 
předpisy občanského' zákonníka o smlouvě o dílo, jak míní žalovaná, po
kud jde o plnění. Předpisy občanského zákona platí jen, pokud jde o plat
nost smíru jako smlouvy (§§ 1382-1385 obc. zák.). Pokud však jde 
o práva a závazky stran ze smíru, jsou tyto nezměnitelne pevně stano-' 
ven)' smírem právě tak jako rozsudkem; vždyť soudní smír jest exekuč-, 
ním titulem. Podle smíru zaváza,l se odvolatel dodati žalované pomník 
clo 15. června 1925 proti současnému zaplacení 1.600 Kč žalovanou. Tím 
bylo jasně stanoveno právo žalované žádati do'dání pomníku a její povin
nost zaplatiti 1.600 Kč, u odvolatele pak povinnost dodati pomník, ovšem 
proti zaplacení tohoto peníze. Jedinou povinností žalované bylo platiti 
při odevzdání pomníku tento peníz, před odevzdáním platiti nemusila a, 
pokud odevzdán nebyl, ndze o jejím prodlení mluviti. Žalobce měl do 
15. června 1925 lhůtu a právo k plnění, do té doby žalovaná plnění žá
dati nemohla; po tomto dni má žalobce jen povinnost plniti, kdyko 
žalovaná o to žádá. Jest naprosto bez významu, nevymáhala-li žalovaná 
sVlIj nárok dříve a učinila-Ii tak až po dvou letech. ž",lovaná může svůj 
nárok vymáhati ve lhůtě promlčecí kdykoliv a nemůže tedy býti řeči 
o tom, že ho pozbyla nevyrnáhavši ho po dvě léta. Rovněž je bez 
znamu, zda byl žalobce hotov plniti již 15. června 1925 a zda byl ~V""''''.·'. 
tehdy úplně hotov čili nic, pokud se týče zda nebyl hotov 22. !'Pf'VP"CP 

1927. Žalobce není oprávněn od ujednání soudním smírem smluveného 
ustoupiti, má jen povinnost plniti. Chtěl-Ii se povinnosti té zbaviti, mohl 
učiniti vhodné opatření, které hy mohlo býti považováno za plnění; vždyť 
podle smíru měl dodati pomník franko nádraží, stačilo tedy, aby p0111nik 
naložil a předepsal dobírku 1.600 Kč. První soud nemusil se obírati otáz
kou, zda byl pomník hotov při výkonu exekuce, tím méně byl-li hotov 
dříve, prováděné důkazy byly pro posouzení věci nerozhodné a důs·led
kem toho nelze mluviti ani o kusosti řízení, že nebyly prováděny další 
důkazy o tom, zda byl žalobce hotov plniti, a nemá významu tvrzený roz
por se spisy, zjistil-Ii prvý soud provedenými důkazy, že nebyl pomník 
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~ štl:: 22. červencc 1927 úpl1lě hotov. Ježto nelze mluviti o prodlení na 
l~raně žalované, jest také dopis žalobcův ze dne 7. ledna 1927 pro po-
~ouzení bezvýznamným a to tím spíše, když v dopisu, kterého aní žalo
vaná neobdržela, vyz)'vá ji žalobce pouze k súčtování a nezmiňuje se, 
jaké o~aneni hodlá po~lIe čl. 354 a 3560bch. zák. učiniti. Op07dění ve 
vymáham llaroku ncmelo a nemohlo m1tl za nasledek zamk na roku, a 
rovněž ne nezaplacení částky 1.600 Kč žalovanou, poněvadž nemusila 
platíti, leč při odevzdání pomníku, t. j. plnění žalobcovu (§§ 8 a 25 

. ex. ř.). Nenastala tedy žádná okolnost, která by po vzniku exekučniho 
títulu byla přivodila zánik vymáhaného nároku a právem prvý soud ža
lobu jako neodůvodněnou zamítl. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

D ů v o cl y: 

Soud odvolací má za to, že práva a závazky stran obsažené v soud
ním smíru ze dne 20. března 1925 jsou stanoveny pevně a· nezměnitelně 
proto; ž~ b~l~ .~jednány soudním smíre:11, tedy zpl1sobem, který jest 
stcJne pravne UCtnllym Jako rozsudek, a ze proto nezáleží na tom, že se 
strana žalovaná splnění svého nároku nedomáhala dříve, že tak učinila 
až po dvou letech a že naopak jest oprávněna nárok svůj vymáhati kdy
koliv ve lhůtě promlčecí. S náwrem tím v této všeobecnosti nelze sou
hlasiti. Z toho, že doty'ná sporná věc byla urovnána soudním smírem 
plynou předevšim jen ty důsledky, že smírem byl spor uklizen, že opět~ 
nému uplatnění nároku múže býti čeleno hmotněprávní námitkou ujed
naného smíru a že práva a závazky ze soudního smíru mohou býti vy
máhány ihned exekucí. Naproti tomu jest dáti dovolání za pravdu, že 
soudní smír nemůže býti na závadu tomu, by nedošlo k pominuti zá
vazku v něm obsaženého, nastane-Ií z důvodů později se vyskytnuvších 
pro nékteroll ~e str~n oprávněl!í ustoupiti od smlouvy pro prodlení strany 
~ru~e. ~o~dmm smu:e~n byl a:, dosud sporný právuí poměr upraven tak, 
ze z~l:rjlcl ;trana I,ua zalovane dod~ti do přesně stanovené lhůty zakou
peny •. ,:ulovy ~ommk .prolI z~placel1l zby,tkové kupní ceny. Právní poměr, 
na neJl se smlr vztahUje, lesl nepochybne obchodní koupě a na této právní 
povaze nebylo smírem nic změněno. Podle smíru jest žalobce povinen 
dodati pomník do ,určité lhlrty proti zaplacení, není však pochybnosti ž~ 
lest žalobce rovněž oprávněn na žalovaném žádati, by v této Ihťrtě k~pní 
cenu z!platll. Smluvní zájem' na tomto ne příliš oddáleném placení jest 
samozrejmym a nelze se zaJIsté o žalobci domnívati, že by měl býti bez 
ohled~ 11? to, J3k se žalovaná zachová, v dodací pohotovosti po celoll 
promlcecl dobu. Na tom nemění ničeho, že žalobce může vésti ihned 
exekuci na zaplacení kupní ceny (§ 8 ex. ř.); to jest jeho právem níkoíiv 
pO,vlll.ností ? musí t"m~. zůstati na uvá~,:nou, zda chce tohoto svého pri
mernlh.o prava pouzllI CI zachovalI se pn prodlení druhé strany způsobem 
v čl. 3:J4 obch. zák. uvedeným, při čemž bylo by v tomto případě zvlášť 
vytknouti, že žalovaná strana jest cízozemkou a že exekuce musila by býti 
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vy'konána v cizině. Př12s soudní smír má tedy žalobce zcela nenocl1VI"" 
právo, by proti druhé straně, otálela,li by s převzetím pomn 
se týče s placením kupní ceny, postupoval podle čl. 354 a 356 obch. 
a při setrvalém jejím prodlení od smlouvy odstoupíl. Tímto postupem 
žalobce v projednávaném případě snažil sjednati právo k odstupu 
$11110uvy a postup jeho byl Íly bí·val rozhodným, kdyby nebyl ztr'osko'lal 
na t0111, že, jak se v tomto sporu napotoll1 zjistilo, žalobce, chtěje 
druhou stranu v prodlení smlouvu rušící, nebyl sám ještě pohotov 
k plnění. Nelze souhlasiti s odvolacím soudem, že výzva, kterou ža 
na žalovanou učinil dopisem ze dne 7. ledna 1927 se stanovením 
tečné lhůty a s příslušnou pohrůžkou, neodpovídala předpisu čl. 
obch. zák., neboť dopis ten vzhledem na soudní smír vyjadřuje zřetelně 
proč se žaiobce rozhoduje, a nevadí, že užívá místo V)TraZU »placení<: 
v)'razu »zúčtovánÍ« a nevadí rovněž, že dopis nebyl žalované firmě do- " 
fučen, ano jest prokázáno, že byl na ni s úplnou a správnou adresou do
poručeně zaslán, takže žalobce mohl předpokládati, že bude řádně do
:uč:n a nedoručení jde na nebezpečí žalované. Nižší soudy však zjistily, 
ze znl obce nebyl v době této výzvy a udělené mu dodatečné lhůty sám 
pohotov k plnění, ježto pomnik nebyl hotov, zjištění toto čerpají nižši 
soudy z té svědky prokázané skutečnosti, že pomník nebyl zúplna doho
toven ani při exekučním výkonu, jenž se udál na exekuční návrh 
vané firmy dne 22. července 1927. Vytýká-Ii žalobce tomuto zjištění 
pr~tíspíso_vost proto, "že _prý pro :,ě není podkladu ve spisech, jest v ne
pravu, Jezto okolnosl, ze pomnrk nebyl dohotoven 22. července 1927 
opodstatňuje zajisté usudek, že nebyl hotov anf před tím, dne 7. ledna 
1927. V neprávu jest i s ·další námitkou vadnosti řízení uplatněnou proto 
ž'e nebyl proveden dllkaz svědkem B-em a výslechem stran o tom, ž~ 
P?mník byl v oné době dohotoven, že však žalobce později scházející 
clrly Jeho pnam pmdal, pokud se t}'če jinam upotřebil, kterážto námitka 
~s~atl1~ hraničí přímo na svévoli, ježto žalobce dukaz takový v první sto
Ircr anr nenabícH a teprve v odvolání nepřipustnou novotou uplatňoval. 
Nebyl-li tedy žalobce sám k plnění pohotov, jest samozřejnro, že norlIE,:' 
zásad poctivosti a víry nelze přiznati právní účinek jeho na žalovanou 
stranu svého času učiněné výzvě k dodatečnému plnění; nenastal tedy 
důvod žalobce opravrlujici k odstoupení od smlouvy a jeho žaloba do
máhající se z tohoto důvodu zjištění zániku exekučně vymáhaného ná
roku byla právem nižšími soudy zamítnuta. 

čís. 8485. 

Pozemková relorma. 
Význam schvalovací doložky Obvodové úřadovny Státního pazem-. 

kového úřadu, že k dalšímu zcizení pozemku jest potřeb! až do jeho za
stavení, nejméně však po tři roky, souhlasu Obvodové úřadovny. 

Souhlas se zcizením musí se vztahovati již na zahájení dražebního 
řízení, nikoliv teprve na osobu budoucího vydražitele. 

(Rozh. ze dne 23. listopadu 1928, R I 826/28.) 
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s o II cl P r v é s t o I i c e povolil exekuci vnucenou dražbou nemO
vitosti jíž nabyl dlnžník se svolením Státního pozemkového úřadu ze 
zabraJ;ého majetku. Rek u r sní s o u d exekuční návrh zamítl. D ů -
vod y: Na nemovitost jest jednak vloženo vlastnické právo pro dluž
níka, jednak jest poznamenáno obmezení, že k dalšímu zcizení jest za
potřebí schválení Státního pozemkového úřadu. Z obsahu trhové smlouvy 
jest patrno, že poznámka zápovědí do ní a do pozemkové knihy byla po
jata proto, že nemovitosti ve vložce čís. 1105 se svolením Státního po
zemkovéhO' úřadu byly od panství v deskách zemských zapsaného pod
léhaiícího záboru prodány dlužníkovi a z desk zemských odepsány. 
Toniu-li však tak, jest ve smyslu § 7 zákona ze dne 16. dubna 1919, ·Čís. 
215 sb. z. a n. třeba i ke zcizení tohoto majetku zabaveného státem, jak 
poznámkO'u jest to vyhraženo, schválení StátníhO' po,zemkového úřadu 
k exekuční dražbě, ano právě citované zákonné nstanovení nerozlišuje, 
o jaké zcízení jde, zda o dobrovolné či vnucené. Jinak by ona poznámka 
zápovědi zcizení bez souhlasu Státního pozemkového úřadu neměla 
účinku zamýšleného pro veřejný zájem totiž pro účely pozemkové re
formy. Bez souhlasu Státního· pozemkového úřadu lze vésti na zabran}' 
majetek exekncí ve smyslu § 8 cit. zák. jen vnucenou správou. Poněvadž 
k exekuční žádosti o vrlucenou dražbu nebylo připojeno schválení Stát
ního pozemkového úřadu, neměla žádaná exekuce býti povolena (viz též 
rozhodnutí nejvyššího soudu čís. sb. 3545). 

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

Dúvody: 

, PO,~le sclw_alovací doložky Obvodové úřadovny Státního pozemko
veho uraciu v C. ze dne 22. dubna 1924 připojené ke smlouvě trhové ze 
dne 25; ~rpn~ 1~2_2 j~st k,dalšímu zcízení pozemku potřebí až do jebo 
zastave~l, neJl~ene. vsak. tn r?ky, , souhlasu obvodové úřadovny, a jest 
tento zakaz ZClzem v kmhovJ1l vlozce poznamenán ač ovšem bez udání 
řeče~ého časového ome~ení. Podle knihovního výpisu jest síce na sta
v.ebnr pacree.],e, 38,5 obytr;e stavení 'č. p. 337, avšak není ani z v}'pisu aní 
pnak ze SpISU ~reJmo, ze tato st.parc. čís. 385 pochází z po,zemku č. 
k. 461/6,role a z: tedy podmí~ka, pod kterou svolení obvodové úřadovny 
k zcrzem odpada, t. J. zastavení tohoto pozemku, jest splněna a nelze 
tedy dražbu j'0vo1iti. Že zahájení dražebního řízení neznamená ještě zci
zenI) Jest ovsem pravda, ale řečený souhlas se zcizením musí se vztaho
vati již :'~ zahájení řízení směřujícího ke zcizení a nikoli teprve, jak stíž
r:?st mr".r, n,,: osobu, budou crho vydražitele, neboť Státní pozemkový 
rrrad: nem ~o.::rner: udeytr s,ouhlas, by vydražitelem byl kdo chtěl, a nelze 
tudr.z druhe rrzem drazebm provádětí na zdař bůh, nýbrž souhlas se zci
zemm musí tu býti již pří zahájení dražebního řízení, jinak se věc ocitne 
v~ zmat~u, Jak ta~ový případ, jenž tu v praxi už byl, ukázal. Pozname
nan Je zakaz »dalsího zcizení" a nikoli jen zákaz dalšího dobrovolného 
prodeje, a proto stížnost hájící tento názor, jest na zjevném omylu, takže 

Civilu1 rozhodnu tf X. 93 

.! 
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ani netřeba, ?dkazo~ati ještě na ;o.zh~?nuti čis. 5891, 6014, 6133, 7148 
sb. n. s. Muze-ll ovsem vymaha]!cI ventel prokázati, že st. pare. Č. 385 
pochází z parc. Č. 461/6 role, může ovšem podati novou žádost o zahá-
jení dražebního řízeni. ' 

čís. 8486. 

Finanční prokuratura jest oprávněna dáti se zastupovati při prvém 
roku úředním orgánem, najmě bemlm úředníkem. 

(Rozh. ze dne 23. listopadu 1928, R I 829/28.) 

~ '(,e, spo,ru o uz~ání vlastnictví a přednostního nároku dostavil se za 
zalupCl erar k prvemu roku před okresním soudem berní úředník. 2alo
vany, navvrhl .vynesení rozsudku pro zmeškáni a vznesl námitku věcné 
nepnslu~nosli. S o u cl p r v é s t o I i c e zamítl návrh žalovaného na 
vynesem. rozsudku pro zmešk,ání i námitku věcné nepříslušnosti. R e
k II : s 11 1 S o u cl I. nevyhovel rekursu žalovaného, pokud usnesením 
prve,ho; s.oudu byl z~mítnut návrh žalovaného na vynesení rozsudku pro 
zl~eS~al11, II. vyh,ovel rekursu, pokud byla zamítnuta námitka věcné ne
p1'1s1usnostl, zrusI! napadené usneseni i s předchozím řízením a uložil 
prv~muo soudu, by po ~ákonu dále jednal a rozhodl. Zrušující část usne
sel11 od~vod1111 rekUl:Sl11 s?ud t a k to: Ze žaloby je nade vší pochybnost 
Jasno, ze hodnota predmetu rozepře je vyšší než 2.000 Kč. V takovýchto 
sporech mohou podle § 29 c. ř. s. v místech, kele sídlí clva advokáti býti 
usta,~ov:TI1 za :!110C,l1GI1C'e j:n, advokáti. Ustanovení to platí i v roze'příc.h 
zahaJe~ych v nzem exeku:cmlTI. Neprávem připustil tedy prví' soud za 
zl11ocne~ce osob,u, která není advokátem, a s osobou tou jednal, jakkoli 
p091e .zakon,a mel .o~obu tu Jako zmocněnce odmítnouti a rok za účelem 
opetneho predvol,ar~1 strany žalující odročiti. Podle § 15 služební in
st~ukce p:ro fmancl11 prokuratury ze dne 9. března 1898, čís. 41 ř. zák. 
ma f~n,ancm proku.ratura ve všech případech, kde jest nutné zastoupení 
a~v?'J{atem, rvys~~h z~ sebe advokáta, nemůže-li se sama súčastniti jed
nan~ ~hodnY1l1 uredmkem. Nemohla proto v projednávaném případě fi
nan~l11 pro~uratura, dáti se zastoupiti berním úředníkem, třebaže se jecl
l;alo ? prvy rok pred soudel11 okres11lm. An porvy soud se zmocněncem 
tun pn roku dne 18. května jednal, nebyla strana žalující v řízení vllbec 
zastoupe~a (§ 47~ čís. 5 c. ř. s.). Bylo proto k stížnosti strany žalované 
l~apa~ene v~snese11l V ton:to směru zruš,iti z moci úřední pro zmatečnost, 
tr,e~aze. ste:~vate!.zm~te~nost tu nevytykal (§ 494 c. ř. s.), jakož i řízení 
p:<;Jchazepc;, poclnaJlc ustním jednáním dne 18. května 1928 jako rov-
nez zmatecne. ' 

Ne i vy š š í s o u d zrušil napadené usnesení v odstavci II. a uiožil 
re~ursn:111u soudu" by, nepřihlížeje k důvodu domnělé zmatečnosti, z ně-, 
hoz zrusll UsnesenI prvého soudu, z.novu rozhodl. 
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Důvody: 

l\ckurSJ1Í soud shledal dosavadní řízení zmatečným' podle § 477 čís. 
5. c. ř. s. proto, že se prS! finanční prokuratura nemohla podle práva ani 
Ll prvého roku dát~ zastou~iti ~erním úřední1::1l1, jenž ij za~t~poval, ný
hrž prý jen advokakm, coz ply dokonce plat! I tehdy, kdyz slo o první 
rok u soudu okresniho, a proto prý musí pokládáno býti za to, že žalující 
erár nebyl v řízení zastoupen. Na doklad tohoto svého názoru dovolává 
se rekursn! soud předpisu § 15 služ. inst!'. pro finanční prokuraturu. Je 
to třetí odstavec od konce cit. §, jenž stanovÍ, že finanční prokuratura 
musÍ, nedostaVÍ-li se ;:;ama (svým vlastním úředníkem), vyslati k svému 
zastoupení advokáta, pokud předepsáno nucené zastoupení advokátem, 
jinak že stačí, zmocní-li jiný úřec.Lní orgán. Podmínku »pokud přede
psáno zastoupení advokátem« rekursní soud přehlédl, ač ji cituje, pokud 
se týče neuvědomil siiejí dosah, k čemuž třeba vzíti v potaz § 31 c. ř. s., 
jenž v odstavci čtvrtém čísla 4 stanovÍ, že při prvním roku může se ad
vokát dáti zastupovati kancelářským úředníkem k zastoupení oprávně
ným. Ovšem mohlO' by se říci a možná, že to tak rekuľsnÍ soud myslí, ač 
se s tímto předpisel11 (§ 31 c. ř. s.) vůbec nezabývá, že, zastupuje-li ad
vokátní kancelářský úředník svého zaměstnavatele advokáta, je i to za
stoupení advokátem, a to nucené, ano právě zároveň jeje 1 o případ § 29 
c. ř. s., podle něhož při hodnotě přes 2.000 Kč i tam, kde nucené zastou
pení advokátem předepsáno není, může býti za zmocněnce ustanoven jen 
advokát, jsou-li v místě soudu aspoň dva advokáti, takže nucené zastou
pení advokátem není jen tehdy předepsáno, když si strana vede rozepři 
osobně (relativní nucené zastoupení advokátem). Proto třeba věc uvá
žiti ještě S jiných stránek. Jest to především § 2 (2) instr. pro fin. prok., 
jenž praví, že zvláštní předpisy stanoví, pokud v řízení před soudy 
(zvláště v soudním řízení exekučním) jednotlivé úkony mohou býti před
sevzaty i jinými úřady, a dále předpis čl. XXXII úv. zák. k c. s. ř., jenž 
právě ve spojení s níže citovaným ustanovením civ. s. řádu jest takovým 
zvláštním předpisem a stanoví, že ustanovení civ. soud. řádu o advo
kátech a o jich náměstcích užíti jest i na finanční prokuratury, což tedy 
platí i o předpisu § 31 čís. 4 druhý odstavec c. L s., podle něhož advokát 
mťiže si pro úkony, k nimž není třeba zastoupení advokátem (te-dy k těm, 
jež může strana předsevzíti sama), zříditi i jiné náměstky než kancli
dáta advokacie u něho zaměstnaného. Ale to právě dopadá i na § 27 
druhý odstavec c. ř. s., tedy i na zastoupení při prvním roku, takže podle 
čl. xxxn úv. zák. k civ. s. řádu může se k prvnímu roku i finanční p1'O
kLrratura dostaviti nikoli osobně (svým vlastnim úředníkem), nýbrž i ja
kýmkoli náměstkem, jehož si jest oprávněna zříditi, což ovšem dopadá 
jeil na úřední orgány v § 15 instrukce třetí odstavec od konce zmíněné. 
Není tedy rozhodným § 29 c. s. ř., jak rekursní soud míní, nýbrž § 27 
druhý odstavec c. ř. s. Byl tedy erár berním úředníkem finanč·ni proku
raturou podle plné moci ze dne 14. března 1928 zřízeným a za ni při 
prvém roku intervenovavším zákonně zastoupen, a bylo rozhodnutí re-
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kursního soúdu na opačném mylném náhledu spočívající odkliditi a 
tomu uložiti, by o rekursu žalované strany, pokud jde o nevyřízenou ještě 
otázku příslušnosti a o útratách rekursu zuova rozhodl. 

čís. 8487. 

Výkaz nedoplatků není postačitelným exekučním titulem podle § 1 
čís. 13 ex. ř. pro exekuci vnuceným znzenfm zástavního práva na nemo
vitosti k vydobyti poplatků z převodu majetku. 

Soud jest povinen zkoumati po formální stránce exekuční titul, vy_ 
daný správními úřady, zejména v otázce, zda předložená listina jest 
v tom kterém případě »podle předpisů o tom platných« exekučním titu
lem podle § 1 čís. 13 ex. ř. 

(Rozh. ze dne 23. listopadu 1928, R I 860f28.) 

Na základě výkazu nedoplatku poplatku z převodu nemovitosti na
vrhl stát povolení exekuce vnuceným zřízením zástavního práva na ne
movitosti. S o udp r v é s t o I i c e exekuci povolil, rek u r sní 
s o u d exekuční návrh zamítl. D ů vod y: Exekučním titulem jest vý
kaz nedoplatků berního úřadu v O. a jde o převodní poplatek z nemovi
tosti. Podle § 1 čís. 13 ex. ř. jsou exekučním titu,lem platebni příkazy a 
výkazy nedoplatků podle předpísů o tom vydaných vykonatelné, ČÍmž 
lest řečeno, že platí dosavadní předpisy o vykonatelnosti a o exekučním 
dobývání. Podle § 72 zák. poplatkového ze dne 9. února 1850, čís. 50 
ř. zák. a § 14 vyn. min. fin. ze dne 3. května 1850, čís. 181 ř. zák. a vý
nosu ze dne 13. prosince 1852, čís. 256 musí k žádosti u vklad zástav
ního práva připojeu býti duplikát platebního příkazu straně doručeného 
i s výkazem o doručení (dO'ručovací lístek) a s úředním potvrzením, že 
p~ateb~í 11říkaz, jest právoplat!lÝ' Podle toho nestačí, když berní úřad 
predloz;1 len vykaz nedoplatku, neboť to není příkaz straně doručený, 
a dále. upomenul přiložiti doručenku. Soud exekuční neměl tedy žádosti 
exekuční vyhověti, pročež bylo důvodné stížnosti vyhověno. 

N e j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolacimu rekursu. 

Důvody: 

StěžO'vatelka se odkazuje na správné odůvodnění napadeného usne
sení, k němuž se na vývody dovolacího rekursu dodává to,to: Podle § 1 
čís . .13 ex. ř. jsou exekučními muly platební příkazy a výkazy nedo
platků ~ přímých daních.~ poplatcích atd. p,:dle předpisll o tom platných 
vykonalelne. V tomto pnpade lde o exekuCl k vydobytí nemovitostních 
poplatků převodních vnuceným zřízením práva zástavního. V tom směru 
však předpisuje nařízení ministerstva spravedlnosti a financí ze dne 13. 
prosince 1852, čís. 256 ř. zák., jímž byl vysvětlen předpis § 14 nařízeni 
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1- > 3 května 1850, ČÍS. 181 ř. zák. a jimž bylo upraveno řízení k cílí 
ze' ne . .., k'· I' I I tk" k d 'd knihovního vyznace11l z~stat T~ prev.oc lllC 1 pop a u~ "ze, P~' II Je? na~ 
bytí bezvýhradného, prav~. z~sta~l1iho, pokud se tyce o. li1ta~ulacl, ma 
b~ti k žádosti financního ;,r30u pr.,pole,~ duplikat plate.bm,ho p.;,ka~u, do
."' č ·'ného straně k placem -povwnc, s vykazcm o doruccl11 a Uredl1lffi po-
lU cI" • I ' ' d·'·· k t ' • tvrzením, že příkaz naby !ll~C~ pr~~a .~ ~e pop ace~ ~ II la~e V~Sl s II ecne 
jest nedoplatkem. Tyto preopls~, ]1mlZ JSou pr?vadeny pre~plSy §~ 7, 60 
poslední odstavec a 72 popl. zak. ze dne 9. unOra 1850, CIS. 50 r. zak. 
o dobýváni zadržených poplatků, byly zachovány v platnosti článkem 
III. úv. zák. k ex. ř. (srv. k tomu judikát dřívějšího nejvyššího soudu ve 
Vídni čis. 153, uveřejněný pod čís. 454 sb. Nowak a zdejší ruzhodnutí 
čís. 6010 sb. n. s.). Podle odstavce 2. citovanéhO' čl. III. pou~iti jest co do 
povolení a provedení exekuce ustanovení exekučního řádu. Nezáleží na 
tom šlo-li vymáhající straně jen o přerušení proml'óení přednostního 
prá~a podle odst. 14 nař. min. fin. ze dne 3. května 1850, čís. 181 ř. zák., 
neboť, nehledíc k tomu, že vymáhající strana navrhla bez bližšího vy
světlování exekuci »k vydobytí vykonatelné poplatkové pohledávky«, 
náleží také vnucený vklad práva zástavního k »zákonným prostředkům 
k vydobyti poplatku« (rozh. čís. 6010 sb. n. s.). Podle toho, co bylO 
uvedeno, nemůže bí'ti pro tento případ postačitelným exekučním titu
lem pouhý výkaz nedoplatků berního úřadu, protože dosud platné před
pisy nařizují jiný exekuční titul. Stěžovatelka je na omylu, míníc, že soud 
nemůže zkoumati exekuční títul, vydaný finančními úřady, ani po stránce 
formální. To platí jen po stránce věcné, kdežto po formální stránce jest 
soud nejen oprávněn, nýbrž i povinen přezkoumávati exekuční titul (srov. 
také rozh. čís. 4908 sb. n. s.), zejména v otázce, zda předložená listina 
jest v tom kterém případě »podle předpisů o tom platných« exekučním 
titulem podle § 1 čís. 13 (srv. také co do exekučního titulu pro poplatky 
rozhodnutí dřívějšího nejvyššího soudu ve Vídni uveřejněné v Právníku 
1905 str. 24 a Neumann komentář k ex. ř. str. 30). 

čís. 8488. 

Nepoužil-li advokát práva složiti na soudě peníze přijaté pro klienta, 
nesmí mu je zadržovati, nýbrž jest podle všeobecných předpisů občan
ského zákona, najmě podle §§ 961 a 1440 obč. zák. povinen peníze 
vydati. 

(Rozl1- ze dne 23. listopadu 1928, Rv I 316/28.) 

Žalovaný, advokát, byl ustanoven žalobci zástupcem chudých ve 
sporu Ck I 259/,25. Tento spor skončil smírem, jímž se mělo žalobci do
stati 6.500 Kč, které také byly žalovanému poukázány. žalovaný zaslal 
však žalobci jen část těchto peněz, zaclržev si 1.208 Kč na úhradu útrat 
zastupování. Žalobě o zaplacení těchto 1.208 Kč pro' ce sní s o u d 
p r v é s tol i c e vyhověl, o d v o ] a c í s o u d žalobu zamítl. 

N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu. 
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Důvody: 

... , Dovol~lcí důvo(~ l;csprávného právního posouzení věci podle § 503 
CIS. 4 ~. r. s. provadl dov.olatel. ~ pods.tatě v ten rozum, že žalovaný 
jako zastupce strany chude nemuze na zal obcI, straně chudé. žádati od
měnu za zastupování a že nebyl oprávněn sraziti si příslušnou částku 
z peněz, které pro žalobce přijal, protože žalobce nemá jiného majetku 
a Jeho majetkové poměry se nezměnily ani tím, že podle soudního smíru· 
bylo pl:O něho vyp:aceno k rukám ža.lovaného advokáta 6.500 Kč (správně 
po.sraz~e poplatku Jen zbytek 6.428 Kč). V souzeném případě není třeba 
reslli zasadm otázku, zda má advokát jako zástupce stra,ny chudé nárok 
na zaplacení .svých poplatků z majetku, jehož strana chudá dotyčným 
sporem nabyla, neboť žalovaný nebyl již podle předpisů zákona opráv
nen, by SI ~ své újmě srazil své palmární pohledávky z peněz, které byly 
k Jeho .nlkam pl:O ~hudou stranu vyplaceny. Třebaže tedy dovolatel ne
prov3clI dovoJl~Cl c1uvod nesprávnéh? právního posouzení věci tímto zpú
sobem) nevadl to, by dovolacÍ SOUd nepoužil předpi$li zákona) hodících 
se na tento případ) neboť právo musí znáti soud a strana nemusí se od
volávati na určitý zákonný předpis a stačí jí, popře-Ii oprávnění druh~ 
strany ke srážce advokátnich p~platků. Jak ze spisů jest zjevno a jinak 
nespo'f11~, vyp]aceno byl? pro z~lObce k rukám žalovaného dne 26. srpna 
19266.428 ~c; z Ulchz zal,ovany vyplatil novému právnímu zástupci ža
lobcovu v meSlCI prosmcI ,926 celkem 5.219 Kč a srazil si na své advo
kátské odměny celkem 1.208 Kč, částku 158 Kč jako odměnu ve SpOrll 
C II 12.9/26 (kde, bY'1 zvoleným zástupcem žalobcovým) a zbytek 
1049 Kc Jako od menu ve sporu Ck IV 67/Q6 (kde byl ustanoven žalobci 
zástupcem chudých). Nesporno jest také, že se žalobce proti srážce ohra
dIl, vyplacení celé sumy žádal a také na advokátní komoru se stížností 
se.ob:á!iL Žalovaný, který byl v první stolici odsouzen k zaplacení za
drz~ne castky, tvrdil v odvolání, že si částku nezadržel u výkonu zadržo
va~":o prava podle § 19 adv. ř., nýbrž že si ji srazil započtením. Ale 
pravc k t0121L1 ~eb~. žalovaný oprávn~n ani podle § 19 adv. f., ani podle 
~ 1440 obc .. zak. , redpls § 19 adv. r. ze dne 6. července 1868, čis. 96 
r. z,, upravuje ze~rul?ně. pnstup a~vokáta v případě, že by se chtěl učiniti 
zaplacena :~ sve v~daJe ~ c:dmcny z hotovosti, kterou přijal pro svého 
kl!enta. ~~z'e Sl. pnslu~ne 'castky sraziti, ale musí se hned o tom se 
stranou suctovatl. JakmIle však klient popře správnost a výši advoká
tovy pohled~vky, ne!lí ~dvokát. již ?právněn sraziti si přes ta' ° své újmě 
SVOll p,oh!edavku, n~brz). nevedlo-<h snad k cíli smírné zakro'čenÍ výboru 
~~iv~.Jcatll,l komo~ry, jest. Jen ke s,vén:u krytí oprávněn ~;ložiti příslušnou 
castKu, na sou~e a p,0v111en ,dok~.zah spdvnost a výši své pohledávky. 
Tepl ve n~ slozene castce pnslusI mu zakonné právo zástavní (sr. také 
Ehrenzwelg ·sv. 1/2 str. 455 a str. 443 pOZll. 7). Zákon chce chrániti 
v § 19 adv. ř. zájmy.obou stran. Přijal-Ii advokát pro svého klienta 
h?tovost,. Jest povl,nen Jl kltentovl na žádost vydati (§§ 961 a 1009 obč. 
z~k.). Tlm v~ak oy mohlo vZl11knouti nebezpečenství pro uspokojení 
nalOku advokatova na zaplacem Jeho poplatků a proto 11111 dává zákon 
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\' ~ 19 adv. ř. právo složiti příslušnou částku k soudu s účinkem, že 
I1U( na ní vznikne zástavní právo. Naproti tomu nemá advokát proti vůli 
strany ani práva, by si spornou částku ve své ruce zadržel, tím mén2, 
bV si svou pohledávku samostatně započetl. Uloženíni II soudu chce 
zÁkon chrániti zájmy klientovy, by hotovosti nezůstaly proti jeho vůli 
v rukou advokáta. Kdyby si směl advokát i spornou palmární pohle
dávku podle § 19 prvý odstavec adv. ř. o své újmě sraziti, byl by od
stavec třetí nesrozumitelný a bez praktického významu. protože by byl 
advokát »kryt« již srážkou a nepotřeboval by »ke svému krytí« teprve 
spornou částku skládati k SOUdil, by podle posledního odstavce nabyl 
práva zástavního, ale pak by také nemusil dokazovati správnost a výši. 
V témže smyslu vydal již roku 1904 výbor advokátní komory dolno
rakouské prohlášení, uveř'ejněné v Oer. Z. 1904 str. 80, ve kterém zdů
raztluje, že jest přísně zachovávati předpis § 19 adv. ř. a že advokát 
nesmí samovolně použíti hotovostí svého klienta k zaplacení své pohle
dávky, nebyla-li tato uznána nebo soudně určena a že při nesrovnalo
stech má jen právo složiti příslušnou částku k soudu. S tím souhlasí také 
dúkladné pojednání Dra Reinholda v Oer. Z. 1906 str. 237 a 238 pod 
nadpisem »Advokatenpfand und Zwangspfand«, zejména poznámka 7. 
Zalovaný, nepouživ práva složiti spornou částku k soudu, nesmí tuto 
částku klientovi zadržovati, nýbrž jest podle všeobecných předpisů ob
čanského zákona, zvláště podle §§ 961 a 1009 obč. zák. k vydání celé 
přijaté sumy povinen (sr. také již rozh. čís. 2249 Ol. U. n. ř.). Ale nejen 
§ 19 adv. ř., nýbrž i § 1440 obě. zák. bráni započtení. Jde tu o t. zv. de
positum irreglllare, pro něž však také platí zákaz započtení podle §§ 961 
a 1440 obč. zák. (srv. také Ehrenzweig sv. 2/,1 str. 311, 354 a zejména 
357). Nutno ještě vyříditi námitku dovolací odpovědi žalovaného, že 
prý 111U žalobce podepsal prohlášení o zřízení práva zástavního ze dne 
21. června (správně 29. června) 1927 (správně 1926). Tohoto prohlá
šeni se žalovaný ve svém odvolání ani nedotkl, takže již odvolací soud 
neměl se jím podle §§ 462 a 467 čís. 3 c. ř. s. obírati a nemůže proto 
ani odpůrce dovo,latelův teprve v dovolací odpovědi na toto prohlášení 
k podpoře svého stanoviska poukazovati, nehledě ani k tomu, zda by 
takové prohlášení strany chudé před zákonem obstálo. Jest tedy žalo
vany povinen vydati žalobci zbytek hotovosti. 

čís, 8489. 

Rozsudek, jenž byl vydán odvolaclm soudem k žalobě o obnovu a zá
roveň podle § 542 c. ř .s. i ve věci samé, lze 11l1padati jen dovolánún. 
Dovolání jest podati u soudu prvé stolice. 

(Rozh. ze dne 23. listopadu 1928, Rv I 368/28.) 

Cl d vol a c i s o u d připustil obnovu řízení a zamítl pak žalobní 
nárok základní rozepře. 

N e .i vy;; š Í s o u d odmítl dovolání. 
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Dúvody: 

Napadeným rozsudkem rozhodl zemský civilní soud v Praze jako 
soud druhé stolice o žalobě o obnovu u něho vznesené. V takovém pří
padě platí podle předpisu § 535 c. ř. s. pro ústní jednání, provedení 
důkazů a pro oznámení rozsudku k žalobě vydaného první stolicí, jakož 
i pro odporovatelnost rozsudku ta ustanovení, která platí pro tento vyšší 
soud jako stolici opravných prostředků. Že po povolení obnovy nešlo 
v podstatě o nic více, než o pokračování v odvolacím řízení a že také 
v tomto období jednal zemský civilní soud v Praze jako soud odvolací; 
netřeba blíže dovozovati. Nevadí, že žalobci, kteří podle § 226 c. ř. s. 
jsou povinni, by formulovali prosbu žalob ní, neupravili tuto část žalobní 
prosby, týkající se obnoveného řízení, jasněji. Z toho, co uvedeno, plyne 
jednak, že rozsudku, který byl vydán k žalobě o obnovu a zároveň 
pod,le § 542 c. ř. s. po povolení obnovy í ve věci samé, lze v tomto pří
padě odporovati jen dovoláním, nikoliv odvoláním, jednak že soud 
druhé stolice pochybil, pokud své rozhodnutí stranám doručil přímo 
a nikoliv prostřednictvím okresního soudu v P., který ve hlavním sporu 
jednal jako soud prvé stolice. Než tento postup, jenž nezakládá zma
tečnosti, nemohl dovolatele nijak opravňovati k tomu, by nedbali jas
ného a určitého předpisu § 505 c. ř. s., podle něhož bylo správně zvo
lený opravný prostředek, totiž dovolání, podati ve lhůtě 14 dnů u pro
cesního soudu prvé stolice. Ježto však dovolání bylo podáno přímo 
u soudu druhé stolice a nedošlo k soudu prvé stolice v dovolací lhůtě, 
bylo dovolání jako opozděné odmítnouti (§ 507 c. ř. s.). 

čís. 8490. 

Pro počítáni lhůty § 933 obč. zák. platí předpis § 902 obč. zák .• 
podle něhož se nepočítá do lhůty den. na nějž připadá událost, od níž 
Počíná lhůta běžeti. 

(Rozh. ze dne 23. listopadu 1928, Rv I 447/28.) 

žalobu ze správy pro vady koně o b a niž Š í s o u cl y zamítly. 
Ne j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc 
prvému soudu, by o žalobě znovu jedna,l a rozhodl. 

Důvody: 

Jde o žalobu ze správy pro vady koně, již oba nižší soudy zamítly 
pro opožděnost, poněvadž prý byla podána teprve 43. den po předání 
koní. Nižší soudy měly mylně za to, že den odevzdání věci jest z,"po
čítati do žaloboí lhůty a že pro počítání této lhůty neplatí předpis § 902 
obč. zák. Náwr odvolacího soudu, že § 933 obč. zák. počítání Ihltty 
pro žaloby ze správy stanovil jinak než § 902 obč. zák., neobstojí. V § 933 
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bY" ák. jest jen naznačena událost pro počítání lhúty rozhodná) od 
o."c. J~Číná běh lhúty k žalobě, t. j. kdy se stalo předání věci, pokud 
~~'ttče, kdy uplynula d(:b~, pro kterou pl.~tí ,do~něnka § 925 obč. z~k: 
aneJJo kdy nab)'~a!el :vedel o naro.ku, )eJZ treÍl os~~a ~znesla na vec-, 
o zpllsobu počltal11 lhuty neobsah~]e vsak tento § ,~a.dl:eho" ustan?vem, 

;. néna ne úchylky ocl § 902 obc. zak. Pro vypocltanr Ihut platr tedy 
~~~: pravidlo § 902 obč. zák., že se :,ep~čitá den, kte:ý. nastala udál?s!, 
od níž počíná běh lhůty. Prap.adn,a lhu.ta !, upbtnem. vad od~bytcete 
'Iobou činí podíe § 933 obč. zak. sest tydnu. O tydenmch Ihutach sta
~~ví druhv odstavec § 902 obč. zák., že konec lhůty určené podle týdnů, 
připadá n"a onen clen' posledniho týdne, který se pojmenováním shod~j~ 
se dnem události, od něhož lhůta počíná běžeti. Událost tato (odevzdam 
koní) stala se, jak ncsporno, ve čtvrtek dne 22. září 1927, končí tel~· 
zákonitá Jhlita zase ve čtvrtek 6 .. týdne, to lest dne 3. lIstopadu 192/, 
kdy žaloba skutečně na soud došla. Podle vylíčeného podána byla ža
loba včas a zamítnutí její pro opožděnost není odůvodněné. Neprávem 
dovolává se odvolací soud pro sVLIj opačný názor rozhodnutí býv. Ví
deňského nejv. soudu ze dne 6. dubna 1904, čís. 4456 otištěného v Práv
níku 1904. Nehledíc k tomu, že tehdy neplatil ještě předpis § 902 obč. 
zák. v nynějším doslovu, jehož se mu dostalo lIl. dilčí novelou (§ 125), 
šlo tenkráte jen o to, zda IhMa počíná od odevzdání věci, či až. do zji
štění vady. Rozhodnutí tohoto nejvyššího soudu čís. 410 sb. n. s., na 
něž se napadený rozsudek v té příčině rovněž odvolává, obírá se jen 
otázkou zda Ihúta k žalobě počíná odevzdáním či teprve dodáním do
bytčete: nevyslovuje se však nijak o tom, jak nutno lhůtu tu počítati; 
činí však tak rozh. čís. 3759 a 5817 sb. n. s., k nimž se poukazuJe. 

Čís. 8491. 

Veřejný společník nemúže se žalobou podle § 37 ex. ř. opírati vý
konu exekuce, jež byla povolena věřiteli jiného společnlka udělením 
zmocnění by se na veřejné společnosti domáhal rozdělení její majet
kové podstaty a vyloučeni padilu svého dlužníka za účelem uspokojení 
své vykonatelné pohledávky. 

(Rozh. ze dne 23. listopadu 1928, Rv I 499/28.) 

Veřejnými společníky firmy A. M. a spol. byli Alois M. a Anastazie 
M-ová. Žalované firmě, věřitelce Aloise M-a, byla povolena exe
kuce udělením zmocnění podle §§ 331 a 333 ex. ř. za tím účelem, by 
se domáhala na veřejné společnosti M. a spol. rozdělení její majetkové 
podstaty a vyloučení podílu dlužníka Aloisa M-a za účelem uspokojení 
vymáhané pohledávky. Žalobě, jíž se domáhala Anastazie M-ová proti 
vymáhající věřitelce zrušení výkonu této exekuce, pro c e sní s o II d 
P r V é s t o I i c e vyhověl, o cl vol a c í s o u d žalobu zamítl. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolánÍ. 

:,1 

li 
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Dtlvody: 

Žalobkyně jako veřejná společnice firmy A. M. a spoL oplra se ža
Tobou nodle § 37 ex. ř. výkonu exekuce, jež byla straně žalované 1'0-
H))ena' ud~le~íill zmocnění podle § 331 a 333 ex. ř. za tím účelem, by 
se n<1 veřejné společnosti domáhala rozdělení její majetkové podstaty 
a \'vloučení podílu dlužníka A-loisa M-a za účelem uspokoJení vymáhané 
po11ledávky. Odvolací soud c\oličuje' v napadeném rozsudku, že .k ~a
lobl' takové byla by oprávněna jen firma A. M. a spol. za kolektJv111ho 
zastoupení ob~11la společníky, a jediné z tohoto dťtvodu odpírá žalobkyni 
-oprávnění k žalobě, uváděje, že nemá k povolené exekuci žádného 
\'ztahu. Správn('ji bylo řešiti otázku, zda povolením exekuce by,la ža
lobkyně stižena v některém svém právu, které by činilo exekuci ne
přinustnou. žalobkyni' vidi podle opodstatněni žaloby poruš'ení vlast
níh'o práva exekucí v tom, že skutečnou vlastnicí společenské firmy jest 
ylastně ona, ježto olta jediná ze svých prostředků pořídila vklad tvořící 
majetkovou podstatu společnosti, jí že vlastnicky patří celý inventář, 
zboží v obchodě i obchodní pohledávky, arciť s ručebním závazkem 
za dluhy společnosti, naproti č'emuž že dlužník Alois M. má sice po
vinnost \i\~novati svou činnost společnosti, nemá však nároku na podíl 
ze společnosti ani na podíl ze zisku. Tato okolnost neopravňuje žalob
kyni k tomu, by podle § 37 ex. ř. odpírala zavedené exekuci. Skutečností 
jčst, že vedle žalobkyně existuje zcela samostatně a právně odděleně 
veřejná spn,lečnost, jejímiž společníky jsou žalobkyně i dlužník Alois 
lVl. Tato spólečnost jest vlastní právní osobností, jež má vlastní jl11ěn'í, 
záležející jednak ve vkladech do ní vložených, jednak jmění, jehož na
byla a nabývá z provozu obchodní živnosti (čl. 91 a násl. a 111 obch. 
zák.); jmění to jest vázáno pro účele společnosti a dlužno je přísně 
rozlišovati od soukromého jmění veřejných společníků, kterým z tohoto 
jmění přísluší jen nárok na podíl, jak se podle společenské smlouvy při 
někdejším rozloučení pro ně objeví. Následkem toho není jmění to pří
stupnym postihu· soukromých věřitelú jednotlivých společníkú a sou
kromi' věřitel má podle článku 126 ob ch. zák. jen právo požadovati roz
loučení společnosti a domáhati se úhrady své pohledávky z podílu, který 
z této společné majetkové podstaty pro dlužníka bude vyloučen. Toho 
právě domáhá se žalovaná strana exekuCÍ; exekucí, kterou zavedla, ne
postihuje tedy majetnost společnosti ani majetnost žalobkyně a její 
podíl, kter\T na majetkové podsiatě spoiečnosti jí přísluší, exekuCÍ tou 
má býti naopak jen zabrán podíl druhého společníka Aloise M-a, který 
roztříděním této společné podstaty pro něho vyplyne, a jen potud, pokud 
pro něho vybude. Brání-li se žalobkyně exekuci tím, že podle spole
čenské smlouvy pro Aloisa M-a nemůže vybýti žádný podíl, nedoličuje 
tím nižádný důvod, který by ji opravňoval k žalobě podle § 37 ex. ř. 
Obstojí-li ona společeliská smlouva proti eventuelním námitkám žalo
'vaně firmy jako l1codporovatelná a právně účinná, bude to míti za d,ů
sledek jen, že exekuce zůsta.ne bezvýslednou; zjistí-li se však přes to 
pro dlužníka Aloisa lvi-a poclil z této společenské podstaty, bude cxe-
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. postiž'ena j'edin0 j'eho i113ietnost. Nižádll}'1l1 zpúsobem lJepřísluší 
kUCl toU ' ..,..... h t '. 

, k ' lobkyni právo brániti tomu, by zalovana, pOllzlva]Ic to o o Jl 
vsa za, , . I " I . h vl í26 obeh. zák. zaručeného- pr~va, ,n~,do.ma,ha a s~ ::a uce en~ sve 00 

~~')OI{Ojellí rozloučení společnos~~ a, lep. 1i~vlcl~ce, J.~z v nu~nel~; ~iu~ 
Ilk toho nastane a teprve pn teto hkvlc\acl, ktela nemusI za.,ezetJ 

sk' u, . 'd ' I bk . Jrostémvy'prodeji společenské podstaty, nadej e pro za o y~" 
vnal , . I' k' I ocl 1"1 
I I a· I'J'ríležitost by si na základe tvrzene spo ccens e SOl ouvy 1 <-

V 10e 11 , , V' , k ' 
nila své zájmy a nar?kyna spolec~?u m~Jdkovou podstatu, Ja s,: o to 
zcela nevhodným zpusobem pokousl ny111 zalobou podle § 3/ ex. r. 

čís. 8492. 

Při posuzování nároku nemanž~.ls~ého dítěte, .?arozeného v .Něm~cku 
z německé státní příslušnice bydltCI. trvale. v ,Nem7:~u,. protI ~tCI :u
zemci jest použíti v tnzemsku i v otazce vymery vy~l\:neho ~Ud I?~~~a 
německého nebo práva tuzemskébo podle ,toho: ktere Jestv~y~lOv~~~JS1~ 
pro nemanželského otce. Jest pro nemanzelskeho ot:e ~nzmveJsI vy
měra podle § 1708 něm. obč. zák. či podle § 166 obc. zak.? 

(Rozh. ze dne 23. listopadu 1928, Rl' I 720/28.) 

Žalobu nemanželského dítěte, bydlícího v Německu, jež porodila 
v Německu německá státní příslušnice, bydlící trvale v Německu, proti 
tuzemci ° uznání otcovství a o olacení výživného, pro c e sní s o II d 
P r I' é s t o I i c e zamítl. O cl Ý o I a c í s o u d uznal žalova~vého 12'e
manželským otcem žalobkyně a odsoudil ho, by plahl na vyzlvu z~
lobkyně do šestého roku dítěte měsíčními 150 Kč, do des~t~ho roku dl
tčte měsíčními 190 Kč a od té doby až do schopnosh dltete k samo
statné výživě měsíčními 220 Kč. 

:.J e i v y š š f s o u d nevyhověl dovolání žalovaného, pokud napadlo 
výrok o"dvolacího soudu, jímž žalovaný byl uznán za nem~nželského ot,;e 
žalobkyně, vyhověl mu však, pokud napadlo výrok odvolaclho soudu o vy
mNe výživného, zrušil v tomto směru napadený rozsudek a vrátil věc 
och-olacÍmu soudu, by o ní v rozsahu zruš'eni dále jednal a znovu rozhodl. 

Dúvody: 

i\:ejvyšší soucl v rozhodnutí ze dne 9. prosince 1927, č. j. Rv I 1850/27, 
uveřejněném pod čís. 7601 sb. n. s., vyslovil a podrobně odůvodni! 
právní názor, 'že nárok na uznání nemanželského otcovství a na placení 
v5'živllého, vznesený proti tuzemci dítětem zrozeným v Nčmecku z matky, 
kt'erá jest německou státní příslušnicí a bydlí trvale v Německu, kde 
také souložila se žalovanýjm, jest posuzovati podle práva platného 
v Německu. O takový případ jde i v souzeném sporu a .odvolací soud, 
opíraje se o řečené rozhodnutí) posuzoval věc podle německého práva. 
1 dO\Tolatel uznává to za správné a opírá dovolání, zvláště pokud se 
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t)'če výmťry v)Tživného, právt' O predpisy německého občanského zá
kona. Dovolací důvod podle § 503 čís. 4 c. ř. s. není podstatněn, pokud 
se opírá O to, že věc nebyla po právní stránce posouzena správně 
v otázce otcovství žalovaného. Odvo,lací soud zjístil, že žalovaný tělesně 
obcoval s matkou žalujícího dítěte v krítické době, naznačené v § 1717 
druhý odstavec něm. obč. zák., totiž v době od 181 dne až do 302 dne 
před porodem dítka, zjištěný den soulože spadá také do kritické doby 
stanovené v § 163 obč. zák. a byl proto žalovaný právem uznán za ne
manželského otce. V té příčině nelze napadenému rozsudku po právní 
stránce níc vytýkatí, dovolání jest co do zjiště,ní otcovství hezdůvodné 
a nemohlo 111U býtí vyhověno. Jinak má se vee, pokud Jde o. vymcru 
ví,živného. Dovolání nelze odepříti oprávněnost, pokud s hledlska do
volacích důvodů podle § 503 čís. 2 a 4 c. ř. s. namítá, že odvolací soud 
nezjisti,], jaké životní postavení má nemanželská matka (§ 1708 něm. 
obČ. zák.), a že neposoudil věc správně po stránce právní v otázce, na 
jakém podkladu jest vyměřiti výživné. V řečeném rozhodnutí nejvyššího 
soudu čís. 7601 sb. n. s. bylo vyloženo, že až do uzákonění vlastní ko
lisní normy dlužno ve styku s Německem právem odvety podle § 33 
obč. zák. užívatí kolisní normy čl. 21 uvoz. zák. k něm. obč. zák., a že 
proto poměr německého nemanželského dítěte k otci tuzem~ijest ,sice 
posuzovati podle práva německého, ale že nemohou otCI bytr ulozeny 
větší povinnosti než je připonštějí československé zákony. Z toho plyne, 
že při posuzo.v'ání právního nároku něr:r.eckého, nem"anžels,~~ho. dítěte 
proti otci tuzemci dlužna použíti ve zdeJsllTI stah: 1 pn vyrneroval1l vy
živného buď zákonů německých nebo zákonú zdejších, podle toho, 
které jsou výhodnější pro nemanželského otce. Otázku, které právo je 
žalovanému příznivější v otázce výměry výživného, lze řešiti spolehlivě 
teprve, budou-li vyšetřeny a zjištěny jak podklady pro výměru výživ
ného podle § 166 obč. zák., to jest podle jmění otcova, tak i podklady 
pro výměru výživného podle § 1708 nčm. obč. zák., který se od zdejšího 
práva liší zejména tím, že klade důraz jediné n~ živ?tní postaven!. m~tky: 
kdežto majetkové a výdělkové poměry nemanze,lskeho otce nepnchaze]L 
podle německého práva v úvahn. Německý občanský zákon rozeznává 
v § 1708 j-ednak pravidelné, jednak mimořá.dné ,nároky. vyživovací. 
V prvém odstavci § 1708 Jest upraven pravldelny vyzlvovacl narok v ten 
způsob, že otec nemanželského dítěte jest povinen, poskytovati dítěti 
do ukončení 16. roku věkn výživu, odpovídající životnímu postavenI 
matky, výživa zahrnuje všechnu životní potřebu, jakož i náklady vycho~ 
vání a předběžného vzdělání k nějakému povolánÍ. V druhém odstavel 
§ 1708 jest o mimořádném nároku vyživovacím ustanoveno, že, je-li 
dítě při ukončení 16. roku věku pro tělesné nebo duševní nedostatky 
neschopno samo se vyživovati, má tu otec i po této době poskytovati 
výživu, ale že tu platí předpis § 1603 prvý odstavec, podle něhož není 
výživou povinen, kdO' - hledíc k jeho jinakým závazkům - není s to, 
by bez ohrožení vlastní, stavu přiměřené výživy poskytoval výživné. 
Odvo,lací soud neřešil vůbec otázku, zda by bylo žalovanému přízni
vější, kdyby se vyměřilo výživné podle německého práva, ba nezjednal 
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si Zlilí potřebný skutkový podkla:l p~o t?:. sp?k.ojiv s:. p~~še~h:lým, ~lij~k 
odůvodněným obratem, že urcene vyzlvne Jest pnmerene Jak vydel

~~\'5'111 a rodinným p01l1ěrl~m žalovaného, tak i pO,sta~en,í,?1a~ky dítěte 
ve s111yslu § 1708 nem. obc. zak. P?dklady pro u.~c:m vyzlvneho podl; 
S 166 obč. zák. byly sIce odvolaclm soudem zJlsteny, ale to nestačl, 
;rotože životní postavení matky dítěte nebylo ve sporu vůbec zjišťováno, 
~eil11éna nebyly vyšetřeny ani její majetkové a výdělkové poměry, které 
rnáií pro posouzení životního postavení podstatný význam. Kromě toho 
padá 'na váhu též rozdíl mezi ustanovením § 166 obč. zák. a § 1708 něm. 
obč. zák., pokud se týče doby trvání a podmínek vyživovací povinnosti 
otcovy při ukončení 16. roku věku dítěte. Napadený rozsudek přisoudi,] 
totiž žalujícímu ditku od 10. roku měsíční výživné až do schopnosti 
dítěte k samostatné výživě, tedy bez omezení věku. Po této stránce jest 
nepochybné, že ~ěn~ecké právo ,i,est žalo~aném~. potud. příWivější,. že 
111U lze při ukonce111 16. roku Oltčte U10Z1tr vyzlvovacl povlllnost len 
za zvláštních podmínek § 1708 druhý odstavec něm. obč. zák., tedy 
nikoliv bezpodmínečně až do schopnosti dítěte k samostatné výživě, 
a že zároveň platí omezující předpis § 1603 prvý odstavec něm. obč. zák. 
Dovolání vytýká tudíž důvodně, že v otázce výměry výživného nebyla 
věc odvolacím soudem posouzena správně po stránce právní a že odvo
lací řízení zůstalo v naznačených bodech kusým. 

čís. 8493. 

V exekučním řízení může vznésti rekurs jen strana (§§ 515 a 526 
c. ř. s. a § 78 ex. f.), t. j. v širšim smyslu jen účastník dotčený napa
deným usnesením. Práva věřitele, přistoupivšiho k právoplatně zahá
jenému, později opět zrušenému draŽíebnímu řízení nejsou dotčena za
mítnutím napotomníbo návrhu jíného věřitele na povoleni exekuce vnu
cenou dražbou téže nemovitosti. 

(Rozh. ze cine 23. listopadu 1928, R II 352/28.) 

s o udp r v é s tol i c e povolil okresní nemocenské pojišťovně 
exekuci vnucenou dražbou nemovitosti, jíž nabyl dlužník v pozemkové 
reformě. R ck u r sní s o u d k rekursu Obvodové úřadovny Státního 
pozemkového úřadu exekuční návrh zamítl. N e j v y Š š í s o u d odmítl 
dovolací rekurs vymáhající věřitelky Josefy K-ové. 

Dúvody: 

Rekurs může vznésti toliko strana (§ 515 a 520 c. ř. s. a § 78 ex. ř.), 
l. j. v širším smyslu účastník dotčený (§ 66 ex. ř.), v exekučním řízení 
tedy zejména dlužník a vymáhající věřitel, jehož se usnesení týče. 
V projednávaném případě bylo usnesením ze dne 30. dubna 1928 

I, 

,i 
, j, 

I 
:'i, 

:1 
.'.1 
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Č. :. E 294/28-1 vzorcem ClS. 199 povoleno zavedení dražebního 
na Jpolovic{ domu čp. 419 v Z. Zikl,nund~{ <?-ovi patřící a, ve vl. č~~'. 
zapsanou pro pohledávku Moravskc agrarlll a prumyslove banky !Jh 
ve V. 2.150 Kč a rekurs Obvodové úřadovny Státního ' 
úřadu došlý dne 24. května 1928 byl rozhodnutím krajs~ého soudu . 
dne ll. června 1928 č. j. R IV 113/28/9 ]3ko opozdeny Odll1ltnut. 
A právě k: tomuto usnesením ze dne 30. dubna 1928 E 294/28 zaveel 
némn dražebnímu řízení byl stěžovatelce Josefě K-ové povolen 
sením ze dne 14. května 1928 E 334/28 přístup. Ovšem byla ex'eKllce 
povn:ená Moravské agrární a průmyslové bance usnesením z 30. dubna '< 
1928 na její návrh, dne 13. května 1928 došlý, usnesením ze dne 
14. května 1928 E 294/28, které však bylo vypraveno teprv dn'e 
května 1928, zrušena. Podle § 139 ex. ř. má přistoupivší věřitel táž 
práva, jakoby dražební řízení bylo na jeho návrh povoleno, což platí ',' 
tedv i o stěžovatelce. Na tomto jejím postavení se níc podle obsahu 
spi~ů nezml'nil0. Neboť to) co se stalo ve věci Okresní nemo'censké 
pojišťovny ve V. pro 20.370 Kč se jí nikterak nedotýká. Této pojišťovně 
totiž povoleno usnesením ze dne 14. června 1928 č. j. E 412/28 dra
žební řízení vzorcem čis. 199 proti Zikmundu O-ovi a Amalii O-ové, 
zavedení řízení dražebního na celý dům čp. 419 v Z. a na stížnost Obvo
dové úřadovny Státního pozemkového úřadu bylo toto usnesení změ 
v ten rozum, že návrh jmenované Okresní nemoc€l1ské pojišťovny na 
povoleni exekuce vnucenou dražbou byl zamítnut. Právě proti tomuto 
usnesení, s nímž stěžovatelka nemá co činiti, čelí stížnost, která tedy 
napadá rozhodnutí, jež se jejich práv netýče a bylo proto tak rozhod
nouti, jak se stalo. 

čís. 8494. 
Pozemková reforma. 
V řízeni o rozvrhu přejímací ceny za zabrané nemovitosti nelze PO" 

užíti § 231 ex. ř., nýbrž 'O poukázáni na pořad práva jest rozhodnouti 
podle § 2 čís. 7 nesl'. říz. 

Jest tu postupovati tak, že nejprve musí býti vyslechoot přihlašo
vatel pohledávky o tom, oč svů.i nárok skutkově i právně zakládá, pak 
se musí o tam vyjádřiti odpůrce (držitel) a pak musí býti věc, pokud 
zůstane skutléově spornou, co do svých rozhodných skutečnosti vyše.
třena a teprve potom, lIdyž se ukáže, že jsou sporné skutečnosti, jež 
nelze zjistiti prostředky nesporného řízení, jest odkázati na pořad práva 
přihlašovatele, jenž činí nárok, nikoliv odpůrce. 

(Rozh. ze dne 23. lístopadu 1928, RII 372/28.) 

Rozvrhuje přejímací cenu za zJ.brané nelllOvitosti přikázal s o Ll d 
P r v é s t o I i c e k zajištění pensijních nárokú přihlašovatelek uhra
zovací jistinu a odkázal odpor držitele proti přikázání na pořad práva 
podio § 231 ex. ř. Fe k II l' S 11 Í s o Ll d napadené usnesení potvrdil. 
Ne j v y Š š í s o Ll Ll zrušil usnesení obou nižších soudů a uložil SOudll' 

prvé stolice, by, doplně řádnč řízení, znovu rozhodl. 
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Dúvody: 

pod Je § 47 náhr. zák. provádi se rozvrh prej1i11ací ceny za převzaté' 
abrané nemovitosti: a) podle r o z vrh o v Ý c h zá s a d § 216-228 !x. ř., avšak b) nikoliv v řízení exekučním, teely nikoli podle předpisú 

§§ 229 až 239 ex. ř., najmi' pO,dle § 231 ~~. ř., nýbrž v říz e ~ í n e
s por n é m, tedy podle §§ 1 az 19 nesp. nz., zejmena tedy take podle 
§ 2 čís. 5 a 7 nesp. říz., pokud ovšem ad a) neb b) zákon náhradovj' 
sám nemá odchylného předpisu. Pochybily nižší stolice, naloživše s od
porem držitele prot!. pen~ijní~, nárokúm pod~e §,231 ex. ř., místo podle 
§ 2 čís. 5 a 7 nesp. nz., ac ovsem nelze nevldetr, ze vysledek bude v pod
statě týž, když s'e to správně provede, což se ovšem v nižších stolicích 
posud nestalo. Podle § 2 čís. 5 nesp. hz. musí především býti přihlašo
vatelky vyslechnuty, oč svůj nárok skutkově i právně zakládají, pak musí 
se O' tom vyjádřiti oclpůrce (držitel) a pak musí býti věc, pokucl zústane 
skutkově spornou, co do svých rozhodných skutečností vyšetřena a te
prve pOt0111, když s'e ukáže, že jsoll sporné skutečnosti, jež nelze zjistíti 
prostředky řízení nesporného. jež se tedy dají zjistiti jen formálnim ří
zením průvodním, t. j. průvodním řízením podle předpisů civ. soudního 
řádu, bude spor odkázán n2. pořG:d práva, a ovšem nebude odkázán od~ 
porovate1, jak je tomu v § 231 ex. ř., nýbrž přihlašovatelky, jež nárok 
činí, a musí býti postaráno o to, by se po čas sporu, pro jehož zahájení 
ovšem bude jim určiti lhůtu, stav věci nezměnil, t. j. musi býti přihlášené 
uhražovaci kapitály zatím vyhraženy. Bezpochyby však na odkázání na 
pořad práva nedojde, prolože poclle toho, co o věci už uvedeno, požívají 
přihlašovalelky jíž pense, jejíž výši bude lze dotazem u příslušného pen
sijního ústavu i v řízení nesporném zjistiti, a pakli že žádají, jak se zdá. 
zv}ršenÍ na míru stanovenou zákonem ČÍS. 130/.1921, sotva se tu naskyt
nou skutečnosti sporné nebo dokonce takové, jež hy soudce nespornS' 
svými prostředky nemohl zjistiti, takže, jak se zdá, bude jen spornou 
právní otázka, kterou jako v § 231 ex. ř., tak i zcle v § 2 čís. 7 nesp. říz. 
nesporný soudce v pořadu stolic jest povolán sám řešiti. Bylo proto tak 
rozhodnouti, jak se stalo. 

čís. 8495. 

Seznam zboží s uvedenúu cen zaslaný komitentem komisionáři před. 
rozprodejem, není účtem ve smyslu § 88, druhý odstavec,' j. n. 

(Rozh. ze dne 24. listopadu 1928, R I 806/28.) 

Místní příslušnost dovolaného soudu podle § 88, druhý odstavec, j. ll. 

opřel žalobce o listinu, obsahující seznam zbOŽÍ, jenž mu byl jako komi
sionáři zaslán komitentem. K námitce místní nepříslušnosti s o u cl 
prvé s tol i c ežalobu odmítl, rek u l' sní soucl zamítl námitku. 
místní nepříslušnosti. 

N e j v y Š š Í s o u d obnovi·l usnesení prvého soudu. 
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Dúvod)': 

Stěžovatel právem vytýká, že rekursn; soud vychází z předpokla 
odporujícího spisům, maje, za to, že nešlo o komisi, nýbrž o koupi, 
budUje tento nazor na poznamce v tak tv. faktuřc »kup z 15. 'října 1 
Nebylo sporno, že tak zv, faktura byla vyhotovena o zboží daném do 
mise. Any se strany o tom shodly a žalobkyně v rekursu ani neponír"h 
že ~lo o komisi, nikoli o kup, ocitá se rekurs ní soud v roiporu se 
~n,~~e se pouhým výkladem poznámky na faktuře »kup z 15. října 1 
JeJlz smysl a význam se nestal ani předmětem jednání dojíti k 
opačnému, Nejde tu o právní úsudek, nýbrž 0' zjištění, ;,ročež nebylo 
rekursnim soudu; by vyšetřoval, zda šlo o koupi či o komisi, any 
stra~y v t.om, sn;eru sho~ova.ly, v reku:su, nebyl tvrz'en opak a nebyl 
padan pravm nazor prveho soudu, o Jaky obchod šlo. Proto nelze 
hlasiti s názorem reku·rsniho soudu vybudovaným na předpokladu 
nešlo- O' účet na zboží dané do komise, nýbrž na zboží prodané, že' 
o fakturu ve smyslu § 88 druhý odstavec j, n, Fakturou podle tohoto 
usta,l:ovení ,rozumí se účet, ~a zboží dodané kU'Pci, nikoli pouhý oe'.Udlll 
Zb~ZlJ ktere, k0l111tent zaSIla komISIonářI ke komisionářskému rozpro
deJI. Takovy seznam, byť byl označen jako faktura, není účtem. Komi
SIOnář má platiti komitentu podle čl. 361 obch. zák. te'Prve to, co. 
a teprve, az dosta~,e zaplacen.o, ovšem po srážce svých vý,loh a provise,' 
Proto se,Z1:~m zbozl s uvedelllm cen zaslaný komisionáři před rozprode-. 
Jem nem uctem ve smyslu § 8S druhý odstavec. K podstatě účtu '. 
by uváděl skutečnou pohledávku za dodané zboží, a nezáleží na 
byla hstma označ~?a, nýbrž. na tom, čím vskutku obsahově jest 
~eumann Komentar k § 8S J, n, a nález nejvyššího soudu R I 11 
CIS. sb. n, s, 1181). Nejde-Ii však o fakturu (účet) ve smyslu § 88 011Jm.' 

Ddst:,vec J,. ~., :;em?hla odeslání';1 a přijetim listiny, jež fakturou 
zalozena byh pnslusnost ,dovo.laneho soudu; námitce nepříslušnosti tedy 
pravem prvy soud vyhovel a bylo proto dovolacímu rekursu vyhověti.·· 

čís. 8496 

Přípustnost pořadu práva pro nMtradní nárok proti obci v čechách 
,,?,,:ozov}~ný z t?ho, že obecní orgány nešetřivše zvláštních opatření za" 
Vl'!lY ~n, ~~,ent kotle, sloužkího k čerpání pitné vody pro obec požár 
zpusoblvsl skodu. ' , 

(Rozll. ze dne 24. listopadu 1928, R ! 821/28.) 

ža~obce ,domáhal ~e nažalované obci v Čechách náhrady škody zpú
sOb,e,ne ohl;em" ktery ,vzlllkl ned~~tatečným bezpečnostním opatřením 
kot,e, ktereho zalovana ohec pouzlva,la k čerpání pitné vody hlavního. 
Dbecmho vodovodu. Námitce nepřípustnosti pořadu práva s o udp r v é 
S t o II c e vyhověl a žal'Ůbu odmítl. D ů v o cl y: Jest vídno, že žalo-
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valJá obec opatřoval~ p~lTI~cí bkotlCt. pibtnou v
d
O
l
clU§P2rSo 0bbec, S?Ž z,ajisté 

r' k samostatné mlstm pusO' nos 1 0' ce po e o ec. znzel11, ana 
~~:~návala tím zdravotní policii (§ 28 Č'Ís. 5 obec, zřízení), Domáhá-Ii 
~~ tedy žalobce n~ žalo~ané obc,i náhrady ~kody, P?něvad,ž nešdřila do
tatečných bezpecnostmch opatrem, Jest duvodem zaIobmho naroku za

s edbávání povinnosti, která je obci uložena v oboru místní policie zd ra
~otní jako veřejn?prá~nímu or!,ánu~ Podle ,§ 37 obec .. zříz. vykonává-Ii 
obec místní pOlicll, ma nahradili veskerou skodu, ktera by komu vzmkla 
z opominutí povinností, které ukládá obci zákonná policie místní. Tu 
však nelze přehlédnouti ustanovení odstavce druhého tohoto § 37 ob. 
zř. podle něhož rozhodne úřad politický o tom, zda obec jest povinna 
k I;áhradě škody a nenastane-li dohoda o výši náhrady, má jí býti zjed
nán průchod pořadem práva, Z toho plyne, že v souzeném případě o dů
vodu žalobního nároku přísluší rozhodovati úřadům správním, a je proto 
v této věci podle § 1 j. n, pořad práva vyloučen, Rek u r sní s o u cl 
zamitl námitku nepřípustnosti pO'řadu práva. D II vod y: Podle § 37 
obec. zříz. pro čechy má ohec nahraditi škodu, která by komu vzešla 
z opominutí povi·"ností, jež ukládá obci zákonná policie místní; zdali 
Dbec jest povinna dáti náhradu, rozhodne úřad politický p'Ů slyšení 
Dkresního zastupitelstva, Soud prvý míní, že jde o tako,výto případ, ježto 
pri' důvodem žalobního nároku jest zanedbávání povinnosti, která je 
obci uložena v oboru místní zdravotní policie jako veřejnoprávnímu or
gánu, kterou vykonávala při opatřování pitné vody pro obec, Souhlasiti 
jest s prvým soudem, že opatřování pitné vody spadá do místní působ
nosti obce podle § 28 čís. 5 obecního zřízení a že opatřování vody jest 
výkonem místní policie zdravotní. Než soud prvé sta,lice přehlíží, že se 
.žalobce nedomáhá náhrady škody z toho důvodu, že žalovaná obec za
nedbala povinnost opatřovati obec pitnou vodou, nýbrž z důvodu, že, 
opatřujíc vodu, tedy plníc svou shora zmíněnou povinnost, provedla a 
užívala nebezpečně zařízení k čerpání vody. Přicházi tedy obec v úvahu 
jako podmět provádějící určité dílo, jež má za účel plnění určité povin
nosti uložené obci. Jako podnikatelka díla však obec podléhá zákonům 
a předpisům díla toho se týkajícím jako kdokoli jiný; nárok ž"lobní jest 
dovozován z nebezpečných vad tohoto díla, tohoto zařízení, zaviněných 
nedbalostí. To však jest poměrem soukromoprávním podíe třicáté hlavy 
.obecného zákona občanského a náleži rozhodování o něm soudům. 

N e j v yš š Í s o' u d nevyhověl dovolacímu rekursu, 

Důvody: 

Jest přisvědčiti vývodům rekursniho soudu i po stránce věcné 
j právní. Podle § 37 obec, zřízení pro Čechy má ve všech případech, kde 
.se odvozuje náhrada škody ze zanedbání povinné péče ve vykonáváni 
mistní policie, rozhodovati dříve správní úřad o důvodu nároku, o zavi
nění obce, než může rozhodnouti soucl o rozsahu ručební povinnosti. Po
řad práva byl by tedy vyloučen, kdyby se žaloba opírala o zanedbání 

Glvllnl rozhodnut! X. 
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povinné péče v,:, vykonává,ni ~11ístni poli~ie: jež v podstatě vyžaduje, bl' 
?bec uČI~.I,la veskera opatrenl k odstranel1l toho, co ohrožuje nebo po:' 
skozuJe Zlvot, zd:a~í, majetek, bezpečnost a blaho obyvatelů obce. Leč 
tomu tak zde nel1l. Zal?~ce neo,dvozuje žalobní nárok ani z toho, že obec 
zan,:,dbala povmnou pecI opatrovah obec pItnou vodou, ani z toho, že 
ne~c.m:la v obCI potrebných opatření bezpečnostních proti ohni nýbr' 
opl;a zalobu o to, že orgány Obce nešetřily z viny nebo z necÍbařosť 
:~Iaš:níc~ ~patření,..iež ukládají platné zákony nebo závazná úřední na~ 
nzem ka:,dem~ maJItel! ~I:OVO,ZU: že zavinily při topení kotle, sloužíciho
k čerpal1l pltno vody, pozar, Jlmz by.l poškozen žalobcův majetek. Jde tu 
t~dy o ruč~ní o.bce jako podnikatelky podle XXX. hlavy obč. zák .. nikOli 
vsak o. t~, ~e z~stu?cové obce d?pus,tiIi se nedbalosti, neb opomenuti pH 
yykonavam "vereJne, n;oc: ym sverene, při činnosti úřední, veřejnoprávní,. 
Jak s: mJlh;e doml1J~a ~~ezo,vatelka. ;,edopadají proto vývody dovolacího 
rekU}Sll: Jez se zabyvaJl otazkou, zaa obec ručÍ, či neručí za čin at' do--
10sl1l at kulposní, pokud jde o jejich úřední činnost veřejnoprávní. 

čís. 8497. 

Poz~stalý ~oslední. vůlí pominutý manžel není oprávněn domáhati 
se SOUpISU pozustalosb vzhledem ku svěnlU nároku na s.lušné zaopatření 
(§ 796 obč. zák.). 

(Ro·zh. ze dne 24. listopadu 1928, R I 858/28.) 

~ávrhu pozpstalé vdovy, by byl zřízen soupis a pro·veden odhad 
manzelovy pozustalostl s o udp r v é s t o I i c e vyhověl rek u r sní 
s o u d návrh zamítl. '" 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Při posuzováni věci, O niž jde, vycházeti jest z návrhu, který stěžo-. 
vatelka učmlla ]Jodle o obsahu protokolu ze dne 16. srpna 1928, Podle 
p:otokolu uplatmla zustavltelova vdova proti dědicům z poslední vůle 
n~:o~ ~~ s!ušné, zaopatřenípodle § 796 obč. zák. a žádala, by za účelem 
~!,sten,1 JeJlho zako'l1ného dědického podílu jako základu pro výměru je-o 
Jlho naraku byl proveden odhad pozůstalosti. Z obsahu návrhu stěžova
telkr nevyplývá, že tím učinila i návrh podle § 812 obč. zák. na odděleni' 
pozustalo~:1 od d~dico,va jmění, čemuž svědčí i to, že stěžovatelka zdůraz
mla,: ?als!m sv.om predn,esu, poukazujíc k § 795 obč. zák., že jde u ní 
o,:te]1::I.: narok, jako Je narok nepominutelného dědice. Pokouší-Ii se tu
dlz stezova~elka vyvoditi v do'volací stížnosti opodstatněnost návrhu 
~ ustanovem § 812 obč. zák., jest vývody ty nechati bez povšimnutí an 
Jak uvedeno, n~by! jí za pozůstalostního řízení učiněn návrh podJ.~ to~ 
~oto usta'llovem :a~,ona. Nelze také souhlasiti s názorem stěžovatelky,: 
ze Jest podle nynejslho doslovu § 796 obč. zák, považovati pozůstalého, 
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Joslední vúJí pominutého manžela co do jeho nároku na slušné za
a p~třeni za osobu, která jest podle § 92 nesp. říz. oprávněna žádati za 
~OllpiS. Podle ~ 92, nesy říz., který n~dozl:al zm~ny ,dílČ,í, novel~u k o~č: 
zák. JSOU opravnem zadaÍ! za SOUpIS dechc pnhlaslvsl se vym111ecne 
(§ 802 obč. zák.), nepominutelný dědic v případě § 804 obč. zák. a vě
řitel pozústalosti, odkazovník, nebo nepominutelný dědic v případě § 812 
obi'. zák. O případ § 802 obč. zák. tu vúbec nejde, Že nejde o případ 
§ 812 obč. zák., bylo již shora řečeno. Ale nejde ani o případ § 804 obč. 
iák. Toto ustanovení dává právo žádati za soupis jen nepominutelným 
dědicům, jimiž jsou podle § 762 obč. zák. jen děti nebo rodiče. Tyto 
osoby jsou oprávněny žádati za soupis z toho důvodu a k tomu účelu, 
by bylo lze správně vyměřiti povinný díl (§ 784 obč. zák.), Leč nárok 
podle § 796 obč. zák. nemá, jakž vyplývá z jeho doslovu (manžel nemá 
práva na povinný díl) a jak to nejvyšší soud vyslovil v rozhodnutí čis. 
3458 sb. n. s., povahu nároku na povinný díl, nýbrž jest podstatou i práv
ním důvodem zcela odlišným od povinného dílu. Dovolací stížnosti bylo 
tudiž odepříti úspěch. 

čís. 8498. 

Byla-Ii smlouva o stavbě (silnice) uzavřena v osmém měsíci světové 
války, bylo na poollikateli, by se ve smlouvě zabezpečil proti hrozící mu 
ztrátě pro případ dalšího trvání války a zhoršení stavebních poměrů. 

Ustanovení § 1447 obč. zák. nelze se dovolávati, nenastala-li pro po
vinnou osobu nutnost obětovati na splnění smlouvy mimořádně vysoké 
kapitá,ly a nenabyla-li tím druhá strana nepřiměřeného obohacení. Pokud 
nelze pokládati plnění za neĎJostižné tím, že se zvýšil náklad na stavbu 
(silnice) . 

Přispěl-li podnikatel svou liknavostí k tomu, že se dohotovení pře
vzaté stavby (silnice) protáhlo a že ho následkem toho stihly škodlivé 
následky dalšího trvání války, jest práv náhradou škody objednateli, Jenž 
byl podle smlouvy oprávněn dáti provésti na podnikatelův účet práce 
nevykonané podnikatelem včas. 

Uplatnění námitky podle § 934 obč. zák. předpokládá, že zIcrácený 
smlouvu splnil. 

(Rozh. ze dne 24. listopadu 1928, Rv I 1911/027.) 

Žalující zastupitelský' okres v Čechách domáhal se na žalovaném 
staviteli náhrady škody, Pro c e s 'll í s o udp r v é s t o I i c e ne
uznal žalobní nárok dúvodem po právu, o d vol a c í s o u d napadený 
rozsudek potvrdil. 

N e j vy Š š í s o u d uznal žalobní nárok důvodem po práVll. 

Důvody: 

Žaloba zakládá se na smlouvě o dílo, jíž žalující strana dne 
30. března 1915 zadala žalovanému stavbu silnice v délce 5355 m za 
úplatu 60.802 Kč podle stavebních podmínek, podle nichž žalovaný byl 
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pOVín:ll z,apo~íti se stavbou do tří dnů, přesně ji prováděti a to tak, 
by ve~kerc prace byly dohotoveny koncem roku 1916. Podle § 5 staveb. 
podml11ek b~lo mezI strana1111 smluveno, že, kdyby se po dobu stavby 
mzdy za }race ne~o dovozy nebo ceny stavebního materiálu změnily, 
nel}la zmena takova vlivu na smlouvu stavební. Dále měl žalobce právo 
~race nevykonané včas kýmkoliv a za jakékoliv ceny dáti provésti na 
u~laty podnlkatelo,vy a; kdyby pO?111k~tel přes dvojí písemné upOzorc 
nen! smlouvu v nekterem smeru presne nespi ml, prohlásiti smlouvu za 
~ru~enou a. domáhati se na žalovaném náhrady škody. Nesporné jest, 
:~ zalovany sta~~~ silnice do konce roku 1916 nedohotovil, nýbrž že 
zadal koncem zan 1916, kdy měl dohotovenou trať v délce 2280 m 
ke sl~!uvní úplatě příplatek 120% a, že když žalující strana nabízel; 
~',upnplatek 45%, nabídku tu nepřijal, zažádalo kolaudaci provedené 
castr sIlnIce a, když žalobce této žádosti nevyhověl, stavbu zastavil 
na dVOJí pís:~mé vyzvá~í žalobcov~ ve st-"vbě nepokračoval a dopjsel~ 
ze

o 
?ne 30. rlJna 1916 zalobcl oznamrl, ze ve stavbě pokračovati ne

mu::e" pončvadž se mu její provedení stalo nemožným pro nemožnost 
ph:e~1 smlouvy následkem zhoršení stavebních poměrů. žalobce do
maha se na žal?val:ém náhra,dt škody z důvodu nesplnění smlouvy 
podleJ, 1295 obc. zak. a Jest resltr otazku, zda žalovanému lze přičísti 
zaVInem na nesplnění smlouvy. Oba nižší soudy rozřešily tuto otázku 
ve smyslu záporném, dospěvše k úsudku, že smluvní závazek žalová
ného pominul jednak proto, že splnění smlouvy za smluvených podmí
nC,k znamenalo by pro něho zkrácení přes polovici přislfbené mu od
men} (§ 934 obč. zák.), jednak z důvodu, že se splně-ní smlouvy stalo 
pron nasledkem neočekávaného průtahu války, zejména vstupem !talie 
a Rumu?ska do ní v roce 1915 a tím nastalým postupným zdražováním 
pracovnrch mezd, požadavkÍ! povozníkÍ! a cen stavebních materialií ne
dostižným, jednak však i proto, že splnění smlouvy nedostatkem pra
covnrch sil a povozů následkem stálých odvodů mužstva a koní stalo 
s~. mu fysicky nemožným. Soucl dovo.Jací nesdílí tento právní názor. 
hl posouzení věci jest míti na zřeteli,že smlouva uzavřena byla za 
valky po uplYI:utf os~ého válečného měsíce. Zda tehdy bylo počítati 
s.,brzkym ~ko~c~l11m valky ~,~~ zlepšením hospodářských poměrů tehdy 
JIZ dostr strsnenych, Jest UV~Zltr soudu, který při svém úsudku, poněvadž 
nejde o posouzeni okolnostr na základě odborných znalostí, není vázán 
:na!eckym posudkem, a dovolací soud jest názoru, že tehdy brzké ukon
cem valky nebylo :ze očekáv~ti. Stály tehdy téměř již vše,chny velmoci 
evroJ?s~e,protr .s~be ': ,bOJI" zasoby br~l;nél:o mužst~a nebyly II žádného 
z .~oJuJlclch statu J~ste vycerpany a zadny ze státu těch nebyl hospo
darsky vysllen; bOJovalo se na více bojištích a nebylo očekávati, že 
dOJde ~ brzk~ n.a té neb oné straně k ro'zhodujíd porážce, která by llči
n:la v,alce nahly konec. Ž:' do války ještě vstoupí i jiné státy, ovšem 
pre:?vldatr se n,emohlo, nez ~~pad,á to na v~hu, když i bez toho nebylo 
P?5Ita.tr s br3'kym kO~,ce~l valKY,. Ze se v přlp~dě dalšího válčení hospo
d.a:ske pomery . zh?rsl, ze zeJm:'.na budou ,mlti v zápěti úbytek pracu
FClch sil a kOI11 nasledkem dalslch odvodu, zvýšení mezd dělníků, cen 
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po\'ozú a zdražellÍ cen veškerého materiálu, jest samozřejmé. Za těchto: 
neiistých hospodářských poměrÍ! záleželo na žalovaném, by se již ve' 
sni.loLlvě zabezpečil proti hrozící mu ztrátě pro případ dalšího trvání 
války a zhoršeni stavebních poměrů. Než žalovaný nešetřil této opa
trnosti a obezřetnosti, kterou u každého obchodníka a podnikatele jest 
předpokládati. Vstoupil, jak nesporno, do smlouvy po firmě B., která 
po krátké době závazků ze smlouvy za týchž podmínek uzavřené se 
zhostila, ba slevil z rozvržené úplaty ještě 10%, přistoupil na podmínku, 
že případné zdražení mezd, povozÍ! a materialií nebude míti vliv na 
podmínky smluvní a vyhradil dokonce žalobci právo, by, nedokoná-li 
on (žalovaný) převzatou práci včas, dohotoviti si dal stavbu kýmkoliv 
a za kterékoliv ceny na jeho útraly. Z toho plyne, že žalovaný vzal 
veškeré smluvní risiko na sebe a že se přímo vzdal námitky odporovati 
platnosti smlouvy z důvodu zkrácení přes polovici obecné ceny. Ne
hledic k tomu, není tu ani zákonných předpokladů pro uplatnění řečené 
námitky. Podle § 934 obč. zák. může při právních jednáních oboustranně 
závazných poškozená strana žádati zrušení a navrácení do předešlého 
stavu, nedostalo-Ii se jí od druhé strany na obecné ceně ani polovice 
toho, co jí ona dala. žalovaný netvrdí ani, že se mu za onu část práce, 
kterou pro žalobce vykonal, nedostalo ani polovice toho, co na ni vy
naložiL Pokud však smlouvu nesplnil, nemůže uplatniti námitku podle 
§ 934 obč. zák., poněvadž tato námitka předpokládá podle přesného 
doslovu zákona, že poškozený splnil smlouvu. Než ani dalšího před
pokladu, možnost navrácení do předešlého stavu, tu není, neboť to, co 
žalovaný měl žalobci podle smlouvy dáti, byla práce a její výsledek, 
silnice, která se stala neoddělitelnou částí veřejného statku, žalovanému 
nemohla býti vrácena. Pokud se týče hospodářské nemožnosti, nedostiž
nosti splnění smlouvy pro žalovaného, není tato námitka odÍ!vodněna. 
Odvolací soud zjistil, že se náklady silniční stavby zvýšily od převzetí 
práce žalovaným, od konce břez.na 1915, až do konce roku 1916, kdy 
práce měla býti dohotovena, o 1000/0, a že by žalovaný, i kdyby byl 
přijal žalobcem koncem září 1916 mu nabízený příplatek 45%, byl musil 
následkem změny poměrů dopláceti ze svého 55% nad přislíbenou mu 
odměnu. Odvolací soud pokládá tuto ztrátu, která by byla žalovanému 
vzešla, za tak značnou, že by se příčilo právnímu cítění, by ji žalovaný 
nesl a by se žalujícímu okresu dostalo zisku v téže výši na úkor žalo
vaného. Proti nesporné skutečnosti, že žalovaný vzal na sebe výslovně 
veškeré risiko smlouvy, hájí odvolací soud své stanovisko úvahou, že 
i převzetí risika nulno bráti s jistou mírou, kterou překro~iti brání pocti
vost a důvěra obvyklá v obchodních stycích, a dospívá k úsudku, že 
se splnění smlouvy nestalo sice naprosto nemožným, ale že přece jest 
nemožným proto, že za smluvenou cenu jest dodání nemožným bez 
porušení zásad rozumného hospodaření, tudi'ž nemožnost a nedostižnost 
po rozumu § 1447 obč. zák. Dovolací soud nemŮže se přidati k tomuto 
názoru. Zásadou jest zachovati smlouvu platně uzavřenou v platnostI, 
I!okud jest její splnění fysicky možné,. i když hospodářský výsl'edek 
plnění pro tu neb Onu smluvní stranu následkem dodatečné změny po-

'j 
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měrů jest spojen s neočekávanou ztrátou. Zproštění se závazku pro ne
dostižnost ve smyslu § 1447 obč. zák. předpokládá, že se plněni stane 
pro zavázaného hospodářsky nemožným náhodou, any nastaly neoče
kávané a nepřeclvidané poměry iou měrou, že by splnění smlouvy uklá
dalo povinnému takovou oběť, které na něm nelze rozumným způsobem 
požadovati. Zákon však nechráni smluvnika, který vzal na se smluvni 
závazek, z něhož mll hned z prvu hrozilo nebezpečí hmotné ztráty, 
který si byl nutně vědom značného smluvniho risika a který pak ještě 
vlastním zaviněním k tomu přispěl, že se nebezpeči ztráty zvětšilo a 
ztráta mu vzniklá se zvýšila. Řečeného ustanoveni zákonného nelze se 
dovolávati, nenastala-li pro osobu povinnou nutnost, obětovati na splněni 
smlouvy mimořádně vysoké kapitály a nedostane-li se tim druhé straně 
nepřiměřeného obohaceni. Právě z těchto důvodů nemtlže se žalovaný 
dovolávati ustanovení § 1447 obč. zák. Vzhledem na shora vytčenou 
povahu smlouvy, o niž zde jde, nelze pokládati 55% zvýšení nákladu 
stavl:>y a tudíž ztrátu žalovaného za tak značnou, by splnění smlouvy 
s touto ztrátou považováno bylo za nedostižné. žalovaný prováděl, jak 
nesporno, v kritické době ještě jiné stavby, ne ni zjištěno, že při nich 
docílil zisku, je vlastnikem dvou domů, třel:>aže zadlužených, a nepro
kázal vůbec, že by ztráta v přibližné výši 35.000 Kč byla způsobilá 
přivoditi jeho hospodářskou zkázu neb že by mohla vyšinouti jeho hos
podářské poměry z rovnováhy. Nelze také za to míti, že by se žalobce 
ze ztráty, kterou žalovaný by byl utrpěl, obohatil, neboť šlo o stavbu 
silnice, z niž pro žalobce zisk vůbec nemohl plynouti, to tim méně, když 
státni subvence, které se mu dostalo, daleko nedosahovala odměnu, 
kterou byl podle smlouvy po,vinen zaplatiti žalovanému za dohotovenou 
stavbu. Jak ze znaleckých posudků plyne, stupňovaly se náklady stavby 
silnice podle zákona přímky, takže i zjištěné zvýšení o 100% nastalo 
teprve až koncem roku 1916. Bylo tudíž nezbytno, by stavba byla pro
vedena podnikatelem co nejrychleji. Že si žalovaný této žádoucí opa
trnosti l:>yl vědom, plyne ze zjištěné skutečno.sti, že se hned po uzavření 
smlouvy vyjádřil, že musí práce co nejrychleji provésti, by na nich mohl 
něco získati. žalovaný se však podle toho nezachoval, ač měl tak tím 
spíše učiniti, an smlouvou převzal na sebe veškeré nebezpečí zdralení 
stavby. Soud prvé stolice zji'stil, že žalovaný hned z počátku se stavbou 
pokračoval pomalu, že zaměstnával málo dělníků a povozů, ač tehdy 
jich mohl dostati ještě dosti, že platil dělníkům a povozníkům menší 
mzdy, než byly ve smlouvě rozvrženy a tím přispěl k tomu, že se děl
níci a povozníci u něho v práCi neudrželi. Dále bylo zjištěno, že žalo
vaný dovezl v roce 1915 na silnici jen 120 m" štěrku, takže na rok 1916 
zbylo k odvezení 2000 m", že dohotovil v roce 1915 jen 800 m silnice, 
že měl v první době na stavbě nezapracovaného absolventa prLrmyslové 
školy a že nevyužitkoval jarního sucha v roce 1915, které trvalo do 
června, pro odvážení materiálu. Nesporné jest, že až do října 1916, kdy 
stavbu zastavil, dohotovil jen trať v délce 2280 111, tudíž ani polovici 
celé práce. Z toho jest opodstatněným závěr, že žalovanSr sám svou 
liknavostí přispěl k tomu, že se dohotovení práce protáhlo a že ho ná-
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sledkem tím vice stihly škodlivé důsledky dalšího trvání války. Nutno 
v tomto ohledu poukázati i k posudku znalce, na němž oba nižší soudy 
své zjištění zakládají, že celá práce mohla býti hotova za 12 pracov
níd1 mčsícú a že se zdá, že žalovaný, když se poměry zhoršily, nespě
chal, maje dosti dlouhý termín stavební, očekávaje zlepšení poměrů 
v roce 1916. Znalec se vyslovil, že silnice určená k provádění, leži v te
rainu rovinném a že bez zvláštních pracovních obtíží a bez velkých 
zemnich prací i pohybu hmot mohla býti snadno postavena v dvou
letém období. Poněvadž žalovaný zdražení stavby spoluzavinil, nemá 
místa námitka nedostižnosti plnění smlouvy. Oba nižší soudy přijaly 
na základě posudku znalce za prokázáno, že se splnění smluvního zá
vazku stalo pro žalovaného i fysicky nemožným nastalým nedostatkem 
pracovních sil a povozů. Dovolatel tomuto zjištění vytýká vadnost pro 
neiasnost a neurčHost posudku znalce, jenž sám přiznal, že, byv v kri
tiáé době v poli, z vlastní zkušenosti poměry, jaké byly tehdy, neznal, 
že se proto nemůže vyjádřiti o tom, zda bylo nemožností, by si žalovaný 
opatřil větší počet dělniků a povozů, že z úředních dokladů nezjistil, 
kolik lidí a koní bylo odvedeno za provádění stavby a že, pokud Se 
týče příčiny, proč silnice nebyla dohotovena a nebylo to možné v dané 
Ihlitě, máz a t o, že nemožnost splnění smlouvy byla způsobena vy
čerpáním zá·sohy lidí a potahú následkem války. Než nesejde na tomto 
skutkovém zjištění, neboť, jak z nesporného děje plyne, požadoval ža
lovaný několikráte příplatky ke smluvené odměně, naposledy dne 29. zář{ 
1916 ve výši 120%, kdežto žalobce nabízel mu příplatek jen 45%, a 
důsledkem toho prohlásil žalovaný, ja:k v žalobní odpovědi sám před
nášÍ, že ve stavbě pokračovati nemůže, pokud nenastanou poměry, za 
jakých stavbu převzal. Dne 5. října 1916 žádal za kolaudaci dohotovené 
tratě a, když mu nebylo vyhověno, zastavil práci a přes dvojí upomí
nání v ni nepokračoval. žalovaný tudíž ještě koncem září 1916 činil plněni 
smlouvy závis1ým na povolení příplatku 120% a tim dal zřejmě najevo, 
že by mu za tento připlatek splnění smlouvy bylo možné. Z toho plyne, 
že žalovaný sám nepokládal splnění smlouvy za fysÍ'Cky nemožné, nýbrž 
že nesplnil smlouvy jen proto, poněvadž za ujednanou odměnu s při
znaným 45% příplatkem nechtěl plniti. že žalovaný, byv žalobcem vy
zván, by ve stavbě pokračoval, dopisem ze dne 30. října 1916 nepokra
čování v práci ospravedlňoval tím, že zavládnuvší poměry při prová
dění stavby jsou takového rázu, že provedení stavby stává se mu pro 
nemožnost plnění smlouvy nemožným a že při tom poukazuje na odvody, 
na odchody za vojenskou povinností a povstalý tím nedostatek povozů 
a k vypuknutí nové války po uzavření smlouvy, které opětně měly vliv 
na stížení práce, nemá významu, an byl hotov stavbu dohotoviti, při

zná-li se mu příplatek 120%. Neprávem uplatňuje tudíž žalovaný po
minutí svého závazku z důvodu lysické nemožnosti plnění (§ 1447 obč. 
zák.). Za prokázané platnosti a závaznosti smlouvy pro žalovaného 
podroben jest žalovaný i její sankci, že žalobce má právo práce nevy
konané včas kdykoliv a za jakékoliv ceny dáti provésti na útraty žalo-
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vaného a domáhati se na žalovaném náhrady škody tím mu vzniklé. 
Předpoklady této smluvní podmínky jsou nesporně splněny a jest tudíž 
žalobní nárok co do důvodu po právu. 

čís. 8499. 

Komisionář není povinen platiti kupní cenu za prodané zboží dřive, 
než ji sám dostane, nýbrž jen postoupiti komitentovi pohledávky z pro
deje. 

Záruka postupitele za pravost a dobytnost postoupené pohledávky 
a převod obchodních knih dO' vlastnictví postupnlka svědčí pro postup 
na místě placení, nikoliv jen k zajištěni. 

K výkonu postihu podle § 1397 obč. zák. není třeba průkazu nedo
bytnosti tím, že exekuce zůstala bezvýslednou, nýbrž lze nedobytnost 
prokázati jakýmikoliv důkazními prostředky. 

(Rozh. ze dne 24. listopadu 1928, Rv I 80/28.) 

Žalobkyně dala žalovaným zboží do odprodeje. Žalobu, domáhající 
se úplaty za odprodané zboží, pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e 
pro tentokráte zamítl, maje za to, že žalovaní postoupíli žalobkyni na 
místo placení své pohledávky za odběrateli. O d vol a c í s o u d na
padený rozsudek potvrdi1. 

Ne j v y Š š í s ou d nevyhověl dovolání žalobkyně. 

D Ll vod y: 

Nesprávné právní posouzení shledává dovolatelka v tom, že odvo
lacísoud nepokládá postup za zajišťovací, míně, že není-Ii ujednán 
postup k zajištění, již podle zákona děje se k zaplacení a že nesprávně 
vykládá listiny. Ale bez ohledu na uplatňované závady nebyla by žaloba 
o zaplacení zbo,ží daného do, komise podle zákona odůvodněnou, pokud 
by žalobkyně neprokázala, že žalovani za zboží již odprodané do
stali peníze. Podle čl. 361 obch. zák. jest komisionář' povinen po pro
vedení příkazu slo,žiti účet a plniti komitentu to, co sám má z obchodu 
k požado'vání. Podle toho není povinen platiti kupní cenu za prodané. 
zboží dříve, než ji sám dostane, nýbrž jen postoupiti pohledávky z pro
deje (StaubcPisko, Komentář v čl. 361 § 22). žalobkyně by tedy ne
byla oprávněna žádati zaplacení zboží odprodaného žalovanými jako 
komisionáři dříve, než je odběratelé žalovaným zaplatí. To žalobkyně 
ani netvrdila, naopak ani nepopřela, že zboží žalovaným dosud zapla
ceno nebylo. Proto by byla žaloba založená na smlouvě komisionářské 
již z tohŮ'to důvodu předčasná. Avšak o komisi vskutku nešlo. Komise 
předpokládá, že se prodej komisionářem děje na účet komítentův (čl. 360 
obeh. zák.). Podle smlouvy ze dne 4. května 1925 nedál se však od
prodej zboží na účet žalobkyně, nýbrž na účet žalovaných. Vždyť měli 
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spláceti týdně vždy v pondělí 1.000 Kč, po případě 1.500 Kč v saisoně. 
bez ohledu na to, kolik odprodaU a kolik peněz za zboží dostali do 
ruky. žalobkyně sí jen pro případ nedodržení splátek vyhradila inkaso 
peněz od dlužníků, které se jí žalovaní závázali předati, pak vlastnictví 
ke zboží, disposici s ním v případě nutnosti hlášení seznamu odprodejLl 
vždy v sobotu večer a kontrolu skladu. To však na podstatě smlouvy, 
že se prodej nedál na účet žalobkyně, nic nemění. Nešlo ani o prodejní 
příkaz (smlouvu vetešnickou) podle § 1086 obč. zák., ježto nebylo ujed
náno, že žalovaní mají do určité doby buď vrátiti zboží nebo zaplatiti 
kupní cenu, nýbrž jen splácení ceny ve lhůtách a jen vrácení zboží 
jsoucího na skladě a doplacení scházejícího do 24 hodín v případě po
rušení podmínek. šlo tedy o koupi na úvěr, ovšem s určitými výhradami 
a vedlejšími závazky. Podle toho měla žalobkyně právo na zaplaceuí 
scházejícího zboží, které nebylo vráceno do 24 hodin, kdyby byly po
rušeny podmínky, jinak však právo na splátky po 1.000 Kč po případě 
1.500 Kč každé pondělí následující smlouvě. Tu však žalobkyně ani 
netvrdila, že a jak žalovaní porušili podmínky smluvní, by nastala splat
nost ceny za scházející zboží, ani neodůvodnila splatnost zalobní pohle
dávky tím, že nebyly dodrženy smluvené splátky 1.000 Kč - po pří
padě 1.500 Kč. Splatnost naopak opodstatňovala jen tím, že zboží c1ané 
do komise bylo žalovanými odprodáno a není jimi zaplaceno. To však 
ke splatnosti nestačí. Dovolací soud nepokládá za nutné, by v těchto 
směrech bylo řízení doplněno, ježto to žalobkyně ani nenavrhuje a její 
přednes nestačí vúbec k opodstatnění splatnosti, a dovolací soud nad 
to souhlasí s názory nižších soudů, že žalovaní postoupili žalobkyni 
své pohledávky za odběrateli na místě placení. Pro názor žalobkyně, 
že se postup stal jen k zajištění, nesvědčí ani původní dohoda ze dne 
4. května 1925 ani listina o postupu ze dne 29. dubna 1926. V prvé 
listině není o dúvodu příštího postupu zmínky -a nelze z ní vyčísti, že se 
postup měl státi jen k zajištění, tedy do zástavy. Za to postupní listina 
ze dne 29. dubna 1926 vymiňuje pro žalobkyni ručení žalovaných za 
pravost a dobytnost pohledávek. To při pouhém zajišťovaCÍm postupu 
z důvodu zástavy (se zmocněním k inkasu) bylo by nedúsledným a zby
tečným, ježto trvá původní postupem zajištěná pohledávka, pokud vy
branými penězi není kryta a postihu tedy není potřeba. Při pouhé zá
stavě pohledávky neruČÍ zástavce za dobytnost a pravost, nýbrž jest 
podle § 458 obč. zák. povinen dáti novou zástavu při nedostatečnosti 
zástavy původni. Tedy záruka za pravost a dobytnost a také převod 
obchodních knih žalovaných o dluzích do, vlastnictví žalobkyně svědčí 
pro postup na místě placení. Žalobkyně míní, že v takovém případě lllěl 
se odvolací soud zabývati otázkou dobytnosti pohledávek. Nelze ovšem 
souhlasiti s názorem odvolacího soudu, že k výkonu postihu podle 
§ 1397 obč. zák. jest potřebí průkazu nedobytnosti tím, Že exekuce 
(s o u dní dobývání) zůstala bezvýsledná. Ani postupní listina ani zá
kon takový požadavek neklade. Proto lze nedobytnost jako každou jinou 
skutečnost prokázati jakýmikoli přípustnými a postačitelnými důkaz
níllli prostředh. Přes to nechybil odvolací soud, nezabývav se neclo-
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bytností. Oovolatelka přehlíží, že nežaluje o zaplacení z důvodu p01;tihu 
podle § 1397 obč. zák., nýbrž z toho důvodu že dodala 
zbož~ do t; zv. komise a žálovaní je. nezaplatili, neuvádějíc, které po
hledavky JI byly postoupeny a z Jakeho duvodu JSou jednotlivé pohle
clavky nedobytné nebo nepravé. Žalobkyně uvádí nedobytnost pohle_ 
dávek jen všeobecně k odůvodnění toho, proč se nespokojuje s postu
pem.podle jejího náwru jenom zajišťovaCÍm. Kdyby žalovala z důvodu 
poslIhu, musila by uvésti pohledávky jednotlivě s udáním dlužníků a 
výše a odůvodniti při jednotlivých pohledávkách jejich nepravost a 
nedobytnost Ježto žal?ba není založena na dúvodu postihu, právem 
se odvolacl soud neoblral nedobytnosti pohledávek, žalobkyni postou
penych. 

čís. 8500. 

Má-Ii . post~upenf dlu~nik pochybnos.ti o oznámeném mu postupu 
nebo pIne mocI mnameneho mu postupn.kova zmocněnce, jest na něm 
by si zjednali jasno nebo slo;l'i1 plnění k soudu, není však oprávněn ne: 
dbati postupu. 

(Rozh. ze dne 24. listopadu 1928, Rv I 363/28.) 

Žalobu o vydání akcií pro c e s II í s o udp r v é s t o li c e zamill, 
o d vol a c í s o u d uznal podle žaloby. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhÚ'věl dovolání. 

o ů vod y: 

Žalobci založili žalobÍ1í nárok na předpisech §§ 1395 a 1396 obč. 
z~~:, protože hlova~ý, ač byl mu postup oznámen, plnil původnímu 
venteh, ntkohv JIm. Zalovaný namítl v podstatě 1., že se postup nestal 
a, stal-h s:' nebyl platným a účinným pro neurčitost předmětu, 2. že 
podle nobhkace měl Dr. Ch. plnou moc disponovati »hodnotou« akcií 
nik,oliv. akdemi in na~ur? a že nevykázal zvláštní plnou moc podle § 1008 
obc. zak. Jako spolecny zmocněnec obou postupníků, posléz 3., že ža
lovaný měl plniti efektivně u Pozemkového úřadu pro Josefa Č-a a že 
to také učinil,. K čís. I. Že se postup stal, zjistil odvolací soucl. Zjištění 
tomu nelze odpomvati. Již z notifikačních dopisll ze dne 30. dubna 1925 
mohl žal:waný při poctivém výkladu úmyslu stran (§ 914 obč. zák.) 
seznab, ze předmětem pÚ'stupu jest názor Č-llv proti němu na vydáni 
ak~jI.a .že se mluví O »hodnotě« rovnající se 9.000 Kč a o hodnotě pře
V)'SU]1Cl hodnotu 9.000 Kč, jen za účelem označení poměru, v jakém 
mají oba postupnki býti súčastněni na nároku na vydání 25 akdí. Ale 
i _kdy~ mě! žalovaný pochybnost! a ~dyž následkem toho žádal svýn; 
pl avmm zas tupcem od C-a vysvetlel11, dostalo se mu ho v dopisu Dr. 
Ch-a ze dne 22. května 1926, ve kterém se výslovně mluví O' »záležitosti 
postupu nároku na dodání 25 kusú akcií«. Nemohl tedy nadále již býti 
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v pochybnosti, že Č. postoupil žalobcům celý svůj nárok na efektivní 
dodáni 25 kusů akcií. V jakém poměru měli míti podíl na tomto nároku 
oba postupníci, bylo věci postupitele a postupníků, nikoli věcí postou
penél10 dlužnika, který měl po notifikaci plniti, co byl dlužen, nikoli již 
pú\'odníi11L1 věřiteli Č-ovi, llý'brž věřitelům novým, nynějším žalobcům 
(§ 1396 obč. zák.). Dovolatel k tomu namítá, že prý nevěděl, jakým 
Zl,úsobem by měl efektivně dodati jednomu postupníku hodnotu rov
najici se 9.000 Kč nominale a druhému hodnotu převyšující 9.000 Kč, 
nebo kolik akdí by měl vydati tomu a kolik onomu. I kdyby byl ne
věděl, nebylo by to pro něho důvodem, by postup jemu oznámený 

, prostě ignoroval, nýbrž bylo by to pro něho důvodem, by si v té věci 
zjednal jasno a v nejzazším případě. by složil plnění k soudu podle 
§ 1425 obč. zák. Ale úkol ten mu byl podstatně ulehčen, když mu byl 
v notifikačních dopisech ze dne 30. dubna 1926 a pak zase v dopise 
ze dne 22. května 1926 oznámen společný zmocněnec Dr. Ch., který -
jak se v dopisech praví - byl zmocněn přijati plněni podle § 1008. 
obč. zák. a rozděliti je mezi súčastněné podle postupu. Tim přechá
zime k další námitce k čís. 2., že Dr. Ch. nevykázal plné moci podle 
§ 1008 obč. zák., t. j. pisem~é plné moci. Oovolatel praví, že by to vedlO' 
k nehorázným důsledkLlm, kdyby postoupený dlužník musil plniti po
stupníku i tenkráte, kdyby obdržel ozuámení o postupu od Ú'soby k t0111U 
neoprávněné a kdyby oznámení postupu bylo zcela nevěrohodné. Pokud 
j de především o oznámeni postupu, vyslovil nejvyšši soud již opě
tovně, že podle §§ 1395 a 1396 obč. zák. nezáleži na tom, zda byl po
stup dlužníku formálně oznámen, nýbrž jen na tom, zda nabyl bezpečné 
vědomosti o postupu, neboť zákon chrání jen bezelstnost postoupe
ného dlužníka a té tu již není, obdržel-li dlužnik o postupu spolehlivou 
zprávu, ať tato pocházi od postupitele, od postupníka neb od třetí 
osoby. Jest ovšem právem i povinností postoupeného dlužníka, by zkou
mal spolehlivost zprávy, a totéž platí o zkoumáni plné moci označeného 
plnomocníka. V souzeném případě měla se věc tak, že oz.námil žalova
nému a) Dr. Ch., že jeho klient Josef Č. postoupil firmě Ignác S. z ná
roku na vydání akcií hodnotu rovnající se 9.000 Kč a že jest od této 
firmy zmocněn podle § 1008 obč. zák. tuto hodnotu přijati; bl Dr. Č., 
že jemu postoupil Josef č. ze svého nároku hodnotu převyšující hod
notu 9.000 Kč a že jest Dr. Ch. za něho zmocněn podle § 1008 obč. zák., 
by tuto hodnotu přijal. Podle toho oznámil dlužníkovi postup ad a) 
právni zástupce postupitelúv, ad b) jeden z postupníků. Ad a) Že byl 
Josef Č. klientem Dr. Ch-a, věděl žalovaný vehni dobře z dřívějšího 
sporu, kde byl rovněž žalovaným a kde byl právě odsouzen k vydání 
a dodáni akcií. Ale nehledíc k tornu, poslal žalovaný svým právním 
zástupcem dopis se žádostí o vysvětlení ze dne 19. května 1926 přímo 
Josefu č-ovi, postupiteli, ale obdržel zase odpověď od Dr. Ch-a ze 
dne 22. května 1926, ve které tento sděluje »z příkazu pana Josefa č-a« 
a s poukazem na oznámen)' již postup, že jest zmocněn plnění převzíti. 
Již z tohoto průběhu musil žalovaný při dobré vůli viděti, že Č. odevzdal 
dopis ze dne 19. května 1926 Dr. Ch-ov i a že mu dal příkaz k odpovědi. 
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Ad b) V tomto případě sám postupní k Dr. Č. oznámil žalovanému po
stup i zmocnění Dr. Ch-a, oznámil tedy zmocnitel jméno svého zmoc
něnce, což dovolatel marně popírá, když to tak v dopise ze dne 30. 
dubna 1926 skutečně stojí. Šla-Ií opatrnost žalovaného tak daleko, že 
mu vše to ještě nestačílo k přesvědčení o uskutečněném postupu a 
o zmocnění Dr. Ch-a, bylo jeho povinností, by se dotazem u postu
pítele a postupníků ujistí I, zda se opravdu postup stal a zda opravdu 
byl Dr. Ch. podle § 1008 obč. zák. zmocněn přijati plnění. Nikterak však 
případné pochybnosti neopravňovaly žalovaného, by oznámený postup 
a, oznámené zmocnění prostě ignoroval a plnil původnímu věřiteli) dav 
Pozemkovému ústavu příkaz, by koupil pro josefa Č-a 25 akcií. 

čís. 8501. 

Kratší lhůty § 575, prvý odstavec, platí i tehdy, OOmáhá-1i se nájern
.ruk na pronajímateli odevzdání najaté věci podle § 1096 obč. zák., tře
baže žaloba nesměřuje proti tomu, s nímž byla nájemní smlouva uza
vřena, nýbrž proti jeho nástupci ve vlastnictví věci. 

(Rozh. ze dne 24. listopadu 1928, Rv·l. 1732/28.) 

Žalobci najali od manželll H-ových v jejích domě krám s přiléhajicí 
obytnou místností. Od manželů H-ových konpii napotom dům žalovaný, 
žalobu, jíž se domáhali žalobci na žalovaném, by byl uznán povinným 
odevzdati jim do užívání místnost jimi najatou, pro ce sní s o u d 
p r v é s tol í c e zamítl, o d vol a c í s o u cl uznal podle žaloby. 

Ne j v y Š š í s o u d odmítl dovolání í dovolací odpověď. 

Důvody: 

V souzeném případě domáhají se žalobci jako nájemníci protí žalo
vanému jako vlastníku domu, by jim odevzdal do užívání obytné míst
nosti v tomto domě, které najalí zároveň s krámem a ostatním příslu
šenstvím od Františka a Marie H-ových, předchůdců žalovaného ve 
vlastnictví domu, na dobu do 14. února 1931. Podle ustálené judikatury 
nejvyššího soudu platí ustanovení § 575 prvý odstavec c. ř. s. také v řÍ
zení o žalobách, jimiž nájemnící vymáhají na pronajímatelích odevzdáni 
najaté věci podle § 1096 obč. zák., a jde tedy o to, zda tohoto předpisu 
a důsledkem toho i předpisu § 575 prvý odstavec c. ř. s. lze použíti v sou
zeném případě bez ohledu na to, že žaloba na odevzdání najaté obytné 
místnosti nesměřuje proti původním pronajímatelům, nýbrž proti jejich 
nástupci ve vlastnictví dDmu, v němž se místnost nalézá. Na tuto otázku 
nutno odpověděti kladně hledíc k předpisu § 1120 obč. zák., podle něhož 
jest nový nabyvatel nájemního předmětu nucen vstoupiti do nájemního 
poměru ujednaného mezí jeho předchůdcem ve vlastnictví jako pronají
matelem a mezi nájemníkem potud, pokud zákon stanoví úchylku od 
právní zásady, že kup ruší nájem. Vesmyslu § 1120 obč. zák. musí nový 
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nabyvatel trpěti, by nájemník dále vykonával práva ze smlouvy nájemní, 
jest však oprávněn dáti mu z nájemního poměru řádnou výpověď a tím 
dosavadní smlouvu zrušiti. Než i tento důsledek § 1120 obč. zák. doznal 
změ.ny zákonem o ochraně nájemníků, podle něhož pronajímatelé bytů 
mohou vypověděti smlouvu nájemní jen se svolením soudu a jen z důle
žití'ch důvodů. Že se toto další omezení vztahuje také na pozdější naby
vatele nájemního předmětu, o tom není pochybnosti. Když tedy i po zci
zení nájemního předmětu poměr nájemní před tím založený trvá dále, 
nutno považovati i nového nabyvatele tohoto předmětu za pronajímatele 
a žalobu na odevzdání najaté věci proti němu podanou posuzovati po
dle § 1096 obč. zák. stejně, jako kdyby byla podána proti původnímu 
pronajímateli. Z toho plyne, že i v souzeném případě platí ustanovení 
§ SiS prvý odstavec c. ř. s. o kratších lhůtách a že tedy jak dovolání 
tak i dovolací oclpověď měly býti podány do 8 dnů. Poněvadž se tak ne
stalo, bylo obě odmítnouti jako opozděné (§ 507 c. ř. s.). 

čís. 8502. 

stala-li se za dražebního řízeni spornou otázka, zda jest věc příslu
šenstvím nemovitosti dané do dražby, rozhoduje o tom e"ekučnl soud 
v nesporném (dražebním) řízeni a jest vylouč.en pořad práva. 

(Rozh. ze dne 24. listopadu 1928, R JI 356/28.) 

Na nemovitosti Rudolfa O-a, mezi nimiž byla též palírna a továrna 
na hkéry, byla vedena spořitelnou v F. exekuce vnucenou dražbou. Do 
odhadního protokolu byla pojata celá řada věcí jako příslušenství ne
movitostí. Manželka dlužníkova Maríe O-ová podala proti F-ské spoři
teln~ vylučovací žalobu, tvrdíc, že věci nejsou příslušenstvím nemovi
tostI. F-ská ~pořitelna uznala žalobní nárok, jsouc cenou nemovitostí 
zcela kryta. Zalobou, o niž tu jde, domáhala se další knihovní věřitelka 
ba~ka L.,. na Marii G-o~é u:;nání, že věci pojaté do protokolu, jsou pří~ 
slusenstvlm nemOVItostI a ze exeknce vedená F-skou spořitelnou jest 
příp,ustná .s oz~ačením p.ředmětli jako příslušenství nemovitostí a že pří
pus,nym Jest 1 prodej JejIch spolu s nemovitostmi veřejnou dražbou. 
Pro.cesní sou,d prvé stolice uznal podle žaloby. Odvo
l a Cl, S ,o u d zr,uSl: napadenýo rozsudek i s předchozím řízením jako 
2matecny a odmltl zalobu. D u vod y: Za .exekučního řízení stala se 
~pornou ot~~ka" zda v, odhadním protokole uvedené předměty, o které tu 
Jde, JSou pnslusenstvlm do dražby daných nemovitostí čili nic. Kdežto 
žalující strana má za: to, že tyto předměty jsou příslušenstvím nemovi
t~SÍ1, z,astává žalovaná strana opačné stanovisko. je-li však sporným, zda 
predm,ety v odhadním protokole uvedené jsou příslušenstvím, může vý
hradne Jen exekuční soud rozhodnouti o povaze těchto předmětů, a to 
Jen v nesporném řízení. jenom exekuční soud jest oprávněn na návrh 
súčastněných stran po konaném šetření .rozhodnouti o tom, zda v od-

!,-, 

1.,; 
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had ním protokole uvedené předmčty mají povahu příslušenství a jako 
.příslušenství smí do exekuce býti vzaty jen s nemovitostí samou (§ 252 
ex. ř.). O tom rozhoduje exekuční soud s právní účinností pro všechny 
súčastněné strany, a je vyloučen pořad právní o tom, zda a které věci 
jsou příslušenstvím nemovitosti. Kdyby pořad práva nebyl vyloučen; 
mohlo by v téže exekuční věci co se týče otázky, zda a které předměty 
tvoří příslušenství, dojíti k odporujícím si rozhodnutím. Zjíštění. že 
předměty, o které se tu jedná, jsou příslušenstvím do dražby daných 
nemovitostí, nepatří na pořad práva. Další žalobní žádost, by bylo zji
štěno, že exekuce na tyto předměty F-skou spořitelnou vedená jest pří
pustná a jest také přípustným označení jejich jako příslušenství nenlO
vitostí a že jest přípustný i prodej jejich spolu s nemovitostmi veřejnou 
dražbou, nelze považovati za samostatnou žalobní žádost, ježto je jen 
důsledkem svrchu jmenovaného žalobního návrhu. 

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

Důvody: 

Nejvyšší soud schvaluje právní názor odvolacího soudu, že, stala-li 
se za dražebního řízení spornou otázka, zda některá věc jest příslušen
stvím nemovitosti dané do dražby, rozhoduje o tom exeku'ční soud v ne
sporném (dražebním) řízeni a že pořad práva jest vyloučen. Plyne to 
z toho, že předpis, podle něhož příslušenství nemovitosti, které se na ní 
nalézá, smí do exekuce vzato býti jen se samou nemovitostí (§§ 140 
třetí odstavec, 145 druhý odstavec a 252 ex. ř.) jest právem vížícím a 
že právě proto exekuční soucl musí zjistiti z úřední povinnosti, co podle 
hmotného práva jest příslušenstvím nemovitosti. Tvrdí-li rekurentka, že 
nemůže býti vyloučena cesta sporu v souzeném případě' již proto, že 
v otázce přislušenství může Se vymáhající věřitel s dlužníkem dohodnouti 
a že knihovní věřitelé, kteří nejsou účastníky v exekučním řízení, nemají 
jiného právního prostředku k obhájení svých práv, přezírá jednak, že 
v případě, že předmětem exekuce jest nemo·vitost, jsou súčastněni ve 
smyslu § 32 ex. ř. i knihovní věřitelé, kteří právě proto O po'lolení dražby 
se zpravují (§ 133 čtvrtý odstavec ex. ř.), jednak že i v případě, že by 
se připustil pořad práva, byl by takový rozsudek -- účinkující jen mezi 
stranami ~ beZV)TZnamným v exekučním řízenÍ. Tvrzení, že jde zároveň 
o žalobu odpůrčí, odporuje spisům, jelikož se žalobkyně, ani podle sku
tečností v žalobě uvedených ani podle žalobního žáclání nedomáhá toho, 
by nějaké právní jednání žalované bylo uznáno proti ní za právně bez
účinné, nýbrž zjištění, že předměty o něž jde a které v žalobě jsou blíže 
uvedeny, jsou příslušenstvím nemovitosti dané do dražby, tedy rozhod
nutí, které, jak dolíčeno, jest vyhraženo exekučnímu soudu, jenž tuto 
otázku řeší v exekučním řízení z úřední povinnosti a závazně pro vše- . 
chny účastníky a tudíž i pro všechny knihovní věřitele. Ale odvolací soud 
má pravdu i v tom, že další žalobní žádost, aby bylo zjištěno, ·že exe
kuce na tyto předměty F-skou spořitelnou vedená jest přípustna a že 
jest také přípustno jejich označení jako příslušenství nemDvitostí, jakož 
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i jejich prodej spolu s nCll1ovitostmÍ veřejnou dražbou, nelze považovati 
za sam~st~tnou ž,alobní žád~s~, pl~očež sdílí tato část žalobní prosby 
procesuallll osud zaloby o z]lstem, ze tyto předměty jsou příslušenstvím 
nemovltostl. Ostatně rekllrentka přezírá, že exekuce vnllc'enou dražbou 
nemovitostí povolená usnesením exekučního soudu ze dne 25. února 
1927 byla ohledně přeclměílt, o něž jde, zrušena usnesením ze dne 29. 
li;topa?u 1927, tedy pře,d skončením řízení v prvé stolici, takže tu práv
nlh~ zajmu na ton:to urc.~n: nebylo ~Iespoň v době skončení řízení před 
prvym ~oud,el11: a, ::e tUdlZ zalobky~e nemohla by se pokládati za posti
ze,nou tUll, ze JeJ! zaloba byla odmltnuta, an by i jinak musela býti za
uutnuta. 

tís. 8503. 

Při objektivnim hromaděni nepatrných žalobních nárOků (na zapla
ceni premií z různých smluv pojišťovacích) jest použiti ustanoveni § 501 
c. ř. s. ,o nepřipu~!nost~,od~o!~Í ~e věcech nepatrných. Lhostejno, že 
bylo o zalobe zahajeno radne nzem, o odvolání byl nařízen rok a teprve 
po odvolacím řízeni bylo odvolání odmitnuto. 

(Rozh-. ze dne 29. listopadu 1928, R I 828/28.) 

Žalobu pojišťovny proti pojištěnci o zaplacení pojišt'ovacích premií 
pro c e sní s o II ci P r v é s t o I i c e zamítl. O d vol a c í s Ll II cl 
odmítl ?dvol~ní. D ův o dl' ,Při odvolacím líčení bylo nesporným, že 
JSou zazalovany prel;'1e" z ruzn~ch sm,luv pojišťovacích. Před prvým sou
dem bylo nesporno, ze zalovany uzavrel u žalobkyně pojišťovací smlouvu 
Čís: 2~1~286, ~?!~9?5, 724:5; 7738~":77g2~. Z, předložených pojistek 
,:ysvlta, z!,- P.oJl.stovam s~ !rka pokazoe Jmych vecí a jiného nebezpečí. 
zalobk~ne zada zaplacem castek 58 Kč 84 h, 206 Kč 94 h, 59 Kč 45 h 
a 43, K~ 46 h. Z techto okolností vyplývá, že jde O samostatné částky 
rozhcnych smluv, a že tyto částky nepřesahují v jedno·tIivém případě 
3?0 Kc. pdvolání Jest tudíž přípustné jen z důvodu zmatečnosti nikoliv 
v~ak z duvo;du nesprávného oc~ně~í výsle,dků prův?dního řízení, ~espráv- . 
neho plavmho posouzem, ktere duvody zalobkyne jediné uplatňovala. 

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

Důvody: 

"R,ekur,sními ,vývody nebylo vyvráceno správné, věci i zákonu vyho
VUJ1Cl odu:,odnel1l napa~eného .us~:,sení. Ani ustanovením § 55 j. n. a 
§ 227 c'. r. s. nelz:, .oduvodllltl pnpustnost odvolacím soudem právem 
~dmltnuteho ~dvolan!; S~uhrn ~,ěko1ika ná~oků v žal.obě uplatňovaných 

p,odle § 55 J. n. seclenych ma rozhoduJÍCI vyznam len pro soudní pří
sIusnost, neboť sečtením má býti zjištěno, zda nebyla překročena hra
TIlce hodnoty stanovená v § 49 čís. 1 j. n. pro příslušnost okresních soudů. 

i 
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avšak na řízení, kterého jest použíti, ustanovení toto se nevztahuje. 
§ 227 c. ř. s. neustanovuje, v jakém řízcní má býti postupováno v 
)ladech hromadění nároků, spíše jest podle tohoto ustanovení týž 
sob řízení předpokladem dovoleného hromadění nároků. Dlužno tedy 
hromadění nároků bagátelních, jako v tomto případě, použíti ustanov,ení 
§§ 448 až 453 c. ř. s. o bagatelním řízení a tudíž i § 501 c. ř. s. o oříllll;,L 
nosti odvolání ve věcech nepatrných. Na tom nic nemění okol 
o žalobě bylo provedeno řádné řízení, že o odvolání nařízen byl 
lací rok a že teprve po provedeném řízení odvolacím bylo odvolání 
mítnuto, pokud se týče, že to nebylo stranami vytýkáno, neboť ve 
cech nepatrných nelze zavésti řízení řádné ani po dohodě stran, 
předpisy o bagate1ním řízení jsou předpisy velícími. 

čís. 8504. 

Pokud jest nezabaviteln)'ltI kulečník hostinského (§ 251 čís. 6 ex. 

(Rozh. ze dne 29. listopadu 1928, R I 927/28.) 

Návrh dlužníka, hostinského, by byl z exekuce vyloučen 
s o u cl P l' V é s tol i c e zamítl, rek u r sní s o u d návrhu 
D ů vod y: Jak výno,s, min. sprav. ze dne 2. června 1914, čís .. 
níku výslovně uznává, byla sociálně politická omezení exekuce 'VLOWCUct 

a úmysl zákonodfrrce směřuje tudíž k liberálnějšímu výkladu § 25 
ex. ř., o nějž se zde beze vší pochyby jedná (maloživnostnfk, UV'''''''KY; 
sr. poznámky k § 251 ex. ř. vydání Kompas, též ohledně značky »o,wb·nÍ« 
výkon). Judikatura kladla důraz na to, že jen přístroj~ skutečně 
třebné k osobnímu výkonu jsou vyňaty z exekuce a že na druhé 
nejsou vyňaty předměty, stěžuje-li se neb omezuje-li se na menší rm,,~,,' 
provozo;vání živnosti, není-li jich, ale nezamezuje-li se' přímo, 
svědčilo názoru exekučního soudu. Judikatura ale zastávala pak 
že jest přes to rozuměti předměty potřebnými k pro'vozování pO'volání 
nejen nástroje, nýbrž vše, čeho jest třeba v jednotlivém případě 
zování určitého zamestnání a že nejen nejnutnější, nýbrž i nr,lřc,h"p 
stroje podle nynějšího stavu živn'Ůstí, by m'Ůhla býti výnosně nr,W{07r._ 

vána, jsou vyňaty z exekuce (sr. rozh. pod g. cit. vyd<iní ex. ř.). 
kulečník není nástrojem jako na př. pivní Hakostroj a pod. přece 
nosnost malého hostince ve zdejším průmyslovém kraji jest značně 
tčena tím, zda jest tako,výto předmět v hostinci čili nic, zvláště ale 
zmizí-li takový předmět pojednou (prodejem), čímž nastane 
zhoršeni výkonnosti hostinské živnosti a ztráta těch hostů, kteří 
jich málo, na místě pouhého pití neb karbanění užívají kulečníku ke hře 
a to zase radějí v hostínci malém než v kavárně se sazbami dražšími 
to právě v obci v kraji zdejším, blízké sice městu, ale přece p , 
pro hosty než město. Úbytek tak'Ůvý lze podřaditi pod zásady shora 
ložené a býv. nejv. soudní dvůr též právě ohledně kulečníku učinil 
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dál'no (r. z. 16. března 1892, čis. 3270 lil. U. 14170 otištěné na str. 
884 ex. ř. vycl. Kompas) tedy před novelisací ex. ř. vykazující nesporně 
tendenci omezení rozšiřujicí, nález kladný. Za to naprosto nesouhlasí 
rekufsní soud s názorem zastávan)'111 stranou povinnou v návrhu na zru
šení o vlastnosti kulečníku jako příslušenství nemovitosti. Zde již se 
mllS Í spokojiti strana povinná pouhým poukazem na § 252 ex. ř. a 294 
až 297 obč. zák. a neni třeba se o tom Šífiti. 

;\I e j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Dovolacímu rekursu nelze přiznati oprávněnost a stěžovatelka se po
ukazuje na správné odůvodnění napadeného usnesení, jež nebylo vyvrá
ceno vývody d'Ůvolacího rekursu, které vrcholí v tom, že nebylo prove
deno šetření o tom, zda by skutečně výnosnost hostinské živnosti povin
ného byla značně dotčena ztrátou zabaveného kulečníku. Jak vyplývá 
z odůvodnění napadeného usnesení, zakládá se mzhodnutí rekursního 
soudu na okolnostech u soudu známých a neměl proto rekurs ní soud za
potřebí konati další šetření ve smhu naznačeném stěžovatelkou. 

Čís. 8505. 

Také knihovně zajištěné pohledávky mohou býti předmětem zajišťo
vacího postupu. 

(Rozh. ze dne 29. listopadu 1928, Rv I 409/28.) 

žalující firma domáhala se na žalované, by záznam převodu pohle
dávky žalované na žalobkyni, povolený podle postupní listiny, byl pro
hlášen spraveným a přeměněn ve vklad. Pro, ce sní s o u d, P r v é 
s tol i c e uznal podle žaloby. D ů v o cl y: V souzeném případě jde 
-o spor o spravení záznamu. Ve sporu o spravení záznamu musí žalobce 
podle ustanovení § 42 druhý odstavec knih. zák. prokázati správnost po
hledávky a právní důvod k nabytí zaznamenaného práva, kdežto žalo
vané straně je volno, by proti trvání zaznamenaného práva vznesla vše
chny své námitky i tehdy, nepodala-li stížnost do usnesení, záznam po
volujícího,. Právní důvod k nabytí zaznamenaného převodu pohledávky 
strany žalované na stranu žalující jest podle náhledu soudu prokázán. 
Neboť prohlášení na dluhopisu, kterým žalovaná strana ujednáni, jejím 
otcem jako zmocněncem uzavřené, podpisem svým schválivší, postou
pila svou pohlectávku jako jistotu za dluh svého otce a eventuel'l1ě ku 
krytí snad nezapraveného dluhu, obsahuje v sobě svolení k nabytí 
kníhovního zápisu. Prohlášení to není sice napsáno presně právnicky, 
jest sestaveno a napsáúo od neprávn:íků, avšak již prvý soudce, z,áznam
převodu povolivší, vyložil si je tak, že viděl v něm svolení k n"bytí práva 
k záznamu převodu pohledávání toho na stranu žalující. Vždyť jinak ne-
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lze postup ten a eventuelní použití ke krytí nezaplacených účtů provésti 
než převodem knihovního pohledávání na stranu žalujíci, a pravdu n;,;' 
strana žalující, tvrdíc, že jinak by prohlášení to pro stranu žalující bylo 
bezvýznamné, ježto by bez knihovního zápisu nijak nebylo zabráněno 
žalované straně s pohledávkou tou volně nakládati. Ovšem že pohle~ 
dávka ta byla postoupena jako jistota, a proto také, třebaže je převe~ 
dena na žalujicí stranu, slouží přece jen podle ujednání za jistotu až do. 
úplného zapravení dluhu otce strany žalované straně žalující, a může jí 
jako takové po případě býti použito i ku krytí dosud nezapravených částí 
dluhu, povaha pohledávky jako jistoty se tudíž převodem na žalující 
stranu nemění. Nelze však zajisté jak již shora řečeno jiným způsobem 
:a d~,n~ situa~e .zaji~tčl~í) prohlášenÍn; tím zamyšlené, ve prospěch strany 
zaluJlcl pro'vestl nez prevode111, a zllstane potom dalšímu jednání mezi 
zúčastněnými vyhraženo, jak si dlužnou pohledávku vyúčtují a po při
padě částečně i jistotou vyrovnají. Že pohledávka žalujicí strany za ot
:em žal?vané stranJ::' kt~rá vedla k záznam~př?v~du pohledávky strany 
zalovane na stranu zalujlCl, dosud tu JEst, pnznava strana žalovaná uva
dějíc, že pohledávka ta činí něco přes 8.000' Kč. V tomto směru soud 
vzhledem k povaze oné záznamem převedené pohledávky strany žalo
vané,na stran~ žalující jak~ jistoty neshledal potřebu prováděti důkazy 
O vysl pohledavky le, nebol - jak nesporno - pohledávka ta proti otci 
strany žalované existuje částkou mezi 8 až !O.OOO Kč a ručí za ni jak 
shora uvedeno podle souhlasného ujednání celá pohledávka převedená 
záznamem. Z uvedeného vidno, že žalující strana prokázala jak pravost 
pohledávání tak i právni důvod zaznamenaného práva a že tedy vyho
věla předpisu § 42 druhý odstavec knih. zák. O d vol a c í s o u d na
padený rozsudek potvrdil. 

N e j vy Š š i s o u d nevyhověl dovolání. 

Dúvody: 

Mezi stranami není sporu o 10, že se ujednáním ze dne 21. října 1925-
měra knihovní pohledávka 15.000 Kč, příslušející žalované straně z dluž-
ního úpisu ze dne 18. února 1925 proti Ludvíku B-ovi, státi jistotou pro 
pohledávky žalující strany za Ludvíkem B-em z obchodního spojení. 
Není správným názor, že tato úmluva nemohla býti jinak uskutečněna 
než převodem pohledávky 15.000 Kč v knize pozemkové na žalující 
firmu. Zamýšleného účele mohlo býti dosaženo také dáním této pohle
dávky do zástavy a knihovním vkladem práva nadzástavního pro pohle
dávku ~~I~jí;í strany; V ob:čanském zákoníku jest upraven jen tento způ
sob zajlste11l pohledavky JInOU pohledávkou (§§ 454, 1343, 1368, 1373 
obč. zák.). Avšak v hospodářském životě a zvláště v obchodě vžilo se 
zajišťování pohledávek pohledávkami také tím způsobem, že se pohle
dávka, která má býti jistotou, postupuje věřiteli do majetku takže se 
věřitel. může přímo z ní bez soudní pomoci učiniti zaplacena: při čemž 
~r;i Jest povinen, postoupiti postoupenou pohledávku po zaplacení zaji
stene pohledavky zpět, po případě vydati postupiteli zbytek postoupené 
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ohledávky, který z?ývá po jeho._z~placeni. Není zák?11l~ého předpis~l, 
P
k

· .', by nařizoval, ze se pro zajlstel1l pohledavky snl! uZltl jenom za-
tel) I .. ,(, .. , , I .'. . tk 
t rního práva. Zákon sám llzna zaps upel prev asmem maJe II za 

s t~né a závazné tím, že v §§ 10 (3) konk. a vyr. ř. upravil jeho účinky 
Jl a obor řízení úpadkového a vyrovnacího. Ani postup pohledávek 
k:l~hoVl1ě váznoucích za úč,elem pouhého zajištění nepříčí. se zákonu. 

Zda se zajištění má státi zřízením práva zástavn,ího, 3.i zaj!šťova ... ~ím p.~:~ 
vodem, záleží výhradně na vůli shan. V, souz,enem pnpade vylo~lly l1l,ZSI 
oudy vůli stran na základě zápISU o umluve a okolnosh dosvedčenych 
~vědkY úmluvy v ten rozum, že se zajištění žalující firmy mělo státi p?
stupem pohledávky 15.000 Kč do jejího majetku. N~sv~dčuLe tomu, ,ze 
v zápisu o úmluvě se mluví výslavne o. postupu, hlavne vsak, ze se v nem 
žalujicí firmě uděluje právo použíti postoupené pohledáv~y. k z,apl,ace~í 
snad nevyrovnaných účtů, čímž jí ?ylo, poskytl;~(O op~avne11l, Jez pn ,za
stavní smlouvě podle § 1371 obc. zak. nemuze by tI platne uJednano. 
Za smluvený musí býti pokládán také převod zástavního práva váz
noucího pro pohledávku v knize pozemkové, neboť jest pouhým dů
sledkem postupn pohledávky do majetku žalující firmy (§ 1394 obč. 
zák.), zvláště když z povahy věci samé ~Iyne! že teprve,. knihovní za
jištění postoupení pohledávky ji činilo zpusobrlou k pOUlItI za JiStotU. 
Tim jest prokázán právní dllvod k požadovanému knihovni~l1u převodu 
pohledávky 15.000 Kč ve prospěch žalující firmy. Jest JIm ~mlouv,; 
stran ze dne 21. října 1925. Podle § 42 druhy odstavec kn. zak. nem 
ke spravení záznamu tohoto převodu, povoleného usn~s~n.ín2 yze d~c 
8. června 1927 potřebi jiného a dalšího důkazu. I v dovolal1l jesle zas ta
vaný názor, že bylo třeba zabývati ,se,.spr~vn?stí a výš.Í pOhle?ávkr 
žalující firmy za Ludvíkem B-em, a ze r:ze,nt ~u~talo kusym, P?nev~dz 
to bylo opomenuto, spočívá v neporozumem prave uveden emu predplsu: 
Jenom když jest předmětem záz~am, jenž má býti spraven, nové z~stavn: 
právo, musí věřitel dokazova!r Jednak pohledavku, pro.,k!erou .zasta~m 
právo požaduje, jednak nárok, by pohledavka byla zajl,steLla zast~vmn: 
právem. V souzeném případě nejde o zápiS nove pohle,da~!(y, P.? j'Tlpade 
nového zástavního práva, nýbrž o pře v LI d kmhovnc ]lz zajlstene po
hledávky. K jeho povolení dostačuje důkaz, že pohledávka byla do~a~ 
vadní věřitelkou postoupena. Zřejmě nespráy.~)r~l1 je~t názo!, že, nem~-h 
býti dovolatelka zkrácena, nemúže býti n~ ~al:1J.ící, fmuu p:evedeno Vice 
z.postoupené pohledávky 15.000 Kč, nez clm JeJI P?hleda~ka za . .t~d~ 
víkem B-em. Postup pohieciávky nestal se k zaplacem, nybrz k za]lstem, 
platnosti úmluvy o zajištění však nepř~káží,. že .z,á~tava ~ebo JiStO:: 
mají vyšší cenu než pohledávka, jež ma byt! za]lstena. Namltko~, ze 
se knihovním převodem změni právní povaha postoupe~e pohledavky, 
miní dovolání, že nebude již pouhou jistotou, jak bylo umyslem shan, 
nýbrž částí majetku žalující firmy, a že žalující firm~ bude moci sv;ho 
práva zneužíti ke škodě žalované strany. T~to moznost ~e~~e ~~sem 
popříti, neboť ochrana poskytovaná trestním zako~em a odpurcl~' radem 
může se ukázati nedostatečnou, avšak tato moznost bude nasledkem 
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smlouvy čl ne1llúže byli· clúvodelll J by žalující straně byla upřena 
smlouvou přes to jí poskytnutá. 

čís. 8506. 

Nařídí-li odvolací soud opakování svědeckého důkazu doiá,dal~Vtn 
soudem s tím, že má býtí svědek slyšen i o okolnostech, které ... ~lh",l[ .. 
dosud vzaty na přetřes, jde o doplnění řízení podle § 496 čís. 3 c. 
a nelze důkazy, jímiž má býti dokázána správnost nebo 
nových svědeckých výpovědí, zamítnouti jako novoty. 

(Rozh. ze dne 29. listopadu 1928, Rv I 414/28.) 

Žalobu o uznání nemanželského otcovství a o placení výživného 
pro c e sní s o u cl p r v é s t o I i c e zamítl, o cl vol a c í s o u cl uznal 
podle žaloby, 

Ne j v y Š š í s o u d zrušil rozsud'ek odvolacího soudu a vrátil mu 
věc, by ji znovu projednal a rozhodl. 

D ů vod y: 

Žalovaný napadá rozhodnutí odvolacího soudu pro rozpor se spisy 
a pro vadnost řízení, a to pTávem. Rozhodnutí sporu závisí na posouzení 
věrohodnosti svědecké výpovědi nemanželské maiky Marie V -ové. První 
soud jí neuvěřil, odvolací soud pokládá její svědectví za pravdivé. Jako 
jeden z důvodů pro své přesvědčení udává odvolací soud, že také podle 
svých vlastních výpovědí vrátil se žalovaný po svém prvním narukování 
do hlavního stanu v Przemyslu domů do štýrského Hradce, z čehož by 
ovšem plynula možnost tělesného styku s nemanželskou matkou v kri
tické době, počínající dnem 25. září 1914, po případě, jak tvrdí svěd
kyně, dnem 22. října 1914. Avšak všechna udání žalovaného ve sporu 
shodují se v tom, že po prvé narukoval již dne 3. září 1914 k domo
braneckému kádru do Litoměřic, že byl odtud domů propuštěn, že však 
v polovici září narukoval po druhé k auto kádru do Vídně, odtud byl 
poslán do Przemyslu a pak již domů nepříšel. Předpoklad odvolacího 
soudu, že prý žalovaný sám přiznal navrácení se domů po vyklizení 
Przemyslu, totiž po 21. září 1914, jest v rozporu se spisy. Poněvadž 
nelze vyloučiti, že tento předpoklad měl podstatný vliv na přesvědčení 
odvolacího soudu, jest dovolací důvod čís. 3 § 503 c. ř. s. opodstatněn. 
Výrok prvního soudu o nevěrohodnosti nemanželské matky byl napaden 
v, odvolání žalující stranou pro nesprávné ocenění její svědecké výpo
vedl. Odvolací soud se usnesl, vyslechnouti ji jako svědkyni znova, 
a to opět, Jak se stalo v řízení před první stolici, dožádaným soudem. 
Podle § 488 c. ř. s. má se opakování neb doplnění dúkazů v odvolacím 
řízení, vyjímajíc doplnění místního ohledání, státi přímo odvolacím 
soudem. Již tím, že se uchýlil od tohoto předpisu a přece se usnesl na 
opakování důkazu, dal odvolací soud na jevo, že pokládá první výslech 
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.lk "1(; za neúplny" a nedostačující k důkladnému posouzení její věro-
cve<- \ " k' t' b . 'l' I o~sti že tedy řízení před prvním soudem zustalo usym a po re ~]: 
10C n , . o d'h . b I k ten" 

I e'ní V IJÍsemném vyhotOVEnI pruvo n-I o usnesenI y s II e <-
dop n . b h ' 'J" . slavskí' soud dožádán by svědkyni předestřelo sa vypovec 1 za-
j~~~ného, by ji vyslechl, kde a za jakých okolností došlo k souloži, by 

"cJk)mě byla vyzvána udati všechny okolnosh, ze kterych by bylo 
sve d . . , b I 

Z
'110 přezkoumati J'eJ'í věrohodnost, a by byla otazana, proc ya 

mo 25 S 'dk • 'I , loba o uznání otcovství podána teprve v roce 19 . ve yne mO.a 
~~,ti tedy vyslechnuta o skutečnostech, které nebyly do~ud vzaty ;Ja 
1,třes. Z toho plyne, že průvodní usnesení nebylo prostym usnese111111 

pre ,o § 4 ' . b " ., 
clvolacího soudu o opakování dukazu podle 88 c. L s., ny rz ze Jl111 

o 'Ia by' ti nal)ravena kusost prvého výslechu, překážející důkladnému 
111e I ' ,,, 'b I I 
)osouzení .věrohodnosti svědkyně. K takovému dop ne111 nzem y oc-
~olací soucl podle §' 496 třetí odstavec c, ř. s. oprá~n~n, platily ~~ak 
pro ně tytéž předpisy, které hy plaWy, kdyby doplne111111 byl p~veren 
soud první stolice podle § 496 prv111 ;,dsta,vec c .. L s:' Jmeno~lte ~edy 
také § 179 c. ř. s., že strany, mohou ~z doO Konce uS~111ho Jedn~m p:ed
nášeti nové okolnostr a nablzetr nove dukazy, ktere souvlsej1 s pred
mětem jednání. Když tedy svědkyně pří svém nov~m .~ýs!echu udala 
řadu nových okolnosti, které ,m.ají vliv na posouzenr JeJI vc,:ohodnostr, 
ale umožňují také přezkoumam Jlch pravdlvostr novyml pruvody, byl 
odvolacím soudem právem připuštěn důkaz potvrzení,;, Mane Anny 
H-ové z 1. března 1927, přes to že"byl novotou, ale nepraven; byly pko 
novota zamítnuty důkazy nově nabídnuté svědkyněl111 Mam S-ovou a 
Annou B-ovou o jednotlivých, svědkyní nově přednesených skutečn?~ 
stech. Důkaz svědkyní H-ovou, do jehož zamítnutí si dovolání rovnez 
stěžuje, nebyl podle spisů nabídnu,!. Poněvadž s.e dopln,ění řízení řídí 
předpisy platnými pro soud proces111, platrly pro ne t,ake predplsy §§ 18~ 
a 183 c. ř. s. a tu bylo třeba za účelem přezkoumam pr~vdlvostr nove 
výpovědi svědkyně, že žalovaný byl na žádost poručensk~ho ~?udu vy
slechnut v roce 1918 vojenským úřadem a uznal otcOVStvl, vyzac\atl po
ručenské spisy okresního soudu v Horní Radgoně. ~)po~statněn je:t 

tedy i dovolací důvod čís. 2 § 503 c. ř. s., následkem cehoz 111US110 byh 
podle§ 510 c. ř. s. uznáno, jak se stalo. 

čís. 8507. 

Ochrana nájemců. 
Pojem )}místnosti nově zřízené« ve smyslu § 31 (1) čís. 1 zákona ze 

dne 26. dubna 1924, čís. 85 sb. z. a n. a násl. Takové nově zřízené 
místnosti podléhají záštitě zákonů o ochraně nájemců, byly-li zřlzeny 
před 1. květnem 1924, jak:oi i tehdy, byly-Ii zřízeny sice po tomto dnu, 
avšak na náklad nájemcův, nikoliv pronajímatelův. 

Jde o zakázanou úplatu podle § 20 (2) zák., dal-Ii, si ~lastnik dom':1 
zaplatiti od nájemníka za to, že, mu ~ronaj~~ ob~hodm .nu~tnost~ krom~ 
nájemného ještě také náhradu nakladu na ZCIzenI pronajatých mlstnosb. 

(Rozh. ze cine 29. listopadu 1928, Rv I 553/28.) 
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Žalobkynč domáhala se na žalované vráceni 30.000 Kč, jež jí 
platila jako odstupné za pronajetí krámu. O ba niž š i s o u tl Y 
lobu zamítly. o d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ll: Ze Sn"hl,~ 
ného přednesu stran vyplývá, že žalobkyně najala ocl žalované 
krám, který na základě stavebního povolení z roku 1922 zřízen 
v roce 1923 v průjezdě domu tím způsobem, že zřízeny byly zdi 
a jedna podélná. Odvolatelka spatřuje vadnost řízení v tom, že pn)ce,sni, 
soud bez provedení důkazu místním ohledáním s při vzetím znalce ""',CllJ; 

tohoto krámu posuzuje jako přestavbu ve smyslu § 31 zák. ze dne 26. 
b~ezna 1925, čís. 48 sb. z. a n. Důkazů těchto však nebylo třeba, po
nevadž souhlas.ný přednes stran stačíl, by si procesní soud mohl učiniti 
představu o tom, co a jak bylo postaveno. Posouzení, zda takto 7h,on{, 

kr~m patří mezi místnosti, které po rozumu § 31 čís. 1 cit. zák. jsoll 
vynaty z ochrany zákona, jest otázkou právní, nikoli skutkovou a kře. 
šení této otázky nemá soud zapotřebí znalce stavby. Z přednesu stran 
plyne, že předmětem nájmu byl krám, tedy místnost, která teprve v roce 
1923 na základě stavebního povolení z roku 1922 byla získána zřízením 
zdí v průjezdě domu. Místnosti této nebylo tu dříve a nemůže proto 
?ýti nejmen,ší pochybnosti·o tom, že patří mezi místnosti poclle § 31 
CIS, 1 CIt. zak. z ochrany zákona toho vyjmuté, ať už se označí slovem 
»přestavba«, jak činí soud procesní, neho »přístavba«, jak tvrdila ža...:' 
lovaná. Tím ovšem padá žaloba í odvolání, ježto vychází z mylného 
předpokladu, že místnost, o kterou jde, krám, pokucl se týče nájemní 
poměr krámu toho se týkající spadá pod ochranu zák. ze dne 26. března 
1925, čís. 48 sb. z. a n. 

Ne j vy Š š í s o LI d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc 
prvému S OUCitl , by, doplně řízení, znovu rozhodl. 

D ů v o cl y: 

J,est přisvědčiti odvo,lac~I11L1 soudu, že otázka, zda v tom kterém pří
pade Jde o mlstnost vylOucenou podle § 31 (1) čís. 1 zákona o ochr. 
náj. ze záštity tohoto zákona, jest otázkou právního posouzení, ale 
právě v tomto směru jest mylným názor odvolacího soudu, kryjící se 
v podstatě s názorem prvního soudu, že krám, o který v tomto sporu 
Jde, patří mezi místnosti podle § 31 čís. 1 ze záštity zákona vyjmuté. 
O~a nižší soudy vycházejí z nesporného skutkového děje, že hyla z části 
prujezdu v domě žalované strany zřizena roku 1923 poclle stavebního 
povolení z roku 1922 nová místnost (krám) tím zpÍ1sobem, že byl široký 
Ffůjezd přepažen jednou zdí podélnou a, pokud nová místnost měla 
sahati, také dvěma zdmi příčními (jednak do dvora, jednak do ulíce) 
a že tento nově utvořený krám najala žalobkyně od žalované v červenci 
1923 za roční nájemné 5.000 Kč, První i druhý soud spatřují v této 
stavební změně přestavbu (přístavbu) a v důsledku toho mají za to, 
že najatý krám jest vyňat podle § 31 čís. 1 z ochrany nájemníků a že 
tedy žalobkyně nemůže požadovati vrácení 30.000 Kč, o nichž tvrdí že 
je zaplatila žalované jako odstupné. V době, kdy krám byl zříze:, o 

-- čís. 8507 -
1511 

a nájemni byla uzavřena, platil zákon. ze cine 26. dubna 1923, 
SI,11108"~V 1) z a n ktery' práv,' tak ]'ako přeclešlý zákon ze dne 27. dubna 
ČIS (:) S .. 'J V' t' ' , . " 130 sb. z. a n. ustanovoval v § 31 CIS. 1 s rucne, ze se ne-
19?? CIS. . 'I' 27 I d 
vzt-,:í;uje na domy,pro něž byl~ udělen? stave~n!povo em po " e ~u 

J
" tehd)' stala praxe v uuchu zakona vetsmou na stano\ Isku, ze 

1917. IZ . c' 'b" 't hy t předpis platí nejen pro celé nove domy, ny rz I pro pres av ď 
te,~ °t vby a nástavby bylo-li JHO ně uděleno stavební povolení po 27. 
Pns aJ, - ", , 

19 17 Protože však bylo přestavbach vysloven opacny nazor 
lednu· . ., ,. R 1353/22 1 

zhodnutí nejvyššího soudu ze dne 12. dubna 1922, c. I· v -
V!'," 1630 sb. n. s,) a pak zase v rozhodnutí ze dne 15. ledna 1924, 
2 C1t R I 17/24-1 (neuveřejněném), bylo ustanovení § 31, čís. 1 dalšího 
zákona ze dne 25. dubna 1924, čís, 8S, sb-. z. a 11. do~lneno vyslov~ym 

(Iell ím také přestaveb přístaveb a nastaveb, Ale s ttm se novy zakon 
uve ' . 't' \' I ' I 

O
.koJ·il ny'brž šel stanově vY'J'imky ze zákona, les e (a e a vyna 

nesl" , . . h'" b 1 
ze záštity zákona i ve starých domech, t. j. v dome~ ! pl,O n~óZ yo 
uděleno stavební povolení před 27. lednem 1917, take jeste mlstnostt; 
které byly teprve po vyhlášení zákona (totiž J;0 3D. dubnu,,1924) nove 
zřízeny a pronajaty. Další zákOl:.~e dne 25: ?l~ezna ,1925, ~lS, 48 sb. z; 

I) 'revzal toto ustanovení rOZSlflV Je Jen jeste take na mls<tnostt, ktere a 11. J , • t 
bylv po L květnu 1924 z neohytných na obytne upraveny a prona]a y. 
Z t~hoto vývoje jest vidno, že dřívější zák~n! až v,četně zákor;,ze dne 
26. dubna 1923, čís. 85 sb. z. a n, - pod ne]z spada souzenl pnpad -
nevyjímaly ještě ze své záštity místnosti, které byly ve starych d?~l1ech 
nově zřízeny. Tak se stalo teprve zákonem ze dne 25. dubna 1924, elS, 85 
sb. z. a n. s účinkem pro- místnosti zřízené teprve po 1. květnu 1924. 
Jde nyní o řešení otázky, zda stavební změny,. které, byly,,~ tomto 
případě provedeny, jest pokládati za p~estavbu, Jak mIm !11ZS; soudy, 
či jen za zřízení nové místnosti, jak mím dovol,ate~ka. že clum zalovane 
jest domem starým, o tom není sporu, pr~tozc ~alov~na sama u~,al~ 
v žalobní odpovědi, že manžel žalobkyně mel v ncm pres 15 let najaty 
krám. »Místností nově zřízenou« rozuměti jest místnost, které tu dosud 
nebylo a která vznikla teprve tím, že nějaký prostor v domě b~l ohra
ničen zdmi, po případě i stropem, neb-ylo-lI tu tohoto dosud, ,a ze takto 
byl prostor proměněn v místnost. St~lo-11 se ,taok po 1. kvetnu 19?4, 
nepodléhá místnost zákonu o ochrane na]cm11lku" stal?:lI se tak p;ed 
L květnem 1924, podléhá mu. Je lhostejno, k ]akemu ucel,': byla mls~
nost nově zřízena a pro jaký účel byla pronajata, zda pro ueely obytne, 
či pro živnostenské. Sem nutno čítati zejn;éna místnosti, kt~ré b-~ly ,zří
zeny na př. z dřívějších chodeb, nebo z pru]ezdu domu, ať jlz zrusen<:ho, 
nehoo zmenšeného, jak se stalo i v tomto případě (~rv. t~ké Kub~sta~ 
Srb z r. 1924 str. 35). Kdyby se i taková staveb11l z~ena mela pokladatt 
za "přestavbu« ve smyslu § 31 čís.} z,ák. o,ochr. naJ-, pak by SI nebyl~ 
lze domysliti, kdy by tu byla »nove znzena ?'1Stnost«,v,e smyslu tehoz 
předpisu a pak by tento předpis zákona vu~ec ,:ep:~sel k pl~tn0.stl. 
Mylně tedy pokládaly nižší soudy ~ tomto pnpade zn~em nove mlst
nosti za přestavbu. I kdyby se za prestavbu mohla pok!adalt podle, st~
vebních řádů, nemůže se za ni pokládati podle zákonu o ochrane na-

I,''. 

\: 
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jcmníkú) které mají pro »místnosti nově zřízené« zvláštní předpis. 
plati pro souzen}' případ tím spíše, že žalovaná sama tvrdila, že 30.000 
bylo stavebním nákladem, jejž nesla žalobkyně a jeií manžel ze 
Bylo-li tomu tak, pak by se výjimka § 31 čís. 1 žákona o ochr. 
na tuto místnost nevztahovala, ani kdyby byla bývala zřízena po 
1. květnu 1924, neboť zákonodárným účelem bylo podporovati rozmno_ 
žová~í pro?ajíma~ých mist?ostí, tím způs~be"?,. že vlastník domu, kter}, 
podnIkl nakladne stavebm zmeny, Dema byh podroben obmezujícím 
předpisům zákona o ochrané nájemníků, ale nebylo jeho účelem dáti od
měnu vlastníku domu, který nepřinesl žádné oběti k rozmnožení míst
ností a který by si jen osvojil prospěch z toho, že si jeho nájemník svým 
nákladem zřídil místnost, kterou najal. Tím by se ochrana nájemníka 
zvrhla v jeho neprospěch a ve prospěch pronajímate!e (srv. k tomu také 
rozh. čís. 7143 sb. n. s.). 

Neobstojí tedy dL1vod, z něhož nižší soudy žalobu zamítly, neobíra
jíce se již blíze právní povahou úplaty, jejíhož vrácení se žalobkyně po
dle § 20 (3) zák. o' ochr. náj.domáhá. Protože však jde v tomto směru 
také jen o právní posouzení věci, lze i tuto otázku hned rozřešiti. Žalob
kyně tvrdí, že kromě ujednaného nájemného 5.000 Kč ročně zaplatila 
žalované na její žádost ve splátkách v žalobě uvedených v době od 1. 
srpna 1923 do 20. záři 1924 celkem 30.000 Kč jako výkHpné. Žalovaná 
přiznala, že bylo ujednáno roční nájemné 5.000 Kč, přiznala, že jí bylo 
30.000 Kč vyplaceno (ač se nevyjádřila jasně o tom, kdy a v jakých 
splátkách), ale namitala, že nejde o výkupné za pronajatí krámu, nýbrž 
o. náhradu stavebních nákladú za z-ařízení krámu a že bylo ujednáno, že 
žalobkyně a její manžel mají nésti tento stavebni náklad ze svého. Již 
z tohoto přednesu žalované vyplývá, že jsou tu všechny předpoklady 
§ 20 (2) zák. o ochr. náj. (také již zákona ze dne 26. dubna 1923, čis. 
85 sb. z. a n., z,a jehož platnosti byla smlouva uzavřena). Zákon zapo
vídá veškerá právní jednání, kterými pronajímatol dává sobě mimo ne
jemné něco poskytovati za to, že pronajímá byt, wž platí podle §30 zák. 
o ochr. náj. také o obchodní místnosti, je-Ii tato předmětem nájmu. Z ce
lého děje jest v tomto případě zřejmo, že by byla žalovaná krám žalob
kyni bez úplaty 30.000 Kč nepronajala. Vždyť sama uvádí, že, jakmile 
vešel ve známost její úmysl, zříditi z části velikého průjezdu krám, hlá
silo se množstvÍ uchazečů, mezi nimi í žalobkyně a její manžel, kteří žá
dali, by jim krám pronajala a dala jim přednost před ostatními uchazeči. 
Žalovaná sama doznala, té kromě úplaty bylo smluveno roční nájemné 
5.000 Kč. Snaži se ovšem vysvětliti důvod úplaty tim, že prý bylo ná
jemné nízké a že »stavební příspěvek« měl býti jakýmsi doplňkem ná
jemného na přiměřenou řadu jet. Ale to nic nemění na skutečnosti, že si 
pronajimatelka dala mimo nájemné ještě něco poskytnouti za to, že pro
najal'a krám. Zákon chtěl právě tomu zabrániti, by pronaj ímatel pod růz
nými vedlejšími úplatami nezastíral nájemné nepřiměřeně vysoké a chtěl 
naopak docíliti, by bylo jasno, jak vysoké nájemné má nájemník platiti. 
Kdyby smluvené nájemné nebylo snad stačilo k umořování stavebního 
ll:\k~adu, bylo by to bývalo podle § 12 (1) čís. 4 tehdy platného zákona 
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o ochraně náj. čís. 85/1923 důvodem ku zvýšení náje.ll1ného nad mír.lI 
beCl1l' přípustnou buď dohoclou stran, nebo rozhodnutJm soudu, ale \11-

~clY to nemohlo býti zákonným důvodem pro požadování jistiny na za
)Iacení stavebních nákladú. Jest lhostejno, co bylo žalobkyni podnětem k tomU, že se domáhala vrácení úplaty. Přes to, že žalobní nárok jest 
dúvodem po právu a že, jak se zdá, ani jeho výše a zaplacení ve sp!át~ 
kách není sporné, nemožno toho času ještě ve věci rozhodnouti, neboť 
žalovaná namítala také nedostatek aktivní legitimace žalobkyně k ža
lobě, protože prý 30.000 Kč nevyplatila ona, nýbrž její manžel, naproti 
čemuž žalobkyně tvrdila, že její manžel zaplatil řečenou sumu z jejího 
příkazu a z jejích peněz,. Touto otázkou se :,ižší so~d~, nezabývaly a bylo 
proto nutno oba rozsudky podle § 510 c. r. s. ZruSltl. 

čís. 8508. 

železniční zřízenec, pojištěný podle záko.na ze dne 20. července 1894, 
čís. 168 ř. zák., nemflže opírati proti železnici náhradní nárok o záko.n 
o. ručení železnic ze dne 5. března 1869, čís. 27 ř. zák., nýbrž jen o. před
pisy §§ 46 a 47 zákona o úrazovém pojištění dělnickém ze dne 28. pro
since 1887, čís. 1 ř. zákona na rok 1888. 

(Rozh. ze dne 29. listopadu 1928~ Rv J 729/28.) 

Žalobce, zaměstuanec bývalé buštěhradské dráhy, utrpěv úraz při 
posunování vlaku na chebském nádraží, náležejícím společnosti říšských 
němcckých drah, domáhal se na této společnosti náhrady škod'y podle 
zákona ze dne 5. března 1869, čís. 27 ř. zák. Žaloba byla zamítnuta 
s o u d Y vše c h tří s t o I i c, Ne j v y Š š í m s o ude 111 z těchto 

dúvodů: 

Žalobce založil svůj nárok na náhradu škody, kterou utrpěl úrazem 
způsobeným mu jako železničnímu zřízenci býv. buštěhradské dráhy při 
posunu vlaku na chebském nádraží, na tom, že nádraží patří bavorsk5rm 
státním dráhám (nyní společnosti říšských německých drah), že s!u·žbu 
dopravní tam vykonává tato dráha, že se úraz stal na území, které patří 
této dráze, kde ona svými orgány koná službu, že on k této dráze je cizí 
osobou a žalovaná mu prý proto ručí za škodu z úrazu podle zákona. Ža
lobce opíral tedy svL1j nárok o zákon o ručení železnic ze dne 5. března 
1869, čís. 27 ř. z. Podle čl. VII. zákona ze dne 20. červenCe 1894, čís. 168 
ř. zák. v doslovu doplněném zákony čís. 363 ř. zák. z r. 1917 a ze dne 
10. dubna 1919, čís. 207 sb. z. a n,. nevztahuje se zákon o ručení železnic 
(čis. 67/1869) na železniční zřízence, pojištěné podle čl. I. čís. 1 nebo 
podle čl. V. mimo případy §§ 46 a 47 zákona o úrazovém pojištění děl
nickém, přísluší-li jim nárok na odškodnění podle ustanovení tohoto zá
kona. Není o tom sporu, že žalobce byl železničním zřízencem, pojiště-

i 

I 
I 
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ným podle čl. 1. čís. I uvedeného zákona. Vždyť také z toho dli vodu 
za sporný úraz odškodněn. Proto nemúže opírati SVllj nárok na nahll·arlu 
škody o zákon o ručení železnic) nýbrž o všeobecné předpisy podle 
a 47 úraz. zákona. Žalobce však neopírá svůj nárok o všeobecné 
písy podle §§ 46 a 47 úraz. zákona; netvrdí, že mu byl úraz zpllso,belrt 
úmyslně žalovanou drahou podle § 46 úraz. zák., aní zaviněním 
uvedených v § 47 úraz. zák. Proto jeho nárok opřený toliko o zákon o 
čení železnic. není opodstátněn, ježto tento zákon se naň nevztahuje. 

čís. 8509. 

Ručení za škodu z provozu silostrojů (zákon ze dne 9. srpna 1908, 
čís. 162 ř. zák.). 

S hlediska § 1 (3) zák. autom. se vyžaduje, by byl automobil přene_ 
chán na určitou dobu nebo až na další opatření do úplné dísposice ně
koho jiného na základě pevného smluvního poměru, podle něhož podni
katel přejímá i užitl,y i nebezpečí. Tomu není tak, byla-li sjednána cena· 
za přenecháni auta podle počtu cestujících. 

Prasknutí pneumatiky jest příhodou, jež tkví v povaze automobilu 
v jeho zvláštním způsobu a v nedostatku jeho činnosti ve smyslu § 2 
aut. zák. 

(Rozh. ze dne 29. listopadu 1928, Rv I 919/28.) 

žalobce byl dopravován na nákladním automobilu, náležeiícím Jo
sefu K-ovi a řízeném Josefem H-em. Za jízdy praskla pneumatika, auto
mobil dostal smyk, převrhl se a žalobce byl poraněn. Žalobní nárok na 
náhradu škody uznal pro c e sn í s o udp r v é s t o I i c e důvodem 
po právu jen proti Josefu H-ovi, nikoliv i proti Josefu K-ovl. O d v o
l a c í s o u d nevyhověl odvolání Josefa H-a, k odvolání žalobce uznal 
~alobní nárok po právu i proti Josefu K-ovl. D ů vod y: žalovaný Jo
sef K. bránil se tím: 1. že dne 4. září 1926 uzavřel smlouvu s josefem 
B-em, že přenechá B-ovi nákladní automobil pro jízdu na trh z K. do ž. 
a zpět na den 6. záři 1926 na jeho vlastní účet a nebezpečenství, začd 
prí' mu Josef B. zaplatil smluven.ých 800 Kč, a že s B-em výslovně smln
vil, že mu automobil přenechá k dopravě zboži, nikoH všák osob, a že, 
kdyby si na automobil někdo sedl, za jeho bezpečnost neručí; 2. že 
škodná událost nastala vinou žalobce, který na zpátečni cestě ze ž. do K. 
usnul, při nehodě na pneumatice s auta včas neseskočil, a ani se pevně 
nedržel, by nespadl. Soud prvé stolice dospěl k právnímu závěru, že 
podnikatelem jízdy na trh do ž. dne 5. září 1926 nebyl vlastník automo
bilu josef K., nýbrž Josef B. Z toho dovodil, že podle § I (3) autom. zák. 
llení za úraz žalobcův zodpovědným žalovaný j9sef K. Avšak neprávem, 
neboť soud prvé stolice vzal za zjištěny skutečnosti, z nichž plyne pravý 
opak. V odůvodnění rozsudku se výslovně uvádí, že soud prvé stolice 
vzal na základě nepřísežného seznání žalobce za zjištěno, že se ho před 
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trllC'111 v Ž. ptal žalovaný Josef K., zda žalohce pojede a kolik osob, že 
poplatek nebyl při tom ještč' smluven, dále, že na trhu v ž. přišel k němu 
Jose! K. a sdělil mu, že .mu 121ll,Sí žalol;ce zap~atití 120 Kč, kteréž mu .ta
lobee ihned zaplatIl. VypovedJ svcdku Arnosta R-a a Rudolfa L-a lest 
ziištt'no, že uzavřel smlouvu dopravní také se žalovaným Josefem K-em 
a· že I11U onen zaplatil za dopravu zboži i osob 45 Kč a tento 120 Kč. 
Tlm jest nad veškeru pochybnost zjíštěna okolnost žalobcem tvrzená, 
že sjednal smlouvu o dopravě zboží a osob na trh clo ž. se žalovaným 
Josefem K-em. Soud odvolaci béře toto zjištění soudu prvé stolice za zá
klad svého rozhodnutí, poněvadž není ani výpověďmi svědkťt ani vývody 
odvolacími vyvráceno. Výpověď svědka Josefa K-a jest velice nespolehli
vou, neboť svědek hned z počátku v tomto směru uvedl, že neví určitě, 
zda mu žalobce osobně »platil« za dopravu, ale, že je o tom pevně pře
svědčen. Na to po dotazech vypověděl, že myslí, že ano, že myslí, že 
určitě, a že myslí, že mu . platil žaiobce u stánku. Nesejde na tom, že pla
tili iiní tři neb čtyři trhovci za dopravu B-ovi. Žalovaný losef K. ne
tvrJil, že při jednání se žalobcem o dopravu řekl žalobci; .že jedná jako 
zástupce neb plnomocník B-ův a proto jest zavázán smlouvou sám podle 
§ 1017 obč. zák. Byl tudíž podle těchto zjištěných skutečností pravým 
smluvníkem žalobcovým žalovaný Josef K., nikoli Josef B., na kterého 
se K. zodpovědnost za úraz ve smyslu § I (3) aut. zák. snaží přesunouti. 
Důsledkem toho jest právni závěr, že za úraz žalobcťtv zodpovídá podle 
§ I (1) a § 4 (1) aut. zák. žalovaný vlastník Josef K. a řídič automobilu 
Josef H. Pro právní posouzení věci jest nerozhodno, zda josef K. předal 
a u politického úřadu a u berní správy ohlásil jose!a B-a za provozo
vatele dopravy a zda B. platil z provozu daň. jest tudíž výtka neúplnosti 
řízení, záležející prý v tom, že prvý soud neuč,lnil v této příčině navržené 
úřední dotazy, neopodstatněnou. K o ci vol á níž a lov a n é II o 
J o se fa H - a: Nesprávné právní posouzení spatřuje odvolatel v tom, 
že pneumatika na přednim kole, která praskla, byla nová, úplně neporu
šená, že byla podle předpisů namontována a napumpována, že však se 
roztrhla následkem špatné vazby gumy s plátnem, za kterouž vadu podle 
§ 2 (1) cit. zák. nelze prý činiti zodpov,ědny žalované: V té příčině lze 
poukázati na správné odlivodnění rozsudku soudu prvé stolice, že třetí 
dllvod osvobození od povinnosti ručení za nehody platí jen pod tou další 
podmínkou, že se neručí za nehody, které byly přivoděny zvláštními 
nebezpečími pro silostroje a že za takové nebezpečí lze pokládati právě 
prasknutí pneumatiky. Ostatně nestačí námitka žalovaných, že byla pneu
matika nová a že bylo s ní ujeto teprve 4.500 km, ač se prodatel zaručil 
za výkon 15.000 km, k osvobození žalovaných od zodpovědnosti za úraz 
žalobcův. Žalovaní doznali, že vůz vážil s nákladem asi ?5 q, výpověďmi 
svěclkft jest zjištěno, že závozník žalovaného upozorňoval žalovaného 
Josefa K-a před odjezdem ze Ž. na to, že jedna guma na předním ko·le 
má bouli, a že šofer. H-a volal na K-a: »Josef, máme na předním kole 
bouli«, že dal K. znamení, by H-a automobil zastavil, že ale odpověděl, 
že to nic neni, že s tím dojedou. Kromě toho potvrdil svědek Bohumil 
R., že pneumatika Ila jednom kole automobilu byla prasklá, že se to 
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mohlo státi najetím na ostrý předmět, a naopak,že neuznal druhou 
matiku za havarii, poněvadž tento svědek konstatoval poškození , .. _"., " 
tím, že to bylo na málo nahuštčné pneumatice. Tím jest prokáz;;no 
žalovaní nešetřili náležité opatrnosti a péče při tak ém zatm", 
automobilu v zacházení s automobilovým vozidlem a že H-a mylně 
léhal na to, že dojede, Tím vyvrácena jest i námitka žalovaných, 
škodná událost nastala vinou· žalobce, který prý na zpáteční cestě do 
usnul a včas jako ostatní neseskočil, neboť nejedná se tu podle § 2 (1 
au!. zák. o dúvod, který by zbavoval žalované zodp'Úvědnosti 
žalobcův. 

Ne j vy Š š i s ou d dovolání žalovaných nevyhověl. 

D ů voli y: 

Odvolací soud věc rozhodl správně. Podle § 1 (3) 7ák. aut. 
majitel silostroje, byl-Ii v době škodné události jízdní silo stroj někom 
přenechán k provozu na jeho vlastní účet a nebezpečenství 
dopravy). Zákon předpokládá, že silostroj byl přenechán na 'H',';"", 
dobu, neb'Ú až na další opatření, do úplné disposice někoho jiného 
základě pevného smluvního poměru, p'Údle něhož podnikatel 
i užitky a nebezpečí. (Srov, III. a IX. zprávu just. výb. posL k 
vládní předl. a k usnesení panské sněm. čís, 709.) Tomu v souzené 
tak nebylo. Bylo zjištěno, že si Josef B. od žalovaného Josefa K-a 
mal automobil a vozil jím trhovce na výroční trhy, že s trhovci, kteří 
chtěli jízdy súčastniti, vyjednával, že, sjednav s nimi jízdu, věděl, 
jich bude a podle toho s K-em sjednával cenu za přenechání auta, 
čítaje, by mu zbyl nějaký zisk, že také k výročnímu trhu do Ž. dne 6. 
září 1926 měl od K-a nákladní automobil najatý za cenu určitou, že vy~ 
bíral poplatek za jízdu a v případě, že by některý z trhovců byl penízé 
dal K-ovi, srážel si částky tomuto předané. Podle toho sjedl1ána 
za přenechání auta podle počtu súčastnivších se trhovců. Bylo-Ii 
tak, nešlo vlastně o prostou, pevně smluvenou úplatu za přen,edlál]í, 
auta, nýbrž o' ÚČllst majitele auta na výtěžku jednotlivých jízd, a 
právem tvrditi, že Josef B. byl podnikatelem na vlastní účet. Leč z"IIM,nír 
Josef K. dokonce s autem i nakládal. Byloť zjištěno, že sám na dotaz 
Arnošta R-a, Rudolfa L-a a žalobce, zda je sveze nákladním autem do 
Ž., přisvědčil a že tito trhovci jemu za jízdu zaplatili, ba že žalovaný 
přišel na trhu v Ž, k žalobci, sdě1i1mu, že musí zaplatit 120 Kč a že ža
lobce mu peníz ten dal. Byť i Josef B. pak si srazil peníze Josefem K-em 
vyhrané ze sjedn<ťné ceny, přece ze zjištěného postupu Josefa B-a a žalo
vaného Josefa K-a vysvítá, jak si toto převzetí provozu představovali, 
totiž tak, by byl provoz vykonáván v hospodářském zájmu obou, Na tom 
nemění nic okolnost, že žalovaný Josef K. prohlásil k Josefu B-ovi při 
prvém najmutí auta, že za případnou- dopravu osob neručÍ, že trhovci vě
děli, že Josef K. odmítá ručení za dopravu osob a že bývali trhové i spolu
žalovaným Josefem H-em upozorňováni, že jest jízda nebezpečná. Vždyť 
i přímé úmluvy, jimiž mají předpisy zákona o ručení z provozu silostrojů 

- čís. 8510 ---
1517 

na újmu poškozeného předem býti vyloučeny nebo obmezeny, jsou po
dle S 13 tohoto zákona naprosto neplatné a je tedy tím více neúčinné 
jednostranné odmítání zákonného ručenÍ. Rozhodným jest v souzeném 
připadě, že žalovaný Josef K. jest majitelem auta, že žalobcovo poranění 
bvlo způsobeno provozovánim tohoto auta, že se provoz v době úrazu 
d0l za úplatek a také v hospodářském zájmu žalovaného Josefa K-a a 

, že ve skutečnosti silostroj nebyl v době škodné události Josefu B-ovi vý
lučnč přenechán k provozu na jeho vlastní účet a nebezpečenství po 
rozumu § 1 (3) aut. zák, 

Správně také uznaly nižší soudy, že prasknutí pneumatiky jest pří
hOelou, jež tkví v povaze silostroje, v jeho zvláštním způsobu a v nedo
statku jeho činnosti ve smyslu § 2 aut. zák. (srov. Vl. zprávu panské 
sněm. k 2. vlád. předl. aut. zák. čis. 2 1 pří!. k těsnop, protok. XVIIl. sese 
1907). Je-li tomu tak, ručí žalovaní podle § I aul. zák. úplně, neboť, 
selhal i další vyviňovací důkaz, že žalobce spoluzavini! škodnou událost, 
neboť neměl podle zjištění nižších soudů účasti ani na tom, že pneuma
tika praskla, ani na tom, že se auto překotilo. 

čís. 8510, 

Soudní prázdniny. 
Exekučním řízením ve smyslu § 223 (2) c, ř. s. není řize11li o žalo

bách, upravených exekučním řádem, jež vznikly za exekučního řire11li a 
z jeho podnětu. 

ŽlIloba podle § 35 ex, ř" jíž jsou uplatňovány námitky proti nároku 
nemanželského ditěte soudem již přiznanému a exekuci vymáhanému, 
není sporem podle § 224 (1) čis, 3 c. ř. s. 

(Rozh. ze dne 29. listopadu 1928, R II 349/28.) 

Žalobě, již domáhal se nemanželský otec proti nemanželskému dítěti 
výroku o zániku exekučně vymáhaného nároku na výživné, pro c e s. II ,í 
s o udp r v é s t o I i c e vyhově!. O cl vol a c í s o u d oclmítl odvo
láni žalované strany jako opozděné, maje za to, že jde o spor O nároky, 
příslušející podle zákona dítěti proti nemanželskému otci po rozumu 
§ 224 c, ř. s, v doslovu zákona ze dne 19, ledna 1928, čís. 23 sb. z, a n, 
čl. I!., pokud se týče o žalobu podle § 35 ex, ř" že tedy jde o feriální věc 
podle § 224 c. ř. s., pokud se týče o řízení exekuční ve smyslu § 223 
odst. (2) c. ř, s" na něž nemají soudní prázdniny vlivu. 

Ne j vy Š š í s o II d zrušil usnesení odv0'lacího soudu -a uložil 111U, 

by jednal o odvolání po zákonu. 

Důvody: 

Odvolací soud jest na omylu. Jest sice správné, že podle § 223 (2) 
c. ř. s. n.emají soudní prázdniny vlivu na exekuční řízení; iákon však, 

, 
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mluvě o exekučním řízL'nÍ, má na mysli jen exekuční řízení v užším SIn 

slu, nikoli sporné řízení, byť i se týkalo žalob exekučním řádem """·0' .• 
ných, které sice vznikly za exekučního řízení a z jeho podnětu, pro 
I,rovcdení však není v exekučním řádě předpisů, takže pro ně platí 
pisy civilního řádu soudního (čis. 5522,6586 sb. n. s.). Ale nejde 
o spor podle § 224 (I) čís. 3 c. ř. s. Zákon tu má na mysli spory, 
jsou uplatňovány nároky dítěte, kdežto v souzeném případě jde o ""'VuU 

podle § 35 ex. ř., tedy o žalobu, jíž jsou uplatňovány námitky proti 
roku dítěte soudem již přiznanému a exekucí vymáhanému. Nemaji 
tedy místa tistanovení §§ 223 (2).224 (1) čís. 3 a 225 (2) c. ř. s.; 
volací lhůta začala běžeti až po skončení soudních prázdnin (§ 225 
c. ř. s.), takže odvolací spis podán byl včas a neprávem jej odvolací 
pro opozděnost odmítl. 

čís. 8511. 

Pokud se nemůže majitel časopisu domáhati náhrady útrat trestního 
tiskového řízení na pisateli článku, jenž za-vdal podnět k trestnímu řízení. 

(Rozh. ze dne 29. listopadu 1928, Rv II 94/28.) 

žalovany zaslai redakci. časopisu L. rukopis článku 
O O-ovi,. Redaktor časopisu L. článek v plném znění uveřejnil, čímž byl 
dotčen O. a žaloval redaktora časopisu pro přečin urážky na cti. V trestc 

ním řízení došlo ke smíru, podle něhož redaktor zaplatilO-ovl útraty. 
trestního řízení. Ke smíru přistoupila jako rukojmí a plátkyně též majiC' 

telka časopisu L., proti níž pak byla vedena k vydobytí onoho peníze 
exekuce. Žalobou, o niž tu jde, domáhala se majitelka časopisu na žalo" 
vaném pisateli článku náhrady toho, co musela zaplatiti následkem onoho 
tiskového sporu. 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 cl ů v o cl ů: Odvolatelka má za to, že příčinná souvis
lost mezi uveřejněním dopisu žalovaného jako původce urážlivého článklt 
s trestními žalobami a z toho plynoucími útratami, jest ve případě, o který 
se jedná, prokázána tím, že redaktor uveřejnil dopis teprve na ujištěn[ 
žalovaného, že tvrzení v dopise žalovaného jest pravdivé, což mohl vě
děti jen žalovany, který jako starý dopisovatel redaktora K-a, dále jako 
vychovatel mládeže, ředitel školy a jako znalec poměrů v obci, nabídl 
o všech tvrzeních v článku dl!kaz pravdy, který se však nezdařil, čími. 
stal se zodpovědným za uveřejnění nesprávných tvrzení a obviněnÍ. 
Z toho dovozuje odvolatelka právo k postihu ve smyslu § 1358 obč. zák. 
a má za to, že může uplatňovatí toto právo postihové jak proti redaktoru 
tak i proti žalovanému v plném rozsahu. Odvolaci soud nesdílí tento ná
zor odvolatelky, zvláště uváží-li se, že žalobkyně nebyla na trestním ří
zení jako strana účastněna a se jen dobrovolnym smírem zavázala jako 
rukojmí a plátkyn:' zaplatiti útraty právniho zastupování a trestního ří
zení. Redaktor K. nehyl v trestním řízení odsouzen a zavázal se též do-
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brovolnč smírem zaplatiti útraty zastupování a trestního řízenÍ. Žalob
kyně byla by podle us}ano~ení § 21 tisk. novely jen tehdy povinna nahra
diti útraty trestlllho nze111, kdyby byl zodpovědný redaktor rozsudkem 
trestního soudu uznán vinnym, nebo kdyby původce byl odsouzen a zod
povědný reda~to:podle § 5 tisk. novely osvobozen. Z trestních spisl! jest 
však patrno, ze Hzen! trest11l prah redaktoru K-OVl bylo skončeno smí
(cm, podle nčhož se redaktor K. zavázal nahraditi útraty trestního řízení; 
k tomuto smíru žalobkyně dobrovolně přistoupila jako rukojmí a plát
kyně. Právo postIhové, na něž se žalobkyně odvolává, posuzovati jest 
v první< řadě podle pr~vníh.o 'poměru žalobkyně ku žalovanému. žalovaný 
jako puvodce zavadneho clanku nebyl v tIskovem sporu ani obžalován 
ani odsouzen; ani žalobkyně nebyla na trestním řízení nijak súčastněna. 
Ustanovení § 1358 obč. zák. předpokládá, že někdo zaplatí cizí dluh. za 
který osobně ručí. V prípadě, o ktery se jedná, zaplatila žalobkyně ú!ra(v 
trestní':: ří:ení,o ~ jichž ~aplace~í se dobrovolně zavázala; zaplatila tedÝ' 
v prv111 rade SVUj vlastll1 dluh. Zalobkyně snaží se sice prokázati že tím 
zaplatila dluh, k jehož zaplacení byl žalovaný povinen, avšak d6kaz ten 
nelze považovati za zdařeny, neboť okolnosti žalobkyní tvrzené že re
daktor uveřejnil dopis žalovaného teprve na ujištěni žalovan'ého že 
tvrzení v dopisu žalovaného jest pravdivé, dále, že to jen žalovany n;ol1l 
věděti jako stary dopisovatel redaktora K-a, jako vychovatel mládeže, 
ředit~l školy a jako znalec místních poměrů, nejsou s to, by jimi vznik 
a eXistence platného závazku žalovaného· mohla býti založena a proká
zána. Bylo zajisté ponecháno volnému uvážení red-aktora K-a článek je-
111U dopisovatelem zaslany uveřejniti a n~ho jeho uveřejnění odepříti; 
uči111I-1i tak ,přec;e" uveřejniv článek jemu zaslaný, aniž se bylo pravdi
vosl! tvrzem v c1anku tom obsaženych dříve přesvědčil, musí redaktor 
od!:ověd.~lO~t za s~ůj čin sám nésti, a nemůže proto žalobkyně přesuno
vati na j1neho nJajetkovou újmu, která jí vznikla z jednání redaktora je
jího časopisu. Z řečeného vyplývá, že příčinnou souvislost mezi činem 
žalovaného s trestními obžalobami a z toho vzešlymi útratami trestniho 
řízení a právního zastupování nelze pokládati za prokázanou, naimč ne
lze míti za to, že se žalovany stal zodpovědným za útraty exekuó;í, které 
povstaly jen l1asledkern nesplnění závazku žalobkyní smírem dobrovolně 
pře~zatého. S)dvolatelka zastává dále názor, že žalovany dal příkaz k ve
d~111 sporu, ze spo,r byl veden v jeho zájmu a. že uznal zásadně svou po
vmnost nahraditI utraty trestního- řízení. Odvolací soud nemůže tento ná
zor odvolatelky považovati za správný, neboť korespondencí v tomto 
sp,?ru,předlo~enou není ani příkaz žalovaného k vedení tiskového sporu, 
a111 zavazek jeho ku zaplacení útrat prokázán. Z dopisu redaktora K-a 
ze dne :. prosince 1925 jest patrno, že redaktor K. béře věc úplně na 
s:be a ze Sl Jen vypro'šuje sou-činnost žalnvanéh:o za účelem provedení 
dukazu pravdy. Byv žádán za informaci, žalovany o-známil redaktoru 
že jest dosti materiálu k důkazu pravdy, avšak záruku za útraty tisko~ 
vého, ~poru dáti odepřel: ?dpověděv, že ani sám, ani kdo jiný nemá 
~~ vecI OSOblllho zajmu, jezto se Jedná o dobro veřejné. Ze slibu v dal
slm dOpISU v tom smyslu, že se ohledně útrat žalovaný s redaktorem 
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K-em ústně domluví, ze se s nllll zcela určitť dohodne, nelze dnv07""", 
přímý a určitý závazek žalovaného k zaplacení útrat, neboť tomu 
ruje jeho prohlášení, jímž žalovaný odmítl záruku za útraty. Slib 
vaného, že se s redaktorem K-em ústně domluví anebo že se S 

určitě dohodne, nestačí k založení závazku zaplatiti útraty, neboť 
vazek takový předpokládá svolení žalovaného, jež musí býti vážně 
určitě projeveno (§ 869 obč. zák.). . 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

Dovolacím dúvodem jest dovolatelcc mylné právní posouzení 
(§ 503 čís. 4 c. ř. s.). Avšak z jejich důvodú nelze dobře seznati, o 
právní důvod žalobu vlastně opřela a v kterém směru odvolací 
posuzuje ten l1eb onen z možných právních důvodů - právně 
Na několíka místech zmiňuje se žalobkyně o postižním 0'\"""" 
§ 1358 obč. zák. Ten by tu byl jen, kdyby žalobkyně hyla zalJla(lla 
dluh, dluh žalovaného jako dlužníka. To se však nestalo. Co zapl 
bylo jejím dluhem, k němuž se zavázala smírem v .trestnÍm řízení. 
tom žalovaný nebyl nikterak súčastněn a nic z něho soukromým 
lobcům nedlužil. Okolnost tu žalobkyně v dovolání sama zdůra:mLlle, 
řkouc, že žalovaný jako původce nebyl v trestním řízení vůbec 
tím méně o.dsouzen. Snaží se proto. svůj nárok o.příti také o. o.becné 
pisy o vině a škodě. Než ani tu jí nelze dáti za pravelu. Podle § 
obč. zák. nelze žádati na škůdci jen náhradu škody, kterou 7nf,o"h;1 

2aviněnim. Z přednesu žalobkyně neplyne nic, co by mohlo zaviněni 
podle zákona opodstatniti. Dovolání cituje v této souvislosti § 
obč. zák. Pro jeho použiti není předpokladú, neboť nejde u žo1"",on"'", 

,a?i o úřad) umění) živno.st neb řemeslo) ani o. jednání) vyžadující 
11Ich odborných znalostí nebo neobyčejné píle. Pravda je, že se clů 
D sp'rávnosti novinářských článků žalovaného nepodařil ani podle 
níl10 uznání žalobkyně. Než v tom nelze ještě seznati zavinění ž 
ného, když žalobkyně ani netvrdila, že žalovaný nesprávnost 
jejichž uveřejnění nabidl, znal aneb při obyčejné píli a pozornosti 
1110hl (§ 1297 obč. zák.). Žalobkyně tudíž nepodala skutkových za"laou 
pro kladné řešeni otázky viny žalovaného, najmě pro tvrzení, 
skoda vznikla z jeho trestného činl>. Neni-li podle toho viny IAn",,'h" 

Je pro spor bez významu) zda je tu i vina nebo spoluvina 
a zda by žalovaný byl povinen, zaplatiti též exekuční útraty žalobkYlnf 
prý z jeho. pr.ůtahu ~zniklé .• :okus žalobkyně, opříti zažalovaný 
a tvrzem, ze zalovany dal pnkaz k vede11l sporu o trestní věci) že 
ten byl veďen v jeho zájmu, že žalovaný uznal povinnost k náhradě 
a že by se příčilo dobrým mravům, kdyby téťo povinnosti unikl 
marným z důvodů v podstatě přiléhavých a výstižných již odvola~í 
a dovolání neobjasňuje tyto otázky přednesem, jenž by 1110hl podalci 
podnět k odchylnému právnimu posudku. 
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čís. 8512. 

Ochrana nájemců (zákon ze dne 26. března 1925, čís. 48 sb. z. a n.). 
podle § 12 (7) zákona není od 1. dubna 1925 přípustno přesunouti 

náklad na investíce na nájemníka. Co bylo z toho důvodu dáno prona
jÍtnateli kromě nájemného, jest zakázanou úplatou podle § 20 (2) zák. 

(Rozh. ze dne 29. listopadu 1928, Rv II 206/28.) 

žalobce domáhal se na žalované zaplacení 5.000 Kč, poněvadž prý 
smlouva ze dne 13. ledna 1926, pokud se jí zavázal kromě nájemného 
též platiti příspěvky na adaRtace 5.000 Kč, jest vzhledem k § 20 zák. na 
ochr. náj. nicotnou. Žalobě bylo vyhověno s o u d Y vše c h tří s t o
l i c. N e j v y Š š í 111 S O u de m z těchto 

důvodů: 

Dovolací důvod nesprávného právního posouzení věci není opod
statněn. V četných a úporných sporech o vrácení ",kázaných úplat podle 
§ 20 (3) zákona o ochl'. náj. uplatňují žalovaní vždy nějaký důvod, pro 
který pokládají podržení přijaté úplaty za oprávněné. Tak také dovo
latelka míní, že byla oprávněna žádati a přijati od nájemníka částečnou 
náhradu nákladů, které vynaložila na adaptaci náhradní obchodní míst
nosti, ne sice pro lohoto nájemníka, nýbrž pro svého dřívějšího nájem
níka a nad to v jiném domě. Ale její názor je mylný. Podle skutkového 
zjištění nížších soudů dala si žalovaná jako pronajímatelka roku 1926 
slíbiti a vyplatiti od žalobce jako nájemníka za to, že mu pronajala 
ve svém domě obchodní místnost, kromě nájemného také ještě 5.000 Kč 
jako částečnou náhradu nákladů, které ve výši 20.000 Kč vynaložila 
na adaptaci náhradní obchodní místnosti v jiném domě pro svého dří
vějšího nájemníka. Již v tomto zjištění jsou obsaženy všechny před
poklady § 20 (2) zák. o ochl'. náj., který zapovídá veškerá právní Jed
náni, jimiž si dává pronajímatel poskytnouti kromě nájemného něco za 
to, že pronajímá byt, což platí podle § 30 zák. o ochr. náj. také pro 
obchodní místnost. V souzeném případě platí to tim spíše, že podle zji
štění nižších soudu byla již v ujednaném nájemném 600 Kč, pokud se 
týče 750 Kč měsíčně obsažena také měsíční částka 400 Kč, později 
550 Kč jako poplatek za půjčení a opotřebení inventáře a jako příspěvek 
na adaptaci náhradní místnosti. Dovolatelka snaží se ospravedlniti při
jatou úplatu tím, že učinila náklad na adaptaci náhradní místnosti sice 
pro dřívějšího nájemníka, ale že jen tím byl umožněn pronájem uprázd
něno obchodní místnosti žalobci a že jest tedy spravedlivo, by tento 
převzal amortisaci sumy vynaložené na získání místnosti, kterou najal. 
Také v té příčině jest dovolalelka na omylu. Smlouva o zaplaceni 
5.000 Kč byla uzavřena dne 13. ledna 1926, tedy za účinnosti zákona 
.ze dne 26. března 1925, čís. 48 sb. z. a n., který - jak nižší soudy 

Civil ni rozhodnuti X 96 
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správně vyložily - prohlásil v § 12 (7) pro budoucnost za np"fh",o'" 
zvýšeni nájemného z důvodu, že byly provedeny 
obnovy domu. Tento zákon již nepřipouští přesun nákladu na 
a obnovy domu na nájemníky, protože poskytl v náhradu za tomaj 
domu nezdanitelné trojí zvýšení nájemného (srov. důvodovou 
sociálně-politického výboru poslanecké sněmovny tisk 51 13, 
zprávu vládního návrhu tisk 5091 a k tomu rozhodnutí čís. 6564 sb. n. s. 
Z důvodů takových mimořádných investic není od 1. dubna 1925 
pustné ani zvýšení nájemného, tím méně zaplacení určité jistiny a 
přípustné aní při investicích v témže domě, kde nájemník místnost 
tím méně v jiném domě. Co bylo z tohoto důvodu pronajímateli 
nájemné dáno, jest zakázan'0u úplatou podle § 20 (2) zák. o ochr. n 
Žaloba o vrácení úplaty jest v § 20 (3) zák. o .ochr. náj. plně UUUV"I1 •• 

něna. 

čis. 8513. 

Vyloučení darování ze započtení na povinný dll (§ 785, druhý od~ 
stavec obč. zák.) platí bez obledu na to, zda osoba oprávněná k p'0-
vinnému dílu jest zletilou či nezletilou. 

(Rozh. ze dne 29. listopadu 1928, Rv II 225/28.) 

Žalobkyně byla vnučkou Jana K-a, zesnuiého dne 8. února 1927 
bez posledního pořízení. K pozůstalostnímu řízení pro nemajetnost zů
stavitele nedošlo. Žalobou, o niž tu jde, domáhala se žalobkyně na ža
lovaných zaplacení 105.000 Kč, tvrdíc, že zůstavitel postoupil žalovaným 
usedlost za 210.000 Kč. O b a niž š í s o u d y žalobu zamítly, o d
vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Právní řešení toh010 sporu spo
čívá na zjištěni napadeného rozsudl<u, že se smlouva, kterou Jan K. 
žalovaným manželům postoupil nemovitosti v žalobě uvedené, stala sku
tečně dne 3. srpna 1922, tudíž dříve než dvě léta před 8. únorem 1927, 
kdy postupitel Jan K. zemřel, a dále na zjištění, že žalovaní nepatří 
k osohám majícím po Janu K-ovi nárok na povinný díl, poněvadž žalo
vaná jest zůstavitelovou neteří. Odvolatelka proti t0111ulo zjištění v odvo
lacím spisu nebrojí a také odvolací soud zjištění tato Mře za svá. Podle 
názoru odvolacího soudu obsahuje § 785 druhý odstavec obě. zák. podle 
svého doslovu a zařadění jenom pravidlo, kdy, ke kterým darům a jakým 
způsobem lze přihlížeti při vypočítání povinného dílu 0'sob, jež jsou 
nepominutelnými dědici zůstavitelovými podle § 762 obč. zák. Právě 
v zájmu disposiční volnosti obdarovaného a v zájmu právní jistoty bylo 
tímto zákonným předpisem stanoveno, že odporovatelnost takového da
rování jest časově vymezena. Názor žalující strany, že druhý odstavec 
§ 785 obč. zák. jest rázu všeobecného a že ho nelze použíti v souzeném 
případě, poněvadž žalující strana jest osobou nezletilou, nemá opory 
v zákoně vzhledem k jasnému ustanovení § 1494 obč. zák., ana žalob-
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~, .. -'t zastoupena zákol111)'m zástupcem. Jelikož v ton?to pří~actč bylo 
kyne J~s. Josk tnuto osobám nemajícím nárok na povmny chl a stalo 
dalo~,a11l 1, YI ' l'ta před zůstavitelovým úmrtlm, Jest nazor napade-. 

dnve nez (ve ev. v I ., , strana 
se . lk Ve žalovany' nárok není po právu a ze za LIpCI 
~ho 10ZSUC LI, Z t ,-

ne to postoupení j'iž odporovati nemůže, opodsta nen. 
(Omu. 'I dl' , Ne j v Y š š í s o II cl nevyhove ovo am. 

Důvody: 

Ve sporu jde o výklad ustanovení § 785 obč. zák. Ustanovení ,§ 7,~5 
.'. dstavec obč. zák. vytýká jako pravidlo, že základem vypoc ~ 

PiVy o'ho dílu jest hoclnota č'isté pozůstalosti zjištěná podle § ~84 obc: 
P?~In~e připočtením darování zůstavitele mezi živými. ?o pozus,tal~st! 
za· čítati' ak raví důvodová zpráva k § 785 obc. zak.,. z~s~ ,~e 
l~st :1;~ daro'vÁní gez rozdílu, zda jde o c1a!'ování ti,ž, u:kut~cn:n?J Cl 
~sec slib darovací dosud nesplněné. Aby vsak vpoclta11l daIOV~11l ne
jel~(faJo p~íčinu k obširným a úskočným výkladům a.nemělo ~a ,;aslegek 

za snesitelné omezení volnosti zůstavitele a osoby lim obdarene, dOSG~' 
ne

k 
raví důvodová zpráva, k ustanovení § 875 druht odstavec o c. 

J~k P "J1Ž bylo vysloveno že určitá darování JSou vyjmuta ze zapo·:a .'. ]11 - ozůstalosti a z~stávají nedotčena. Nejde tu tudíž o l~stano
C~~l r~~u Pvšeobecného, jak míní dovolatelka, ný:Jrž o ustall~VeJ1} zc~la 
~rčité obsahující výjimky ze všeobec~,ého praVIdla ~ zapoden~ daI~= 

. • • ' o I r v tčeného v prvem odstaVCI § /85 obL zak. Vy 
vam do pOZllsta os I, .,Y d ' k § 785 druhy' odstavec obč. 
'imk ,t to platí pro pnpady a za po mllle v . , . . ' 
~ák )př~sně uvedených a zákon nerozeznává, zda osoba, jez je~t .~pra,:~ 

" stanovení toho se dovolávati (děti), jest osobou nez eÍl ou c~ 
~Ie~~o~ I nezletilá osoba musí si dáti líbiti, by výjimky v us~aI1oven~ 
tom llv~dené proti ní platily. Jednou z těchto výjim,ek, kt~rou I za ovanI 
proti zažalovanému nároku uplatňují, jest daroval1l, kte:e bylo po~kyt
nuto zůstavitelem osobám, nemajícím nároku na p~'~lI1ny dJ1 Ll ~t~ o (;l~e 
déle než dva roky před smrtí zůstavitele. Tato vy]Imka byla'o]a .ť 1-
vodová zpráva znovU zdůrazňuje, nutnou v zájn:u svobody zUSt~Vl ,e e 
ve volném nakládání mezi živými a v zájmu příjemce daru, povlllneho 

po případě k náhradě. 
čís. 8514. 

Měla-Ii dřívější držba služebnosti před přestavením t.>,u~?,~y ~ před
mět něco jiného, než držba po přestavení, pelze dObU. ~ftVeJsl drzby za
počítávati do vydržecí doby od proveden~ novostavb). 

(Rozh. ze dne 30. listop«duI928, Rv I 374/28.) 

Žalobci domáhali se na žalovaných, že žalovaným nepřísluší, prá;o; 
b, řÍl~Jsa jejich stavení přečnívala do ~zduch?~,ého prostoru zalo c~ 

) - 'sou povinni tuto římsu po celé delce J sIrc,e odstranItI. žalo,be, 
~r~~i ]níž namítli žalovaní kromě jiného i vydrzem, bylo vyh~.V~~O 
s o u cl y vše c h tří s t o I i c, N e j vy Š š í m s o u cl e m z ~~. o 
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důvodů: 

. Jest, zj~ště!10, že na straně, kde hraničí majetky stran rozepře, b Ta 
vIce, Ile~ tf1ce~ let klenutá zed' se římsou asi téže šířky, jako římsa Yna 
nov,:.zdI, ale ze ona klenutá zed' při novostavbě zbouraná byla znač' 
krats;a nIžší než no~á zeď. Již ,v.zhlecleI:' k § 484 obč. zák. nebylo ~e 
lze pnpustrtr, by sluzebnost, mltI onu řlmsu byla rozšířena I1a I10V y 
ď "bl'" , ou ~e, ,pr! Iz~,e dvakrát, tak, dlouhou. Kromě toho přichází zde v úvahu 

Jes~e pn~dplS § 525 obc. zak,. Podle tohoto §staví se služebnost zánike 
sluzebneho nebo panujícího statku, ale nabývá zase své dřívější mo~~' 
Jakrmle ,pozemek nebo budova uvedeny v předeš'lý stav. Jak v rozhocl: 
n~,tr:h"cls. 6620 a 7355 sb. n. s. do,vozeno, není třeba, by uvedení do 
dnveJ~lho stavu bylo úplné a přesné, stačí, když se znovuzřízení stane 
tako,vym ~p~sobem, že služebn?st n~ůže býti zno~u vykonávána. V pří
pade, o neJz tuto. Jde, neodpovlda vsak provedem novostavby ani s to
hoto ~lledlska pOJm~ uvedení budovy v dřívější stav, ježto výška a, což 
~la~nI, I ?elka nove Zdl Jest zcela odchylná, nový stav jest tedy zcela 
Jmym nez starý stav a nedošlo novostavbou k obživnuti služebnosti 
obmezené na, zbourano~, kle~uto,u }ed'. O částečném jejím obživnutí, p~ 
delku klenute Zdl, ~emuze bylI ;ec; z téh,Ož ,dftvodu, že totiž nový okap. 
n~11l O~l1?VOU stareho stavu, nybrz zalozel1ll11 nového odlišného stavu 
ZaI:oven Jest patrno, že starý stav nemůže býti podkladem pro to by 
sluzebnost, kterou si žalovani osobují, mohla býti opřena o vyd/ženi 
(§,147? obč. zák.), ježto dřívější držení mělo za předmět něco jiného 
~,e,: drzba po přestavení, takže nelze onu dobu dřívějšího držení zapo
cltav~tr pO"dle § 149~ obě. zák. do držby běžící od provedení novostavby. 
~a zaklade,zn~leck~ho posudku bY,lozároveňv nižšich stolicích zjištěno, 
ze kn~hov.TI1 hl ~m~l ?;eZl .,.~ollsednl1l~,: ~emo-vltostmi stran jest čára zá
~ladTIl zd;, ~ lllkoh cara nmsy, tudtz ze prostor v kolmém směru pod 
n!:,so~ ~';ZICI byl v knihovn~m vla~tnictví strany žalující. Ostatně pouhé 
znz~nI nmsy do ~rostoru zalo,bcul11 podle knihy pozemkové patřícího 
v I11Ist,;ch, kde stavala klenuta zeď, nelze ještě považovati za držbu 
VCdOU~I k vydržení práva vlastnického a nemohou se proto žalovaní ani 
odvolava!r ,~~ to, že udržovánim římsy na staré klenuté zdi vydrželi 
pl o~tor,. lezlcI ~ kolmém směru pod touto čásÍÍ římsy podél staré kle
:',ute Zdl, do, sve~o~ neo~lezeného ;,lastnictví. Držení práva, míti takovou 
nmsu, ne~ycerpava totrz objem veeI, jakou vlastnické právo podle !l 354 
a 362 obc. zák. propůjčuje vlastníku věci. C 

čís. 8515. 

, Byl-Ii zaměstnanec Buštěhradské dráhy podle služebního řádu této 
dra~y p'roPtlště~ pro právoplatné odsouzeni pro trestný čín ze zisku
chhvosh, nevzesel mu ze zastavení trestního fizcn! po povolené obnově 
? z odstra~é~í ,dřivěiš~10 ods,uzujícího rozsudku nárok, by bylo zrušeno 
jeho propustem ,ze sluzeb drahy a by byl ve svém služebním postavem 
pOsuzovan tak, Jakoby k jeho propuštění nebylo vůbec došlo. 

(Rozh. ze dne 30. listopadu 1928, Rv I 1313/28.) 
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žalobce byl dne 10. října 1905 přijat do služeb bývalé buštěhradské 
dráhy v Praze, obdrželI. ledna 1909 definitivu a byl jmenován k 1. lednu 
1915 adjunktem této dráhy. Roszudkem bývalého c. k. pevnostního soudu 
v MostarLl ze dne 23. října 1915 byl odsouzen pro zločin svádění ke 
křivému svědectví a přečin pmti bezpečnosti majetku k sedmiměsíčnímu 
zostřenému žaláři. Tento rozsudek nabyl moci práva dne 26. října 1915. 
Následkem tohoto trestního řízení byl žalobce k příkazu generálního 
feditelstvíbuštěhradské dráhy suspendován s účinkem od 8. února 1915 
a byl mu místo plného služného vyplácen jen vyživovací příspěvek 
ve výši jedné třetiny služného. Po právomoci trestního rozsudku byl vý
nosem generálního ředitelství dne 22. listopadu 1915 podle §§ 20, 30, 
33 písm. a) a e) služebního řádu ze dne 1. prosince 1915 z trestu ze 
služeb dráhy propuštěn a požitky mu zastaveny ke dni 30. listopadu 
1915. Po převratu zažádal žalobce o obnovu trestního řízení a o po
dání zmateční stížnošti na záštitu zákona. Usnesením nejvyššího vojen
ského soudu v Praze ze dne 12. března 1919 byla nařízena obnova trest
ního řízení v jeho prospěch, vojenský prokurátor v Praze zastavil další 
stihání pro zločin svádění ku křivému svědectví pro nedostatek skutkové 
podstaty a pro přečin proti majetku podle § 750 v. tr. zák. Buštěhradská 
dráha přešla zatím podle zákona ze dne 8. č.ervna 1923, čís. 124 sb. 
z. a 11. do státní správy, pročež se žalobce obrátil na ministerstvo že
leznic se žádostí o rehabilitaci, již ministerstvo vyhovělo a poukázalo 
ředitelství státních drah, by žalobce ve svém obvodu co nejdříve usta
novilo v jeho dřívější hodnosti se započtením válečné služby do po
stupu a s finančním účinkem ode dne nastoupení služby. Žalobou, o niž 
tu jde, domáhal se žalobce na československém státu zaplacení 
160.149 Kč jakožto doplatku na služební požitky od 8. února 1915 do 
30. Června 1927, jakož i určení, že do služební doby žalobce započi
tatelné dO' pense patří také doha od í 1. června 1917 do 24. října 1924. 
Pro c e sní s o udp r v é s t o I ic e uznal žalobní nárok důvodem po 
právu. D ů v o cl y: Ve sporu jde hlavně o otázku, zda jest žalobci na
hraditi veškeré služební požitky, které mu ušly suspensi a propuštěním 
po dobu suspense (propuštění) až do 25. října 1924, kdy nastoupil 
službu u československých státních drah, dále, zda jeho postup do pla
tových stupnic nutno čítati tak, jakoby nebyl nikdy suspendován, a zda 
jest mu do pense počítati veškerou dobu od jeho prvého ustanovení 
u buštěhradské dráhy a zda též nutno zařaditi do platové stupnice, 
která by mu přináležela,kdyby byl nebyl nikdy propuštěn. Tu dlužno 
podotknouti, že správa československých drah včitá žalobci jen pre
senční vojenskou službu, kterou vykonal před nastoupením služby 
u buštěhradské dráhy, dále předválečnou službu u této dráhy a posléze 
válečnou službu vojenskou až do 10. června 1917, kdy byl jako invalida 
z vojenské slllžby propuštěn., nikoli však dobu od tohoto propuštění 
z vojenské služby až do 25. října 1924, kdy nastoupil službu u státních 
drah tím, že výnosem ministerstva železnic byl žalobce znovu přijat 
do služeb drah za podmínek, které si stanovilo podle svého volného 
uvážení samo ministerstvo,. jelikož státní dráhy neměly proti žalobci po-
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vínností a to z těchto důvodú: Jelikož v čase převzetí 
dráhy státem žalobce byl propuštěn a nebyl v žádných vztazích k 
hradské dráze, tak že na něho nelze vztahovati ustanovení § 4 zák. 
dne 8. června 1923 o přechodu povinností společnosti na základě 
sjednaných se zaměstnanci clo 31. prosince 1922 na státní dráhy. Tento 
názor jest mylný. K správnému posouzení věci dlužno nejprve uvážiti, 
jaký by byl býval poměr žalobcův k buštěhradské dráze, kdyby nebyla 
bývala sestátněna. Tu dlužno uvážiti, že úředníci této dráhy mohli býtí 
propuštěni jen z důvodů § 33 služ. řádu z ro·ku 1890. Na případ ža
lobcův se z těchto důvodů hodí jen bod písm. a) a e) § 33 služ. řádu, 
to jest případ, že se zaměstnanec dopustil zločinu nebo jinak nepoctivým 
jednáním úp'lně ztratil důvěru svých předsta,vených. Jak vyplývá z vý_ 
roků o propuštění a jak dále bylo vzato za prokázáno, jediným důvodem 
k propuštění žalobce byl rozsudek bývalého c. k. pevnostního soudu 
v Mostaru vzhledem k trestním činům, pro které "byl vzat žalobce do 
vyšetřování a právoplatně odsouzen. Nelze proto upříti výrokům ředi
telství buštěhradské dráhy, jimiž byl žalující suspendován a propuštěn 
plnou oprávněnost v době jich vydáni. Tato oprávněnost však spočívala 
jediné na právoplatnosti odsuzujícího rozsudku. ']akmHe tento rozsudek 
pominul tím, že žalobci povolena obnova trestního řízení, a trestní řízení 
k návrhu vojenského prokuratora v Praze pro oba trestné činy bylo 
zastaveno, pozbyly výměry o suspensí a o propuštění odůvodnění, staly 
se bezúčinnými, pokud se týče musely býti k žádosti žalobce zrušeny 
tak, jakoby byly vůbec neexistovaly, žalobci muselo býti nahraženo vše, 
co mu ušlo následkem těchto nyní nezákonných a neodůvodněných ná
lezů. Nelze tedy pochybovati, že buštěhradská dráha by byla povinna 
podle služebního řádu žalobce nejen do svých služeb přijmouti, nýbrž 
i plně ho rehabilitovati, to jest nahraditi mu všechny příjmy, které mu 
ušly a započítati mu všechna léta a zařaditi ho do takové stupnice, která 
by mu přínáležela, kdyby nebyl suspendován ani propuštěn. To je také 
jednomyslný náhled vyslechnutých bývalých funkcionářů buštěhradské 
dráhy. K tomu ovšem jest podotknouti, že ze slibů a z výroků těchto 
svědků žalobce nemůže vyvozovati nároky ani proti buštěhradské dráze, 
ani proti státním drahám, poněvadž v době, kdy po obnově trestního 
řízení bylo toto řízení zastaveno a kdy' teprve vzešel mu nárok na re
habilitaci, buštěhrad'ská dráha již neexistovala. Také nemůže žalobce 
proti státním drahám vyvozovati nároky z domnělých slibů úředníků 
ministerstva železnic, neb tito úředníci nebyli ani oprávněni státní dráhy 
právoplatně zavazovatí. Avšak nárok žalobcův proti státním drahám vy
plývá ze zákona ze dne 8. června 19'23, čís. 124 sb. z. a n., neboť v § 1 
tohoto zákona uvádí se výslovně, že se s účinností od 1. ledna 1923 
stát stává universálním nástupcem veškerého movitého i nemovitého 
jmění akciové spo'lečnosti buštěhradské železnice, a v § 4 téhož zákona 
se stanovÍ, že na státní správu železniční přecházejí zejména veškeré 
povinnosti buštěhradské dráhy založené služebními smlouvami, které 
sjednala se svými zaměstnanci nejpozději do 31. prosince 1922. Jelikož 
žalobce byl přijat do služeb buštěhradské dráhy dávno před tímto dnem 
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• 1 b lí nároky se dovozUJí z tohoto přijetí, jest míti za to, že tyto ná
a za o '~slušeJ'í mu také proti státním drahám, pokud se týče proti státu. 
rokY pn o • • , d 1'Í< o jednání bylo obmezeno jen na duvod, coz znamena, ze se sou 
Je I ~~'val číselným výpočtem doplatků, aniž úvahou,. od kdy ~ do kdy 
~~~:b~i přináležejí požitky rúzných platovjch_ stupl1lc,.brl :,pok roz

. zd' lý upraven tak, že uznáno právem, ze zalobcl pnnalezl dop!ate~ 
, sn eCI"ltkY za dobu suspense a propuštění, jakož i doplatek na sluzebm 
napoz " 't't'h "tky vzešlý mu tím, že následkem mylneho nazom spravy s:, mc 
~oz; žalobci vypláceny byly menší požitky, než mu náležely, am,: byl~ 
r~ 1 a vy's'e těchto nedoplatků Z tého,ž důvodu byl výrok o zarazem 

Uľcen ~ '" h' 
žalobce do platové stupnic." Kc 23.~OO ?d 1. c:rvenc~ 1925. ponec an 

; 'oku konečnému, bylo vsak defImlIvne vyhnveno naroku zal obce na 
vl;lodtání doby od 11. června 1917 do 25. října 1924 do doby do pense 
za. očítatelné. O d vol a c í s o u d neuznal žalobní nároky dúvodem 
zd právu. D ů vod y: Skutkové ok01nosti ~ejsou sporné. Z nich dovo~i1 
~rvý soud, že, jakmile trestn~ ~o~sudek P!estal ~xIStOV~tI, po!byly vy
nos\' o suspensi a o propustem ze s~u.zby" ~veh~ .?duvodn:I1l J ~amy 
o sobě staly se bezúčinnými, musely. bylI k }ados~1 zalobcove ,zruseny, 
jako by vůbec neexistovaly, a ž.alobcl nahra~eno v,se, ,co mu na~ledke;n 
těchto výnosú ušlo. Tel;to záver JE_st mylny. Spravnym .le.st nazO!, ,z~ 
žalobce mohl býti ze sluzby propusten Jen podle § 33 sluz .. r. .T? se ta~e 
stalo a žalobce byl právoplatně odsouzen pro zloón svadel1l ku k;l
vém~ svědectví a pro přečin proti majetku podle § 75~ vOJ: tr. z~k; 
Toto propuštění stalo se právoplatným a nebylo zavmeno ~elez~lcnl 
správou, nýbrž jeho příčina jest v osobě ~alo~;e a, pr~to take .Je~ .Jeho 
mohou stihnouti následky. Obnova trestl1lho nzem mela v zapelI Jen 
odstranění odsuzujícího rozsudku a nebylo jí zrušeno propuš~ěn~ ža:ob
covo. Žalobci byla tím jen poskytnuta možnost, by byl opetne prqat 
do železniční služby, bude-li. trest~í řízení proy. 11,ěmu be:vyslednym. 
Žalobce od propuštění ze sluzby az do znovllprqeh do. sluzby nekonal 
žádné práce a dráha byla nucena dáti tyto práce vykon,ati jino~ oS?,bou; 
Již z tohoto důvodu ]e nemožno, bl.úč,inky za.stavel1l t;est~lho r;zel1l 
nastaly a počítaly se ode dne propustel1l ze sluzby, ponevadz by, z~lo
vaná strana byla beze svého zavinění poškozena a žalobce na JeJI ukor 
obohacen. Ministerstvo železnic vyhovělo žádosti žalobce, by byl reha~ 
bilitován a reaktivován a aby byl znovu ustanoven v dřívější hodnostI 
se započtením válečné doby do vyšších stupnic, "le s finančním účinkem 
od znovunastoupení do služby. Tím nebyl žalobce jen zn~vu usta~o'v:,n, 
nýbrž znovu do služeb přijal. Není předpi~u, který by ~a!lz.oval, ze }e
lezniční správa je vúbec povinna rehabilItovalI propusteneho zames!
nance, najmě s účinky ode dne propuštění, a že by žalobce na to mel 
zákonný nárok. A proto železniční správ~ i .když ho }eakt;~?v~la, mohl~ 
si stanoviti podmínky, za kterých ho opetne do sluz~y pn)lma. Takove 
podmínky také železniční správa klade v mUlIsterskem ,vynosu ze dne 
19. zaří 1924 a ža!lobci jest na vůli ponecháno, zda za techto podmmek 
chce znovu do služby vstoupiti. Nesouhlasil-Ii s nimi, neměl do slu~by 
vstupovati a nové ustanovení přijímati. Přijal-Ii je, jest to pro neho 

! 

l } 
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dobrodiním, ze kterého nároky žalobou vymáhané naprosto 
plynouti. Na tom nemohou nic změniti ani názory slyšených svědků, 
pro právní posouzení věci jsou bez významu. Dali-li žalobci slib, 
bude jeho žádosti plně vyhověno, jde o slib, který sice mohl býti 
ale uskutečněn nebyl a není předpisu, který by žalované straně 
povinnost, by tento slib splnila. O ustanovení § 35 služ. ř. nelze se 
rati, poněvadž tento má na mysli jen případ, když úředník byl 
suspendován, ale nebyl odsouzen. Zde však byl žalobce odsouzen 
právoplatně ze služby propuštěn. 

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

D Ů vod y: 

Dovolání, provádějíc dovolaci důvod podle čÍs. 4 § 503 c. 
týká především napadenému rozsudku, že prý vychází z př,edIJolcla,ctu; 
že žalobce opírá žalobní nárok o právní důvod náhrady škody. 
však r,ení tak, neboť rozsudek odvolacího soudu poukazuje jen k 
že bylo by případ posuzovati jinak, kdyby bylo lze železniční sp:rávě 
přičísti zavinění na propuštění žalobcově, a doličuje, že o takový 
tu nejde, poněvadž příčina propuštění žalobce ze železniční služby 
jediné v jeho osobě a v jeho odsouzení pro zlo'čin svádění ke H;"ó'nu 
svědectví a pro přečin proti bezpečnosti majetku podle § 750 voj. trest. 
zák. rozsudkem býv. c. k. pevnostního soudu v Mostaru ze dne 23. . 
1915, který dnem 26. října 1915 nabyl právní moci. Podle USlt""OV"ní 

§ 33 a) služ. řádu pro zaměstnance buštěhraÓiské clráhYYi~b~y~lch~i~~~~):a;tl't 
rozsudek, odsuzující žalobce pro z'ločin a přečin ze z 
vodem, pro který mohla železniční správa žalobce ze služby propustiti. 
Jest nesporno, že správa buštěhradské dráhy z tohoto důvodu žalobce 
ze svých služeb propustila. Tím byl smluvní poměr žalobcův se spo
lečnosti buštěhradské dráhy, jako podnikem soukromým s konečnou 
platností podle služební smlouvy rozvázán a zrušen a buštěhradská 
dráha nemě'la podle služebního řádu k žalobci závazku, by ho znova do 
svých služeb přijala, ani pro· případ, že by se mu po letech zdařilo do
cíliti zrušení pravoplatného odsuzujícího rozsudku obnovou trestního 
řízení. Buštěhradská dráha neměla také povinnosti, by mu doplatila 
služné od doby, kdy byl služby zbaven nebo z ní propuštěn. Tento zá
vazek nelze dovoditi z původní smlouvy mezi bývalou buštěhradskou 
železnicí a ža:lobcem, založené služebním řádem, a napadený rozsudek 
správně odůvodnil, že se ani ustanovení § 35 služ. řádu nevztahuje na 
případ žalobcův, majíc jiné skutkové předpoklady. Dovolání doličuje 
mylně z ustanovení § 397 voj. tr. ř. a z § 359 civ. tr. ř., že zastavením 
trestního' řízení po povolené obnově a odstraněním dřívějšího odsuzu
jícího rozsudku byl založen žalobcův nárok, by jeho propuštění ze že~ 
lezničních služeb bylo zrušeno a by byl ve svém služebním postavení 
posuzován tak, jakoby k jeho propuštění nebylo vůbec došlo. novolá
vané předpisy trestních řádů neupravují soukroI11oprávní hmotné nároky 
obviněného, proti němuž řízení k povolené obnově bylo zastaveno, a 
nelze proto těmito předpisy opodstatniti právní důvod žalobního ná-
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roku. Příklady, kte;é dovolání uvádí, n~shodují se po sk~tkové strál;ce 
s případem, o ktery jele ve ?poru a netreba s,; proto zabyv~tt a~1 pr.a~-
. ni vývody z nich čerpanyml. Žalobce nemel proh spolecnostt buste

~~fadské dráhy právní nárok ani podle služební smlouvy, ani ze zákona~ 
by ho po zastavení obnoveného trestního řízení znova do svých služeb 
přijala nebo ~?konce mu ve služe~n!~ pom~ru ppzn~l~ právni. úči~ky 
a hmotné pozltky oele dne propustem, ponevadz bustehradska draha 
uplatnila smluvní důvod k jeho propuštění podle § 33 písm. a) služ. 
řádu, an byl právoplatně odsouzen pro zločin,. Při tom jest zdůraZlliti, 
že při propuštění žalobce nešlo o ztrátu veřejného úřadu nebo veřejné 
službv ve smyslu § 26 písm. d) tr. zák., nýbrž o zrušení soukromého 
služebního poměru. Pro souzenou věc jest nerozhodno, jaký právní ná
zor projevili vedoucí Úředníci bývalé buštěhradské d'ráhy o nároku ža
lobcově na zpětná ustanovení v činné službě (reaktivaci) a na jeho 
účinky na služební požitky, poněvadž žalovaný čsl. stát ustanovením 
§ 4 zákona ze dne 8. června 1923, čís. 124 sb. z. a n. převzal jen povin
nosti (závazky) společnosti buštěhradské dráhy, pokud byly založeny 
smlouvami do 31. prosince 1922 a pozdější jen s výhradou, že jím bu
dou L:znány. Ve služébním řádu buštěhradské dráhy, upravujídm slu
žební poměr žalobcův k této společnosti nebyl však obsažen závazek, 
_ jakž bylo již dříve dolíčeno - který by mohl založiti žalobcův ná
rok. Nesejde ani na tom, zda prakse buštěhradské dráhy byla při reakti
vaci zaměstnanců blahovolnější, neboť šlo vždy jen o určité jednotlivce, 
jimž společnost mohla poskytnouti podle oko·lností připadli zv%štní vý
hody, k nimž však v připadech, o jaký právě tu jde, podle služebního 
řádu nebyla povinna. Sporný závazek žalovaného-čsl. státu k žalobci 
jest tudíž posuzovati podle ustanovení § 4 zák. čís. 124/1923. Bylo-li 
však již shora dolíčeno, že společnost buštěhradské dráhy důvodně zru
šila služebni poměr se žalobcem a že neměla smluvní povinnŮ"sti při
jmouti ho později znova do svých služeb, nepřešel takový závazek ani 
na žalovaný čsl. stát. Předpisy o účincích obnovy v kárném řízení pro 
státní zaměstnance (§ 137 a násl. služ. pragmatiky ze dne 25. ledna 
1914, čís. 15 říz. zák.), a služebního řádu pro zaměstnance čsl. státních 
drah nepřicházejí v úvahu při řešení souzené věci a nelze se proto ani 
zabývati s právními závěry z těchto předpisů dovolatelem vyvozenými. 
Na pí'edpisy kárného řádu nemůže se dovolatel odvolávati, poněvadž ne
byl v roce 1923, kdy Buštěhradská dráha přešla podle zákona ze dne 8. 
června 1923, čís. 124 sb. z. a n. s účinností od 1. ledna 1923 do vlast
nictvíslátu, úředníkem dráhy. Jdeť tu o zcela konkretní případ, kter}' 
jest řešiti podle doslovu soukromé služební smlouvy žalobcovy, která 
v § 33 písm. a) vyhražovala zaměstnavatelce buštěhradské železnici 
právo zrušiti za předpokladu tohoto předpisu služební poměr pro vždy_ 
Jednala-Ii však zaměstnavatelka v mezích služební smlouvy, nelze jí ani 
jejímu právnímu nástupci (žalovanému čsl. státu) ukládati, by žalobci 
dodatně hradil vše, oč byl připraven trestním rozsudkem při obnově ří
zení ZfUŠen)rlTI

l 
a odvolací soud posoudil věc po právní stránce správně~ 

uznav, že žalobní nároky nejsou. důvodem po právu. 
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čís. 8516. 

Zbavení svéprávností (ds. nařízeni ze dne 28. června 1916, čís. 
ř. zák.). 

»Stálost« pobytu ve smyslu § 12 řádu jest pojmem tak nel1rčitvfl1 
nelze stanoviti všeobecné pravidlo, a otázku příslušnosti jest rm,hc)dfiIOU 
zvláště v každém jen poněkud pochybném případě. 

(Rozh. ze dne 30. listopadu 1928, Nd II 19/28.) 

Ne j vy Š š í s o u d rozhodl záporn}' spor O příslušnost mezi 
níl11i soudy v Prnstějově, v Plzni a v Dobřanech ve věci zbavení 
právnosti Josefa V-a, v ten rozum, že uznal příslušným okresní 
v Prostějově. 

Důvody: 

. Příslušnost k rozhodnutí ° zbavení. svéprávnosti jest upravena 
plsem § 12 řádu o· zbavení svéprávnosti ze dne 28. června 1916 čís. 
ř. zák., podle něhož vysloví zbavení svéprávnosti okresní soud: v . 
obv~du osoba mající býti zbavena svéprávnosti má při zahájení 
staly pobyt. Podle motivů, které předpokládají, že místo stálého nolovlll" 
Je "pravidla též bydlištěm osoby, vedly ku změně kriteria pro určení 
slusnosti místní - místo bydlíště stálý pobyt - ohlcdy prwktické v 
Jn;u. bezprostřednosti šetření a bezpečnosti rozhodnutí, jakož i k 
vam zbytečných nákladů a průtahů řízení. Pobyt sám jako takový 
se p~dle platného, práva ;:,d bydliště tím (§ 66 a 67 j. n.), že se k nolwtlJ 
l1cvyzaduJe a·nI vule k nemu (al1lmus) a111 dobrovolnost, je 
skutečností, vůlí v místě pobytu se zdržovati nepodmíněnou. ""ilVnl 

jak žádá řád o zbavení svéprávnosti - stane se pobyt - na rozdíl 
pobytu dočasného - teprve tím, že se dotyčná osoba zdržuje nebo 
bude zdržovati podle zjištěných okolností na určitém místě delší . 
Hledíc k ustanovení § 12 (2) cit. řádu není třeba k stálému pobytu ani 
ta~ dlouhé ?oby,. by řízení o zbavení svéprávnosti bylo skončeno, z če
hoz plyne, ze pOjem »stálý« pobyt jest, jak i v literatuře jest uznáváno, 
velmI neurčitým, takže všeobecné pravidlo uelze tu stanoviti a otázku 
je_st rozh~dno~ti v, každém jen poněkud pochybném připadl' zvlášť. Vé 
vecl, ~ mz tu jde, zádala Klotilda V-ová u okresního soudu v Prostějově 
podanlm ze ?ne 30. srpna 1928 opírajíc se o lékařské vysvědčení trest
nice p~o :~~ze. v Plzlll ze ,~n~ 23; s:ena 1928, by její manžel Josef V., 
odpybvajICI SI tam trest tezk~ho zal are sedmi let uložený mu rozsudkem 
)<Iajskeho soudu jako porotlllho soudu v Olomouci ze dne ll. června 
1926 byl pro duševní chorobu zbaven svéprávnosti. Návrh tento vyřídil 
okresní soud v Prostějově tím, že požádal dopisem ze dne 6. září 1928 
,okres111 soud v Plzni, by dal vyšetřiti duševní chorobu V-a soudními lé
kaři, čímž ve smyslu § 25 a násl. řádu o zbavení svéprávnosti zahájil' 
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lávrhu Klotildy V-ově příslušné řízeni. Leč zatim byl josef V. téhož 
I kterého došla žádost Klotildy V-ové na okresní soud v Prostějově 
totiž dne 30. srpna 1928 - dodán z trestnice plzeňské do zemského 

pro choromyslné v Dobřanech, následkem čehož okresní soud 
plzni byv o t0111 ředitelstvim trestnice zpraven, vrátil dožádání došlé 
němU cine 10. září 1928 okresnímu soudu v Prostějově. Tento dožádal 

na to dopisem ze dne 12. září 1928 okresní soud v Dobřanech, jenž o při
V-a clo ústavu dobřanského byl zpraven tímto ústavem dne 30. srpna 
~ ihned zahájil řízení ve smyslu § 16 a násl. cit. řádu, by, není-Ii 
_ jaké, se v dopisu nepraví - zahájeno, dal vyšetřiti duševní 

chorobu V -ovu. Okresní soud v Dobřanech oznámil okresnímu soudu 
vProstějově dne 14. září 1928, že zahájil řizení zadržovací a že mu po 
jeho skončeni spisy zašle k nahlédnutI. Obdržev tento dopis dne 15. září 
1928 okresní soud v Prostějově odstoupil dne 18. září 1928 své spisy 
okresnímu soudu v Plzni jako soudu podle § 12 cit. řádu příslušnému, 
jeli kOl Josef V. má v tamním obvodu »trvalý« pobyt. Když pak Klotilda 
V,oú byvši o tom uvědomněna, podala proti tomuto odstoupení věci 
stížnost, oznámil to okresní soud v Prostějově okresnímu soudu v Plzni 
dopisem ze dne 26. září 1928 žádaje zároveň o zprávu, zda svou přísluš
nost ve věci uznává, načež okresní soud v Plzni vrátil dne 10. října 1928 
spisy okresnímu soudu v Prostějově s tím, že svou příslušnost neuznává, 
jelikož josef V. neměl v jeho obvodu při zahájení řízení stálý pobyt. Po 
zamítavém vyřízení stížnosti Klotildy V-ové krajským soudem v Olo
mouci jakc. soudem rekursním postoupil okresní soud v Prostějově spisy 

. okresnímu soudu v Dobřanech jako soudu příslušnému .. Tento vydal v ří-
zeni zadržovacím usnesení ze dne 22. října 1928, kterým vyslovH pří
pustnost dalšiho zadržování V-a v léčebném ústavě v Dobřanech pro 
jeho choromyslnost, jelikož podle posudku soudních znalců trpí duševni, 
chorobou - dementia paranolea -- a jest jeho další zadržování v uza
vřeném ústavě nutným; jinak vrátil okresnímu soudu v Prostějově spisy 
s tím. že neuznává svou příslušnost k rozhodnutí o návrhu Klotildy V-ové. 
Z loho, co uvedeuo, plyne: 1. Příslušnost okresního soudu v Plzni ne
přichází v úvahu, poněvadž josef V. dne 6. září 1928, kdy bylo u okres
niho soudu v Prostějově zahájeno řízeni o zbavení svéprávnosti, byl již 
v ústavu pro choromyslné v Dobřanech od 30. srpna 1928 a není jisto, 
zda vzhledem k své duševní chorobě bude zpět dodán do trestnice. 2. Za
držení v uzavřeném ústavu nezakládá samo o sobě za všech okolností 
stálý pobyt, což řád o zbavení svéprávnosti sám předpokládá, neboť 
§ 66 cil. řádu nařizuje, by soud, který rozhoduje o zadržení, zaslal vyho
tovení tohoto usnesení soudu příslušnému rozhodnouti o zbavení své
právnosti. Kromě toho padá na váhu, že rozhodnutí o přípustnosti za
držení v uzavřeném ústavě (§ 16 o zbav. sv'éprávnosti) jest podle § 23 
časově omezeno na dobu jednoho roku; proto nelze tu mluviti ani o pří
slušnosti okresního soudu v Dobřanech v této věci. 3. Naproti tomu jest 
uznati přislušným okresní soud v Prostějově již s ohledem na § 29 j. n., 
jenž jako předpis všeobecný zůstal řádem o zbavení svéprávnosti ne
dotčen; neboť tento okresni soud již dne 6. září 1928, jak shora uve-



_. Čis. 8517 -
153i 

deno, zaháji'l řádně o žádosti Klotildy V -ové řizeni o zbaveni sv';orá, 
nosti ve smyslu § 25 cit. řádu, následkem čehož zůstává příslu1šný'm 
do jeho ukončení. Josef V., který si napřed odpykával 
teprve od 21. ledna 1927 v trestnici v Plzni, měl také v jeho 
před nastoupením trestu stálý pobyt i své bydliště a v něm bylo 
sídlo jeho hospodářské existence. Z těchto důvodů netřeba zde ani 
otázku, zda by s hlediska § 12 cit. řádu, bylo lze pokládati trestnici 
muže za místo stálého pobytu Josefa V-a. 

čís. 8517. 

V řízeni o věcech nep,atrných jest přípustným merltímní určovací 
vrh podle §§ 236 a 259 c. ř. s. i tehdy, byl-Ii zájem na určení oceněn 
bagatelní hranici. Řízení i opravné prostředky určují se zvlášť pro 
a zvlášť pro určovací návrh podle peníze, na nějž byl zájent oceněn. 

O mezitímním určovacím návrhu nelze soudům rozhodovati, má-li 
předmět poměr veřejnoprávní. 

úředn4k čsl. státních drah nemůže se domáhati pořadem práva 
nernocenské pokladně čsl. státních drah určení, kolik jest povinen 
na pojístném podle §§ 30 a 32 zákona ze cine 15. října 1925, čís. 
z. a n. a § 8 vl. nař. ze dne 16. července 1926, čís. 145 sb. z. a n. 

(Rozh. ze dne 1. prosince 1928, Rv I 71/:28.) 

Žalobce, úředník česko'slovenských státních drah, domáhá se na 
lované nemocenské pokladně československých státních drah v 
vrácení 22 Kč, jež mu byly sraženy z jeho služebních požitků v době 
1. srpna 1926 do 1. dubna 1927 měsíčními částkami jako 
k podpůrnému fondu žalované pokladny. Žalující strana na 
čátku prvního ústního líčení mezitímní určovacÍ návrh podle § 236 
s. na urč-enÍ právního poměru, že žalující strana není povinna 
straně žalované na nemocenských příspěvcích více než 25 Kč mčsičně' 
podle § 8 v'ládního nařízení ze dne 16. července 1926, čís. 145 sb. 
a n., a ocenila tento předmět t. j. zájem na určení na 3.000 Kč. Pro 
ce sní s o udp r v é s t o I i c e obmezi! jednání na tento 
návrh a míhodl mezitímním rozsudkem (§§ 236 ptvý odstavec a 
druhý odstavec c. ř. s.) ve smyslu návrhu. O ci vol a c í s o u d potvrdil 
tento mezitímní rozsudek, načež žalovaná strana podala dovolání. 

N é j V Y š š í s o u d zrušii rozsudky obou nižších soudů i s před
chozím řízením, po-čínajíc ústním líčením ze dne 20. května 1927, pro: 
zmatečnost a odmítl mezitímní návrh žalující strany na určení právního
poměru, že žalující strana není povinna platiti straně žalované na 
censkí'ch příspěvcích více než 25 Kč měsíčně podle § 8 vládního 
zení ze dne 16. července 1926, čís. 145 sb. z. a n. 
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Důvody: 

Neivyšší soud již opětovně rozhodl, že- v bagatelním řízení jsou pří.;. 
pus tn " I11ezitímni určovací návrhy podle §§ 236 a 259 c. ř. s. i tehdy, 
ocení-P -se zájem na určen! nad hranici bagatelní, a že se pak řízení 
. opravné prostředky určují zvlášť pro žalobu a zvlášť pro návrh určo

. ~ací podle sumy, na kterou byl zájem oceněn (tak na př. rozh. čís. 2600 
'sb. n. s. a celá řada rozho-dnutí neuveřejněných a také již judikát čis. 
255 dřívějšího nejv. soudu ve Vídni, uveřejněný pod čís. 1833 sb. No
wakovy). Podle toho jest při ocenění na 3.000 Kč dovolání přípustné 
i do potvrzujícího rozsudku odvo'lacího soudu, třebas předmětem sporu 

, je věc nepatrná, a jest předmětem přezkumu dovolacího soudu jen roz
hodnuti o mezitímním určovacím návrhu. Netřeba v tomto případě zkoll
lnati, zda tu jde skutečně o právní poměr, jenž se stal za rozepře spor-
1l)!!11 a na jehož existenci nebo neexistenci závisi zcela nebo z části roz
hodnutí o žalobní prosbě. Zákon stanoví v § 236 druhý odstavec c. ř. s. 
ještě další předpoklad pro přípustnost mezitímního určovacího návrhu, 
totiž že navrženému rozhodnutí nesmí brániti předpisy o předmětné pří
slušnosti soudů. Je-li mezitímní návrh nepřípustným již tehdy, když není 
procesní soud k rozhodnutí o něm věcně příslušným, jest tím spíše vy
loučeno zjištění právního poměru, o němž nesmí býti mzhodováno po
řadem práva. Otázku přípustnosti pobdu práva nutno zkoumati z moci 
úřadu ve všech stolicích, tedy také ve stolici nejvyšší, kam se věc do
stala přípustným opravným prostředkem, třebaže si ani strany ani nižší 
soudy této otázky nevšímaly (§ 42 druhý odstavec j. n. a § 240 třetí od
stavec c. ř. s.). Nelze-li o mezitímníl11 určovacím návrhu pro nepřípust
nost pořadu práva rozhodnouti, musí býti odmítnut, to i tehdy, kdyby 
si procesní sond, maje rozhodovati o žalobnímnároku, jenž by na pořad 
práva náležel, musil vyřešiti veřejnoprávní otázky předurčujíCÍ (§ 190 
c. ř. s.). Takové vyřešeni dojde výrazu jen v důvodech a nestane se 
účastným právní moci, jak by tomu bylo při rozhodnutí o mezitímním 
určovacím návJ'hu (§§ 236, 393 druhý odstavec a 411 c. ř. s.). V souze
ném případě jest předmětem mezitímního určovacího návrhu veřejno
právní poměr, o němž soudy ex professo rozhodovati nesmějí. Podle ža
lobcova návrhu mají soudy rozhodnouti o tom, kolik jest žalobce povinen 
platit: na pojistném podle §§ 30 a 32 zák. ze dne 15. října 1925, 
čís. 221 sb. z. a n. a § 8 vl. nař. ze dne 16. července-1926,Čís. 145 sb. 
z, a n. Jak zákon, tak nařízení upravují nemocenské pojištění veřejných 
zaměstnanců, k nimž náleží i žalobce (§ 1 (1) a) zák.). Toto pojištění 
jest jen článkem t. zv. sociá'lního pojištění, které jest pojištěním obli
gatorním a veřejnoprávním. Pro vznik pojistného poměru jest tu vůle 
stran hez významu. Práva a povinnosti pojištěnce netýkají se ho jako 
soukromé strany proti pojistiteli, nýbrž jako člena jednoho z veřejno
právních svazů, jejichž členové jsou podle § I zák. čís. 221/1925 pro 
případ nemoci pojištěni. Veřejnoprávním předpisem jest i § 22 cit. zák., 
podle něhož u státní správyielezniční může býti pro výkon pojištění 
podle tohoto zákona zřízen zvláštní fond nebo může býti ministerstvem 
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sociální péče v dohodl:: se súčastnčny'mi ministerstvy vysloveno, že 
slušní zaměstnanci jsou na dávky !lodle tohoto zákona pojištěni u 
mocenské pokladny, která jest zřízena u příslušného podniku 
správy a pod'Je něhož se organisace tohoto pojištění upraví 
jež schválí ministr sociální péče. Žalobce jako úředník čsl. státních 
nemusíl dříve býti členem »nemocenské pokladny" (stanovy podle 
nosu min. žel. čís. 33.019/1925); pro něho nastala povinnost k 
censkému pojištění teprve veřejnoprávním předpisem zákona čís. 
1925 sb. z. a n. Jak odvolací soud v rozsudku, tak i žalobce v 
odpovědi uznávají, že jde o veřejnoprávní předpisy a o veřejnopr"v 
povínnost žalobce býti účasten nemocenského pojištění, ale np'''''mrt 
Z toho patříčné procesuální důsledky. Podle toho, co vyloženo, 
soudy oprávněny rozsudkem rozhodnouti o tom, kolik jest žalobce 
vinen platiti na nemoccnských příspěvcích podle shora zmíněných 
llích norem, zejména také, že není povinen platiti více než 25 
síčně. Mezitímní určovací návrh byl nepřípustným, nemělo o něm 
jednáno a rozhodováno a jsou rozhodnutí i řízení jim 
počínajíc ústním líčením ze dne 20. května 1927 zmatečnými (§ 42 
odstavec j. n. a § 477 čís. 6 c. ř. s.). Bylo tudiž rozhodnouti, jak se 
(§§ 478 prvý odstavec a 513 c. ř. s.). 

Čís. 8518. 

. Spolusmluvníku lze přiznati důvěru v potvrzení, že se stalo 
usneseni obce v čechách jen, byla-Ii listina podepsána nejméně 
úředními osobami úřední hodnosti vytčené výslovně v § 55 obec. 
pro čechy. 

(Rozh. ze dne 1. prosince 1928, Rv I 424/28.) 

Obec K. v čechách usnesla se v sezení obecního výboru ze 
8. července 1918 vypůjčiti si u žalující banky 10.000 K za účelem 
válečné půjčky. Ana obec neplatila ujednané splátky na zapUICKu. 
máhala se na ní roku 1924 žalující banka zaplacení do.spěl~'ch spllaTeK 
i zbytku zápujčky. Žaloba proti obci byla právopla'tně 
něvadž sezení obecního výboru ze dne 8. července 1918 nebylo 
podle předpisu § 42 zákona ze dne 16. dubna 1864 z. zák. čís. 7, v 
zení nebyl přítomen potřebný počet členů obecního výboru, takže 
sení bylo neplatné. Dluhopis byl podepsán tehdejším obecním 
Leopoldem R-em, který tehdy úřadova-l, a členy obecního výboru l"\ItH"''''. 
R-em a Antonínem K-em, byl schválen okresním výborem v B. Zalot)oU;" 
o niž tu jde, domáhala se žalující banka na Leopoldu R-ovi, ·fi(UI'>L., 

R-ovi a Antonínu K-ovi náhrady škody, ježto prý ji uveeJlJlii
a 
l~~;~e.psánjlm 

dluhopísu v omyl. O b a niž š í s o u cl y uznaly podle 'ž 
Ne j vy Š š í s o u d žalobu zamítl. 
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Důvody. 

žaloba založena jest podle názoru žalující banky na plenárním usne
sení nejvyššího soudu čís. 4321 sb. n. s. Odsuzující rozsudek odvolacího 
soudu spočívá na názoru, že škoda žalující strany byla zaviněna žalo
vanými, ježto podepsali dluhopis a uvedli tím banku v omyl, že obec 
K. právoplatně upsala válečnou půjčku a zavázala se vrátiti jistinu. 
Banka musila míti za to, že se usnesení obecního· výboru ze dne 8. čer
vence 1918 stalo řádně a že obec chtěla sjednati zápůjčku u banky. 
Banka v důvěře v platnost dluhopisu vyplatila potřebné peníze, jichž 
vrácení požadovala marně na obci. Z toho dovodil odvolací soud bez
významnost nesporné skutečnosti, že dluhopis ze dne 28. července 1918 
jest podepsá~ jen třemi osohami, nikoli čtyřmi, jak předpisuje § 55 obec. 
zřízení pro Cechy. Podle názoru vysloveného v čís. 4321 sh. 0,. s. jest 
jednou z náležitostí platného závazku obce, by listina o smlouvě měla 
náležitost § 55 obec. zříz., t. j. hy kromě jiného byla podepsána čtyřmi 
osobami, starostou, obecním starším a dvěma členy výboru (nyní za
stupitelstva). Praví se v usnesení tom dále. "Potřeba připomenutí, že 
stalo se usnesení a potřeba čtyř podpisů na listině má zajIsté poskyt
nouti druhé smluvní straně záruku co největší, že opravdu zachovány 
byly náležitosti předepsané ohecním zřízením ke vzniku závazku ohce. 
Bude zajisté řídký případ, že by čtyři osoby, starosta obce, obecní starší 
a dva údové zastupiteistva stvrdili podpisy, že stalo se platné usnesení 
obce, kdyby ve skutečnosti tomu tak nebylo. Z toho jest dále vyvoditi, 
že by ručili druhé straně svým jměním za škodu vzniklou tím, že, po
tvrdivše něco, na čem založila druhá strana svou důvěru a na základ~ 
čeho vešla ve smlouvu s ohcí, jí uvedli v omyl ... Podle úmyslu zákono
dárcova byla tím poskytnuta druhé straně dostatečná záruka platnosti 
celého právního jednání osvědčeného listínou takto zřízenou a opatře
nou .. ") ovšem jen tak dalece, že je výslovným stvrzením, že zákonné 
náležÍtosti byly splněny a podpisy čtyř osob úředních takřka znemožněn 
proti důkaz toho, co osvědčuje.« Z toho jest zřejmo, že nejvyšší soud 
kladl již v tomto plenárním usnesení stejný důraz jako na ostatní nále
žitosti i na skutečnost, že listina o závazku obce jest podepsána čtyřmi 
(ne nejvýše čtyřmi) osobami, a jest přeclpis § 55 ohec. zříz. vyložiti 
jako zákonné opatření na ochranu druhé smluvní strany. Jen tehdy lze 
mluviti o důvěř~'Héto smluvní strany v potvrzení, že stalo se platné 
usnesení ohce, když listina o něm zřízená byla podepsána čtyřmi, t. j. 
nejméně čtyřmi úředními osobamí, úřední hoclnosti výslovně vytčené 
v § 55. Bez podpisn jedné z těchto čtyř osob (starosty obce, obecního 
staršího a dvou údů zastupitelstva) není platné a právně účinné listiny 
podle § 55, není důvodu k důvěře, t. j. stvrzení, na němž mohla drnhá 
smluvní strana založiti svou důvěrn a nemohla tato býtí uvedena v omyl, 
~eboť nebylo pro ni dostatečné zárnky, že jednání osvědčené listinou 
jest platné. Lze proto jen tehdy mluviti o zavinění úředních osob, když 
podepsaly listinu zakládající závazek obce ve smyslu § 55 poslední 
odstavec v.počtn čtyř, t. j. nejméně čtyř a označily se při tom jako 
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orgány vytčené v témže předpise, neboť byla oprávněna důvěra 
strany jen ve správnost potvrzení učiněného čtyřmi podpisy. 
strana ta přes to, že z listiny byl jí zřejmý nedostatek záko"n;n;e~', í~~t~:~j 
tosti čtyř podpisů, nemůže dovolávati se omylu, jenž by ji o 
domáhati se náhrady škody ze jmění osob, jež podepsaly 
Nesporné jest, že ke smlouvě o zápůjčku došlo na základd'ě~o\~~,~,I:,n~~~ .• · 
dluhopisu ze dne. 28. července 1918 podepsaného třemi o 
rozhodné jest, že listina jest opatřena schvalovací do'ložkou 
výboru, neboť nebyl tím nahrazen zákonný požadavek čtyř 
šlo jen o další náležitost, ne však jedinou. Plnila-li tudíž 
kladě tohoto dluhopisu formálně vadného a tím neplatného, 
ani jí ani žalobkyni nárok na náhmdu škody proti žalovaným, 
nedostatek čtvrtého podpi·su byl patrný z listiny a vylučoval 
něhož není sporného nároku. Nemohl proto náhradni nárok 
na žalobkyni a nelze pro nedostatek nároku toho vyhověti 
sledkem toho nebylo třeba zabývati se ostatními námitkami zalovanl/ch" 
Připomenouti jest jen tolik, že vládní nařízení čís. 57/26 a další, .. 
byla prodloužena jeho platnost, nevztahují se na tento spor, neboť 
jím uplatněn závazek obce, o němž bylo ostatně již právoplatně roz-. 
hodnuto. 

čís, 8519, 

Spojil-Ii vlastnik nemovitosti stroj s nemovitostí, určiv ho k trv'alťrnt,ď 
užívání nemovitosti, stal se stroj příslušenstvím nemovitosti, třebas 
třetí osoba vyhradila ke stroji vlastnické právo, aniž však byla 
výhrada poznamenána v pozemkové knize, 

(Rozh. ze dne 1. prosince 1928, Rv I 673/28.) 

Žalobce prodal manželům H-ovým zařízení na ssací plyn, ,e:"avalICh' 
z motoru a ze zařízení na výrobu plynu, jež manželé H-ovi spojili 
se svou nemovitostí. Žalobce vyhradil si k motoru a ke zařízení vlas . 
nické právo až do úplného zaplacení kupní ceny. Výhrada . 
vlastnictví nebyla v pozemkové knize poznamenána. Žalovaná 
vedla exekuci vnucenou dražbou nemovitosti i se ssacím zařízením. 
~obou, o niž tu jde, domáhal se žalobce na žalované fieně, by byla 
sena exekuce vedená žalovanou na motor a zařízení na výrobu 
Pro c e sní s o u' d p r v é s tol i c e uznal podle žaloby. O d v 
1 a c í s o u d žalobu zamítl. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhově'l dovolání. 

Důvody: 

Jádrem sporu jest otázka, zda lze považovati za příslušenství nemG'_ 
vitosti zařízení na nassávaný plyn dodané žalobcem do mlýna m,tnželií 
H-ových, ohledně něhož si žalobce sice vyhradil právo vlastnické, 
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ví'hracia ta není v pozemkové knize podle § 297 a) obč. zák. pozna
menána. Rozsudek odvolacího soudu, který otázku zodpověděl kladně, 
napadl žalobce s hlediska dovolacího důvodu § 503 čís. 4 c. ř. s., uvá
děje, že zařízení to neni příslušenstvím, ježto nemělo býti podle vlast
níkova určení trvale spojeno s nemovitostí, nýbrž mělo býti upotřebeno 
jen. přechodně a výpomocně. Leč nelze souhlasiti se žalobcem. Odvo
lací soud dospěl ze skutkových zjištění převzatých z rozsudku prvého 
soudu k závěru, že vlastník nemovitosti věnoval stroj (zařízení na na
ssávaný plyn) k účelům nemovitosti a že stroj je pevně spojen s nemo
vitostí (zazděn). Že tento závěr je nesprávný, dovolání netvrdí a jest 
jím také dovolací soud vázán, ano jde o závěr skutkový (§§ 498 a 513 
c. ř. s.). Z těchto okolností však vyplývá po stránce právní, že stroj 
byl vlastníkem určen k trvalému užívání hlavní věci (nemovitosti). Tím 
stal se stroj příslušenstvím nemovitosti (§ 294 obč. zák.). Vlastnosti 
této nepozbyl ani tím, že vlastník užíval stroje přechodně a výpomO'cně, 
ano ze zjištěného stavu věci jde jinak na jevo, že stroj měl podle vůle 
vlastníka zůstati v trvalém spojení s nemovitostí pro její účely (srov. 
rozh. čís. 7769 sb. n. s.). Jde-li však o příslušenství, neplatí výhrada 
cizího vlastnictví k· němu, leda, že byla poznamenána v pozemkové 
knize. To se však, jak odvolací soud zjistil, nestalo. 

čis.8520. 

Proti vlastníkově zapurcl žalobě na ochranu proti výkonu služeb
ností jest přípustna obrana vydržecí držby slmebnosti, t. ,1, držby po
řádné, bezvadné a bezelstné, leč že vlastník nabyl obtížené nemovitosti 
v důvěře, že vlastnictví nemovitosti jest neomezené, 

(Rozh. ze dne I. prosince 1928, Rv 11 190/,28.) 

Žalobci domáhali se proti žalovanému uznání, že žalovanému nepn
sluší služebnost cesty po pozemku žalobců, že žalo'vaný jest povinen to 
uznati a zdržeti se všeho, co by bylo vykonáváním služebnosti cesty po 
tomto pozemku. O b a niž š í s o u d y žalobu zamítly. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a uložil 
prvému soudu, by, doplně řízení, znovu rozhodl. 

D ů vod y: 

Žalobci domáhají se uznání svobody svého vlastnictví a zákazu zá
sahu v ně výkonem práva cesty. žalovaný bránil se námHkou, že mu 
předchůdci žalobců ve vlastnictví pozemků zřídili právo služebnosti 
cesty, že žalobci o ní věděli a že dosud právo to vykonával a držel. 
Nižší soudy zamítly žalobu z důvodu, že ze smlouvy o' zřízení služeb
nosti ujednané s předchůdci žalobců nabyl žalovaný jen o'sobního ná
roku proti svým smluvníkům a že žalobci jako osoby třetí, nepřevzavše 
ani smlouvou ani po zákonu závazek předchůdců, nejsou povinní trpěti 

Civilní rozhodnuti X. 97 



-- Čís. 8520 -
1538 

výkon služebnosti bez ohledu na svou bezelstnost (vědomí o jejím 
zení a výkonu). Dovolatel napadá odvolací rozsudek hlavně pro 
správné posouzení právní a hájí názor, že nižší soudy nesprávně 
dají zákon, míníce, že se zásada důvěry v knihy pozemko,vé nev7J"h,,,,_ 
na případ vad knihovního pořadu, totiž neexistence vkladů, které 
s právním stavem byly v souhlasu. Soudí, že jeho právo nabylo 
věcného podle znění smlouvy a zápisem do knih, třebaže se zápis 
na jiné nemovitosti než obtížené, stalo-Ii se tak omylem, že W"UIIIO'lt 

žalobců o jeho právu jest směrodatnou, protože právo účinkuje, ač 
lem byl opomenut zápis, i proti nim. Zákon poskytuje v § 523 oM. 
ochranu služebnosti nejen, když oprávněný dokáže, že ji nabyl 
dem práva do knih), nýbrž i, když dokáže aspoň její držbu jako věc
ného práva. Žalovaný tvrdí tako,vou držbu, držbu, jako má zákon 
mysli v § 372 obč. zák., držbu nabytou na základě platného důvodu 
(pÚ'řádnou) a bezvadnou, uváděje, že mu služebnost zřídil smlóuvou 
dřívější vlastník obtížené nemovitosti a že on ji od té doby zřejmě a 
nerušeně vykonává s vědomím žalobdl, kteří na ni byli upozorněni. 
Žalobci proti tomu namítli, že nejsou vázáni služebností, nenabyvše 
O' jejím zřízení vědomosti. Jde jen o to, zda právo ze služebnosti, jež 
nebylo ještě vloženo do knih, ale vykonává se jako právo věcné (na 
základě platného důvodu), může býti uplatněno i pmti vlastníku obtí
žené nemovítostí vůbec nebo za jakých podmínek, a zda vlastník po
zemku může namítatí proti služebnosti své vlastnictví a za jakých pod
mínek. Že zákon nemínil slo,vy § 523 obč. zák. »Besitz derselben als 
eines dinglichen Rechtes« propůjčiti petitorní ochranu pouhému držiteli 
a nemínil ani upraviti ochranu possesorní pouhé držby služebnosti, 
vysvítá již ze systematiky zákona. Držiteli poskytnuta byla zákonná 
ochrana possesomí již v kapitole o d'ržbě a zákon by se o ní v § 523 
obč. zák. zbytečně zmíňoval. To dobře zdůrazňuje již sám spolutvůrce 
občanského zákoníka Zeiler ve svém komentáři k § 523, kde výslovně 
rozlišuje posBesorní ochranu podle § 338 a násl. obě.. zák. od ochrany 
petitomí podle § 523 obě. zák. Redaktoři zákona patrně chtěli poskyt
nouti petitorní ochranu držbě služebnos,ti, jež se vykonává jen fakticky, 
ale do knih není vložena, je-li její držba kvalifikována obdobně, jako 
při držbě věci poskytl již kvalifikované držbě ochranu v § 372 a násl. 
obě. zák. Slovy »Besitz derselben als eines dínglichen Rechtes« mínili 
vyjádřiti držbu pořádnou a bezvadnou, již má na mysli § 372 obě. zák. 
Tomu svědčí i historický vznik zákonného ustanovení. V původní o,snově 
zněl nynější § 523 obě. zák. mimo úvodní věty takto: »je nachdem sie 
von einen Teile behauptet oder von einen anderen widersprochen werden 
k6nnen. In ersten Falle muss der KUiger die Erwerbung der Servitu! 
oder wenigstens des Besitzes als eine dinglichen Rechtes, im zweiten 
Falle muss er die an seíner Sache geschehene Storung beweisen. Der 
eine Beklagte kaun sich mit dem Rechte der natiirlichen Freiheil, und 
der Anderc mit dem Rechte des guten Leumundes schlitzen«. Proti ne
gátorní žalobě vlastnické přípouštěla se tedy námítka nabytí služeb
nosti neb aspoň její držby jako věcného práva, spojené s poctivosti držby 
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(outer Leumund). Nabytím služebnosti nebo držby mín!lo se p:'otivou 
k"nabytí jednostrannému, jež se chrání ]eno~ p~sse,~orn<:, .nabyh ,odvo-

. držba pořádná, a proti žalobě vlastmcke pnpoush se namdka 
zene, .. 'k 'd' k' f k I! h O' takové držby, je-Ii bezelstná. Na pnpoml11 u Vl, ens, e au, y a ~;n-
rakouského apelačního soudu, že slova o ob:anach ,zaloval"eho p.atn do 
učebnice a nevyčerpávají všechny obrany, ]ezW se zalovany protI vl,:s!~ 

. cké žalobě může brániti i nabytím služebnostI, navrhl referent nyneJsI 
~~slov: aniž tím měl býti změněn smysl pŮVOdl;Í. P~dle !~ho, redaktoři 
ákona byli toho názoru že i proti vlastmcke zalobe poradny a beze

fstný držitel služebnosti je chráněn., Tc:nto ~áz~r zap"?á, do,:ela do 
systematiky zákona, ana kvalifikovana drzba ~ec.' Jest chr~~,e,na za!obou 
publicianskou a lze se proti ní brániti jen namltk,~u sllne]Slho duv?~~ 
neb obmyslností podle § 373 obč. zák. Redaloton patrn~ tedy mmlh 
rozšířiti zásady platné pro žalobu z domně~ého ~lastntctvI nem~V!toslI, 
'ehož nabytí brání jen nedostatek vkladu, I na zalobu z domnde slu-
1cbnosti a připustiti i proti negatorní žalobě vlast~íkově obra~u kvah
fikované držby služebnosti, je-Ii pořádná, b;zvadna. a bezelstn~. (Srov, 
Ofner protokoly sv. r str. LVII str. 319 a nalezy ~;e]v. s?udu Vid. 9650, 
4996 3161 sb. Gl.-Ung. a z literatury na pr. Kramz-Ehrenzwelg, 
syst~m § 260, Stubenrauch, Komentář II 221, Winiwarter, Komentář 
Jl 325, Ellinger, Komentář k § 523, Burghart, System III. 130, 
Opačně starší nálezy vídeňského nejvyššího so~du čís .. 15.~99, 15.4~55: 
14,618.) Ovšem proti takto nabytému právu sluzebnostI, nem ~pravneny 
chráněn proti vlastníku nemovitosti obtížené služeb~o~!I, ~tery nemovI
tosti nabyl v dllvěře v pozemkovou knt9U, !. ]. v duvere, ze !~ho vlast
nictví je svobodné (zásada § 1500 obc. zak. a § 71 knth. radu). Jest 
sice správný názor nižších soudů, že žalovanému nab~vatelt a beze
lstnému držiteli služebnÚ'sti nepřísluší její ochrana z duvodu smlouvy 
ujednaná s předchůdci žalobcll ve vlastnict~\ ježto právo. z; smlouvy 
váže jenom smluvníka. Ale zákon nepropu]cu]e, pk ukaza~o, bez~
lstnému a pořádnému drži,teli žalobu ze sm!ouvr prah smlu~n~kovu na
stupci, nýbrž věcnou žalobu absolutně pUSOblCI prah kazdem,u, kdo 
nemá důvodu nebo má důvod slabší. Nástupce toho, kdo sluzebnost 
zřidil, kter5r ví o zřízenC má sice důvod pro nabytí vlas~nictví, ale ~emá 
důvodu pro nabyti jeho svobody, ježto nebyl v, ton; smeru p,?dle naz~ru 
záko,nodárcova bezelstným. Nižší SOU?y, vycl;azepce,z opacneh,o prav~ 
ního názoru, nevzaly v úvahu, zda zalovany Je dr,zltelem ~luzebnos~1 
pořádným, bezvadným a bezelstným, zda naby: prava na nt s~luvne: 
zda nabyl držby bezvadně a vykonal ji bez~lstne a, zda ,~a druhe strane 
žalobci nabyli pozemku, který má býtI sluzebnostI o:btIz~n, Jako, neob
tíženého, svobodného ve smyslu § 1500 a 326 obc; zak., ~eve~o~c: 
o zřízení služebnosti nebo jejím výkonu nebo ne.muslce o nem vedetl, 
posléze, zda žalovaný po případě jeho ~ředc9ůdcl n.en~byh podle stavu 
pozemkové knihy v době vkladu SpOrtl; sl:,:ebno;str teto I ,~a ?emovl
tostech žalobců, pokud tyto v oné dobe Jeste patnly k obt;zene nem~
vitosti a služebnO'st nebyla přenesena na pozemky zalovanych od obtl
žené reality oddělené, jen omylem (§ 104 knih. zák.). 
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čís. 8521. 

I do společenstevní Hrmy lze pojati dodatek, sloužící k 
označení podniku. Takovým dodatkem mohou býti po případě i 
bájeslovná a fantastická, pokud majl jakýsi vztah k předmětu pO,1;liiri]··. 
a není obavy, že by jimi byla veřejnost uváděna v omyl, na 
složené z počátečních písmen jednotlivých slov hlavní součástky 

(Rozh. ze dne 5. prosince 1928, R I 820/QS.) 

Družstvo Einkaufsgenossenschaft deutscher Kau!1eute von Boden_ 
bach Llnct Umgebung registrierte Oenossenscha!t mit beschranker Haf
tung opovědělo k rejstříku firmu společenstev ní, do níž pojalo slovo 
»Oedeka«. Rej s tří k O' v Ý S o u d vrátil opověď firmy s tím, by toto 
slovo bylo z firmy vypuštěno. Rek u r sní s o ud napad'ené usneseni 
potvrdil. D ů vod y: Podle § 4 zákona ze dne 9. dubna 1873, čís. 70 
ř. zák. musí býti firma společenstevní vzata z předmětu podniku, tomu 
však neodpovídá slovo »Oedeka« do no,vého znění firemního pojaté, 
neboť toto slovo nedochází opory v předmětu podnikání družstva. Prá
vem proto žádá rejstříkový soud, aby toto slovo bylo vypuštěno ze znění 
firmy. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil usnesení obou nižších soudů. 

Důvody: 

Jest pravda, že dru·žstevní firma musí býti podle § 4 zákona ze dne 
9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák. vzata z předmětu podniku. Takovou firmou 
jest i firma stěžovatelčina »Einkaufsgenossenschaft deutscher Kaufleute 
von Bodenbach und Umgebung, registrierte Oenossenschaft mít be
schrankter Ha!tung«, neboť jest v ní vyznačen určitý typ družstva, totiž 
družstvo nákupní. Podle obecných zásad (čl. 16 druhý odstavec obch. 
zák,.) jest však přípustné, by i při společenstvech byl do firmy pojat 
dodatek sloužící k bližšímu o,ZIt"čení podniku. Takovým dodatkem 
mohou hýti po případě i jména Mjeslovná nebo fant"sfická, pokud maji 
jakýsi vztah k předmětu podniku a není obavy, že by jimi byla veřejnost 
uváděna v omyl. Slovo »Ged'eka« jest složeno z počátečnich písmen jed
notlivých slov hlavní součástky firmy, jest to slovo do jisté míry fan,
tastické, ale přece utvořené tak, že chová v 'sobě prvky hlavní součástky 
firmy, jsouc vlastně její zkratkou, tedy nepochybně v úzkém k ní vztahu. 
Není tudíž zákonného důvodu, by pojetí tohoto dodatku do firmy bylo 
odpíráno, op"čné stanovisko nižších soudú jest ve zřejmém rozpo'fU se 
zákonem, dovolací stížnost jest v § 16 cis. pat. ze dne 9. srpna 1854, 
čís. 208 ř. zák. odůvodněna a bylo rozhodnouti, jak se stalo. 
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čís. 8522. 

Zajišťovací exekuce na zákl~~ě souhlasných rozsu~ků ni!šlch soudů 
podle § 371 čís. 1 ex. ř. jest pnpustna teprve, bylo-ll podano do roz
sudlru odvolacího soudu dovolání. 

(Rozh. ze dne 5. prosince 1928, R I 836/28.) 

s (' II ci P r v é s t o I i c e povolil zajišťovací exekuci, rek u r sní 
s o u cl exekuční návrh zamítl. 

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

Dúvody: 

Stěžovatel napadá dovolacím rekursem právní názor rekursního 
soudu, že zajišťovací exekuce podle rozsudku druhé stolice podle § 371 
čís. I ex. ř. v novelovém doslovu je přípustna teprve od doby, kdy bylo 
podáno dovolání. Vychází při tom z názoru, že exe~uc; ta je přípustn~ 
již po uplynutí č~rnáctí?enr:í pa:iční lhůty. o.d doru~e?1 rozsu~ku, kdyz 
následkem soudl11ch prazdntn lhuta k podal11 dovolal11 nespada v jedno 
se Ihútou parični a prodlužuje se o dva měsíce. Ale stěžovateli nelze při
svědčiti. Doslov zákona připouští zajišťovací exekuci na základě po
tvrzujícího rozsudku druhé stolice, bylo-Ii proti němu podáno dovolánÍ. 
Je ovšem pravda, že starš~ praxe poy~l,:v~la ,~ajišťo~ací exeku~i na zá: 
kladě směnečných platebmch rozkazu Jeste dnve, nez byly podany proh 
nim l,ámitky, a po připadě ještě před domče~ím platebního ,~o'zkazu. 
Avšak podle judikátu čís. 187 ze dne 30. prosInce 1908 (VIZ CIS. 4439 
sbírky Ol. U. nová řada) připojil se již. nejvyšší soud vídeňskf k v~
kladu, že zajišťovací exekuci lze povohlt teprve, byly-Ir P?dany na,
mitky na základě názoru přimykajícího se k doslovu § 371 Č1s. 2 ex. r. 
Když' za tohotO' stavu judikatury pozdější novela o úlevách soudú při
jala dodatek k čís. I § 371 ex. ř. s closlovem, že zajišťovací exe~uci lze 
povoliti podle potvrzujícího rozsudku dr:rhé st~ltce, bylo-It pod,a~o. do
volání, pak záko,nodárce patrně chtěl pnpuslttt e,:e~ucI k zaj.lste~~ te: 
prve, až dQvolání bylo podáno, by věřilel za trva~l. dovolaclho ;Izem 
mohl dosíci zajištění, ježto právě následkem dovolan! a tepr,:e nasled,,: 
kem něho nemůže vésti exekuci uhražovací, podobne jako pn exekUCI 
k zajištění na základě směnečného pl"tebnlho' rozkazu, věřitel nemůže 
vésti onu exekuci následkem námitek. Kdyby zákonodárce byl chtěl při
pustíii zajišťovací exekuci bez ohledu k tomu, je-li dovolání již p~dáno, 
a že se exekuce uhražovací dovolacím řízením zdrží, byl by patrne volt! 
jiný doslov. Ze žádného jiného důvodu ndze dovo,diti, že záko.n~d~~ce 
měl jiný 'úmysl, než vychází z doslovu zakO'na, a ze sledo.val ]lnr uce! 
při této zajišťovací exekuci, nežli při zajišť?vací e~ekucI . na zaklade 
platebních rozkazů, to již vzhledem k uvedenemu jUdlkatu ČIS. 187. 
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čís. 8523. 

» Vozkou« ve smyslu § 224 čis. 8 c. ř. s. jest i majitel au·todlopra,/v. 

(Rozh. ze dne 5. prosince 1928, Rl 938/;28.) 

Žal?bce domáhal se na žalovaném náhrady škody, ježto se za do_ 
pravy zalobce autem žalovaného ztratilo žalobcovo zavazadlo. Pro
c es n í s o udp r v é s t o I i c e uznal podle žaloby. O cl vol a c . 
s o u cl o'dmítl odvoláni. D li vod y: Podle čl. II. zák. ze (tne 19. ledn~ 
1928, čís. 23 sb. z. a n. jsou podle nového ďoslovu § 224 čís. 8 c. ř. s 
feriálními věcmi spory mezi hostinskými, lodníky, plťaři, nebo vozky s~ 
strany jedné a jejich hostmi, cestujícími nebo zákazníky se strany druhé 
P?kuJ jde o závazky z těchto jejich vzájemných poměrli (§ 1316 obi< 
zak.). V souzeném případě jde o takovýto ·závazek, an i žalovaný, ma
JItel autodopravy, jest vozkou v širším slova smyslu. Poněvadž napa
deny rozsudek ckJručen byl straně 11. července 1928, kdežto odVOlání 
pOdán? ?ylo na poštu teprve dne 28. srpna 1928, bylo odvolání jako 
op?zdene odmítnuto, což se mělo státi již soudem prvé stolice (§ 468 
c. r. s.). 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl rekursu. 

Dllvody: 

Jest pravda, že § 224 čís. 8 c. ř. s. v doslovu zákona ze dne 19. ledna 
1928 čís. 23 sb. z. a n. neprohlašuje výslovně spory mezi majiteli a pod
mkateh al1todol'~avy a jic? .zákazníky za feriální, nýbrž řadí sem spory 
meZI vozky a je']lch cestu]1clmI nebo zákazníky (§ 1316 obč. zák.). Pod 
pOjem ,»~ozka« spadá však jakýkoli podnikatel, který po živnostensku 
o?starava dopravu cestujících a zboží, při čemž nezáleží na tom, v ja
kem rozsahu a s Jakou výpravou podnik svůj provozuje. V zákoně není 
zejména opory pro názor stěžovatele, že »vnzkou« jest rozuměti jen 
toh?, kdo obstarává dovoz ,koňským potahem. Nejde o obdobu, nýbrž 
o vykl,;d sl?~a »vo'~ka«, jehoz správnost ve smyslu právě uvedeném plyne 
z )~sneho ncelu zakona, by odpovědnost za řádné opatření převzatých 
veeI nesl ten, kdo se za úplatu po živnostensku podjal jich dopravy, což 
nelze obme~ov~ti jen,na určitý o~:uh pod~ikatelů tohoto druhu. Jde tedy 
o SpOl! Jaky ma na zcetelI § 224 CIS. 8 C. 1'. s., a, bylo,-li odvolání podáno 
na post~ po uplynutí více než půldruhého měsíce po doručení rozsudku 
procesnIho soudu, právem je odvolací sond jako opozděné odmítl. 

čis.8524. 

~?aži-I! ,~e dědic, vzclavší ~e, dědického práva ootářským spisem, do
vodit. bezucrnnost tohoto vzdanl se z okolnosti, jsoucích mimo notářský 
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spis, jež chce dokázati svědky a listinami, jest ho poukázati na pořad 
práva a stanoviti mu podle § 125 nesl'. říz. lhůtu k podáni žaloby. 

(Rozh. ze dne 5. prosince 1928, R I 944/28.) 

Za dědice ze zákona přihlásili se zůstavitelčiny dcery Anna H-ová a 
nezl. Hermina, provd. B-ová, dále manžel Jan H. Pozůstalé dcery popřely 
dědické právo pozůstalého manžela, ježto se notářským spisem ze dne 
9. května 1927 vzdal dědických práv k pozůstalosti své manželky. Jan H. 
popřel účinnost tohoto vzdání se. S o udp r v é s t o I i c e, vysl ech
nl1V strany podle § 125 nesp. říz., rozhodlo jsoucnosti dědického práva 
Jana H-a, nepřiznav mu práva dědická vzhledem k onomu vzdání se. 
Rek Ll r sní s o u d potvrdil toto usnesení vysloviv, že k objasnění a 
zodpovědění otázky, zda se Jan H. vzdal práv dědických, není třeba pro
váděti formální sporné řízení, poněvadž jde jen o posouzení notářského 
spis II a rekment uznal notářskf spi's za Účinný i tím, že si na jeho zá
kladě dal vložiti pro sebe právo vlastnické. 

N e j v y Š š í s o u d změnil usnesení obou nižších soudů v ten roz
um, že se Janu H-ovi stanoví podle § 125 nesp. říz. lhůta jednoho mě
síce od doručení tohoto usnesení k tomu, by podal žalobu k uplatnění 
svého popřeného práva dědického a by se o tom vykázal u soudu prvé 
stolice, jinak že bude pozůstalost projednitvána nehledíc k jeho dědic
kému nároku. 

Dllvody: 

Napadené usnesení trpí zřejmou nezákonností po rozumu § 16 nesp. 
říz. Rekursní soud přehlíží, že se stěžovatel snaží do,voditi bezúčinnost 
namítaného vzdání se z okolností jsoucích mimo notářský spis ze dne 
9. května 1927, které chce dokázati svědky a listinami. Podle § 292 c. 
ř. s. jest i proti veřejným li'Stinám připuštěn důkaz nesprávnosti dosvěd
čeného příběhu nebo dosvědčeného skutku nebo dotvrzení, Není po
chyby, že takový proti důkaz lze provésti jen sporem a že prostředky ne
sporného řízení k tomn nestačí. O takovýto proti důkaz proti obsahu 
notářského spisll nemŮže tedy bý,ti stěžovatel připra,ven napadenými 
usnesenimi. Jest proto napadené usnesení vzhledem k § 2 čís. 7 a 10 a 
§ 125 nesp. říz. zřejmě nezákonné, pokud v řízení nesporném po hmotně
právní stránce byla rozřešena otázka, zda žalobci příslušejí práva dě
dická čili nic. Ježto strany byly již podle § 125 nesp. říz. slyšeny, lze 
změnou napadených usnesení podle § 126 druhý odstavec nesl'. říz. 
zároveň již také rozhodnouti, kdo má jako žalobce uplatňovati práva 
dědická. Jest odkázati vdovce J,ma H-a na pořad práva, ježto pozůstalé 
ddi mají po rozumu § 125 druhý odstavec nesp. říz. silnější právo pro 
sebe. Jejich dědické právo nebylo ve své podstatě popřeno a jejich 
tvrzeni, že se Jan H. vzdal dědiokých práv, jest podepřeno obsahem no
tářského spisu ze dne 9. května 1927 a není tedy svévolné (srovnej rozh. 
čís. 95 sb. n. s.). 

, 'I 
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čís. 8525. 

Ujednání, že spory zůstanou v klidu a že si strany ponesou 
vyžaduje ohledně nesvéprávné strany svolení zatímního podpůrce 
schválení soudu. 

(Rozh. ze dne 5. prosince 1928, Rv I 542/28.) 

Proti žalobě, již podala osoba zbavená svéprávnosti na žalovaného 
o zaplacení peněžité pohledávky, namítl žalovaný kromě jiného, že smí
rem byly nároky stran, mezi nimi i zažalovaný nárok, vyrovnány. Žalobě 
bylo vyhověno s o u cl y vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í s o u cl 
uvedl v otázce, o niž tu jde, v 

cl Ů vod ech: 

Dovolatel pokládá za uesprávný právní názor nižších soudů, že ujed
nání stra,n, smír ze dne 8. října 1926, není platným, nebyv schválen opa
trovnlckym soudem, protože ujednání to bylo prý čistě formálně pro
cesním ujednáním o klidu řízení a jako takové nepotřebovalo schválení 
soudu. Nelze však dovolateli přisvědčiti. Podle jeho vlastního tvrzení 
bylo' smluveno, že vzájemné spory zůstanou v klidu a že každá strana 
ponese své útraty. Bez ohledu na to, zda dohoda o ponechání sporu 
v klidu rozuměla se tak, že spory zůstanou v klidu navždy a že vzájemné 
nároky v nich uplatňované tím jsou vyrovnirny a zrušeny, není již sama 
dohoda o tom, že si strany ponesou každá své útraty, pouhou formálně 
procesní dohodou o klidu řízení, nýbrž hmotně právní dohodou o nákla
dech, ježto nesení jich bez ohledu na výsledek sporu, týče se i hmotného 
nároku na náhradu útrat. Takový smír potřebuje k platnosti svolení ne
jen zatímního podpůrce podle § 8 řádu o zhaveuí svéprávností, nýbrž 
i schválení soudu podle § 865 obč. zák. Jest tedy správným úsudek od
volacíbo soudu, že hez soudního schválení není tako'vá dohoda platná. 

čís. 8526. 

úrazové pojištění dělnické (zákon ze dne 28. prosince 1887, čís. 1 
r. zák.na rok 1888). 

Předpisem § 47,.zák. jest úrazové pojišťovně propůjčen nárok proti 
škůdci na náhradu škody potud, pokud onll sama nahradila škodu po
škozenému, poškozenému však zůstává protí škůdcí nárok na náhradu 
škody, jejíž náhrady od pojišťovny neobdržel, a může uplatňovati tento 
nárok proti škůdci, třebas pojišťovnll nebyla dosud uspokojena. 

(Rozl!. ze dne 5. prosince 1928, Rv I 618/28.) 
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. 
Žalobce domáhal se na žalovaném náhrady škudy z úrazu, jejž utrpěl 

v podniku žalovaného. Z nároku na důchod srazil si žalobce to, co mu 
bylo vyplaceno úrazovou pojišťovnou. O b a niž š í s o u cl y uznaly 
podle žaloby, o d vol a c í s o u cl uvedl v otázce, o niž tu jde, v d ů
vo cl ech: Námitky nedostatku aktivní legitimace, po případě před
časnosti žaloby, odůvodňoval žalovaný tím, že podle § 47 zák. o úr. poj. 
dělnickém přísluší úrazové pojišťovně dělnické samostatný, přednostní 
nárok proti třetím osobám, jež úraz zavinily, na náhradu toho, co musí 
následkem úrazu podle úrazového zákona pojištěnému platiti. Pojištěnec 
prý se může domáhati jen zbytku té částky, jež mu ještě přísluší po srážce 
náhradního nároku úrazové pojišťovny. Nárok pojišťovny a poškozeného 
prý prýští z téže zákonné no'rmy, jest materielně a obsahově týž, nárok 
pojišťovny jest prý však přednostní a musí býti nejprve uspokojen. Do
kud se tak nestalo, není prý vůbec možno zjistiti, co zbývá pro pojištěnce. 
Nárok poškozeného na rentu i na bolestné a na náhradu věcné škody 
přechází prý na pojišťovnu. Mimo to prý má poškozený podle zákona 
o nemocenských pokladnách po jistou dobu nárok na podporu proti ne
mocenské pokladně, nikó!iv proti pachateli. Také tu prý pojištěncovo 
právo přechází již po zákonu na nemocenskou pokladnu. Naproti tomu 
jest uvésti toto: § 47 úra.z. zák., jehož se žalovaný dovolává, vymezuje 
objem náhrady i úrazové pojišťovny i poškozeného dělníka proti třetím 
osobám úra.z zavinivším. Žalovaný sám uvádí, že úrazová pojišťovna má 
nárok na to, by byla odškodněna za to', co. následkem úrazu pojištěnému 
(musila nebo) musí platiti. Žalobce nedomáhá se však na žalovaném 
toho, co by příslušelo úrazové pojišťovně dělnické nebo nemocenské 
pokladně nebo pojišťovně, nýbrž sráží ze svého nároku to, co mu ústavy 
ty z dúvodu úrazu vyplatily, pokud se týče co mu úrazová pojišťovna 
dosud platí, takže žalobou jeho nejsou nároky ústavů těch nijak dotčeny. 
Výklad, jejž dává žalovaný ustanovení § 47 Úr. zák., že poškozený ne
může své nároky protí osobám třetím, jež úraz zavinily, vůbec uplatňo
vati, dokud nebyla uspokojena úrazová pojišťovna, není správným. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání mimo jiné z těchto 

důvodů: 

Provádčje dovolací dúvod nesprávného právního posouzení věci 
(§ 503 čís. '4 c. ř. s.), udržuje dovolatel stále ještě námitku, že žalohce 
není aktivně legitimován, po případě že jest žaloba předčasná, pro-lože 
prý má pojišťovna podle § 47 druhý odstavec zákona ze dne 28. pro
since 1887, čís. 1 ř. z. z roku 1888 přednostní náhradní nárok. V tom 
směru lze odkázati dovolatele na správné důvody odvolacího rozsudku 
s dodatkem, že předpis § 47 prvý odstavec cit. zák. neobsahuje úchylky 
od občanskéhO' zákona ve příčině předpokladů pro nárok na náhradu 
škody ex delicto a že jen druhý odstavec obsahllje úchylky, ale to jen 
co do osoby oprávněné a co do objemu nároku v ten rozum, že nárok na 
odškodné proti škůdci má pojišťovna, pokud ona poškozenému škodu 

I 
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nahrazuje, že však zůstává poškozenému vyhrazen nárok na 
oné škody, jejíž náhradu od pojišťovny neobdržel. Nároky tyto se 
jemně nevylučují, nýbrž doplňují co do rozsahu plnou náhradu a 
tu mluvití o přednostním právu úrazo.vé pojišťovny. Totéž platí 
§ 65 ""kona ze dne 30. března 1888, čís. 33 ř. zák. pro náhradní 
nemocenských pojišťoven. 

čís, 8527, 

Výhrada vlastnického práva k věci prodané na úvěr zaniká, vp'!"_": 
prodatl\\ na prodaný předmět exekuci, Vedením exekuce jest hmotné 
provedení výkonem zabavení podle § 253 ex. ř., nikoliv již podání 
vrhu na její p,ovolení, najmě, má-Ii se výkon státi na přihlášení. 

(Rozh. ze dne 5. prosince 1928, R II 382/28.) 

Žalující firma prodala stroj K. firmě R. & spol. na uver s výhradou 
vlastnického práva. žalobkyně zažalovala kupní cenu za stroj a vpnl" 

k vydobytí kupní ceny exekuci právě na stroj K. Povolená exekuce 
byla vykonána, poněvadž o jmění firmy R. bylo zahájeno vyrovnací ří
zení. Stroj byl prodán veřejnou dražbou a výtěžek byl přidělen žalova
nému. žalobou, u niž tu jde, domáhala se žalující firma na žalovaném 
vydání tohoto výtěžku. Pro c e sní s o udp r v é s t u I i c e žalobu 
zamítl. O d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc 
prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, ji znovu projednal a rozhodl. 
D ů vod y: Kdo prodává movitou věc s výhradou práva vlastníckého, 
nepozbývá tohoto práva již lim, že zažaluje kupní cenu za věc. Ba ani 
vedením exekuce na prodanou věc nezaniká vyhražené právo vlastnické, 
neboť soudcovské právo. zástavní může hýti pro neplatnost zrušeno. Rov
něž mMe se strana vymáhající vzdáti toho zástavního práva. Vyhražené 
právo vlastnické pozbývá prodavatel: a) výslovným vzdáním se tohoto 
práva proti kupiteli. Není třeba, by kupitel souhlasil se vzdáním se. Ne
boť nemÍ1že žádati, by prodatel bezpodmínečně i proti své vůli trval na 
vyhraženém vlastnickém právu. b) Mlčky vzdává se prodatel tohoto 
práva (ne již žalobou o zaplacení kupní ceny ani přihláškou pohledávky 
v úpadku, ani návrhem na zabavení věci pro kupní cenu) jen vnuceným 
prodejem zabavené věci. Teprve prodejem vzdává se pro datel práva 
vlastl11ckého (smvnej: Dernburg: Občanské právo 2, § 171 pOZJl. 12" 
Dernburg-Rappe ll, § 171, pozn. 11, Oierke III, § 195, pOZJl. 28 až 30, 
Ehrenzweig: Soustava 1/2 a str. 423 a II/I, § 268 pOZJl. 21, Č. sb. n. s:. 
4993, Komentáře k § 455 obč. práva od Staudingera a Plancka). Naproh 
tomu je smlouva, že výhrada práva vlastnického má dále platHi, i když 
prodané věci byly dražbou prodány, neplatná. Nebo·ť vyhražené právo 
vlastnické jest neslučitelné s uplatňováním práva zástavního. 

Ne j v y š ší s o u cl nevyhověl rekursu. 
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Důvody: 

Otázkou, o niž jele, obíral se býv. nejv. soud vídeňský v rozhodnutí 
zapsaném do knihy judikátů pod čís. 246 a uveřejněném v úřední sbírce 
od čís. 1712, kde vysíovil a blíže odůvodnil, že výhrada práva vlastnic

kého zaniká tím, že prodavatel vede exekuci na prodaný předmět. Tento' 
právní názor přijal nejvyšší soud za svůj v rozhodnutí sb. n. s. čís. 4993, 
jak patrno z důvodů tohoto rozhodnutí. Jest tudíž mylným právní názor 

. odvolacího soudu, že vyhražené vlastnické právo zaniká teprve vnuce
ným prodejem zabavené věci, a neprávem poukazuje odvolací soud v této 
příčině k onomu zdejšímu rozhodnutí, ale neprávem se dovolává na 
opoclstatnění tohoto svého mylného názoru i soustavy Dra Ehrenzwelga, 
vydání 1923, jenž v § 268 na str. 423 toliko uznává za účelné, by bylo 
dovoleno vymáhajícímu včřiteli, by zabavil svou vlastní věc, tak ze
jména, když chce vymoci kupní cenu za předmět prodaný s výhradou 
vlastnického práva, ale poukazuje při tom na shora zmíněný judikát nej
vyššího soudu vídeňského čís. 246, podle něho·ž výhrada vlastnického 
práva zaniká pro pojmovuu neslučitelnost práva vlastnického a práva 
zástavního, dá-li vlastník věc zabaviti. Vede-li tudíž ten, kdo prodal věc 
s výhradou vlastnického práva, exekuci pro kupni cenu na tuto věc, 
upouští tím od vlastnického práva k věci proto, že, nemoha míti k věci 
zároveň právo vlastnické a právo zástavní, rozhudl se tím, že věc dal 
soudem zabaviti, pro soudcovské právo zástavní, a nezměnila by na t0111 

nic ani opačná dohoda stran, jakž se stalo i v tomto případě, pro právní 
nemožnost takového ujednání. Než přes to nebylo lze vyhověti rekursu, 
jelikož povolením exekuce se je~tě nenabývá, zástavlúho. soudcovské~o 
práva (§ 253 prvý odstavec ex. r.) a z exekucl1Iho SpISU Jde na Jevo, ze 
exekuce žalující firmě byla povolena na přihlášení a že žalobkyně, ne
přihlásivší se, nedala tuto jí povolenou exekuci vykonati, takže k oné 
kolisi práv vůbec nedošlo. Za to však dala žalobkyně tím, že exekuci 
neclala vykonati, zřejmě na jevo, že se nerozhodla pro soudcovské právo 
zástavnia že naopak zatím chce zůstati majitelkou předmětu prodaného 
s výhradou vlastnického práva. Nezáleží ani na tom, že usnesením kraj
ského soudu ze dne 3. dubna 1926 bylo k návrhu žalované strany zahá
jeno řízení vyrovnávací, neboť to nic nemění na skute,čnosti, že exekuce 
podle návrhu žalující firmy mčla býti vykonána teprve na přihlášení a že 
se žalující firma nepřihlásila a exekuci tedy vykonati nedala. »Vedením« 
exekuce jest hmotné její provedení výkonem zabavení podle § 253 ex. ř. 
a nikoli již podání návrhu na její povolení, které najmě, když se výkon 
má státi 11a přihlášení, ještě nemá právního významu. 

čís, 8528. 

Ve sporu o nároku nepominutelného dědíce na povinný díl nelze pře
zkoumati inventář sepsaný při projednání pozůstalosti, 

(Rozh. ze dne 5. prosince 1928, R II 383/28.) 

.1 
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Žalobu, domáhající se kromě jiného i vyplacení povinného dílu p r 
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 
napadený rozsudek a vrátí! věc prvému soudu, by vyčkaje pra.vomn.c; 
znovu projednal a rozhodl. D ů vod y: Jest tu odvolatelkou 

.kusost řízení, neboť názor prvého soudu, že požadovati žalobou 
povinného podílu z toho důvodu, že pozůstalostní jmění bylo nízko 
hadnu1-o, nelze a že se tak 3táti může jen v nesporném řízení, 
správný. Účelem pozůstalostního řízení jest, by mezi účastníky při 
jednání bylo docíleno urovnání nároků k pozůstalosti se vztahuj 
by pak na jeho základě pozůstalost byla oprávněným právním nás 
zůstavitelovým odevzdána. Již z povahy nesporného řízení plyne, 
mllže při projednání pozůstalosti býti rozhodováno o sporných 
cích pozůstalostních věřitelů, k nimž patří i odkazovnící a nelPOTl11nute 
dědici. Nemůže proto inventář při projednáni pozůstalosti sloužiti 
sporný podklad pro rozhodnutí o nároku těchto osob ve sponl. 
nevadí ani předpis § 18 nesp. říz., jenž platí jen, když zákon nenři7,,!;,,'" 

účasiníku právo k žalobě, nýbrž když již rozhodnutí v nesporném 
tvoří právo mezí účastníky. Soupis inventáře slouží však jen jednak 
účely veřejných dávek z pozůstalosti, jednak za podklad pro posolliení 
otázek, které ohledně výše pozůstalostních aktiva pasiv pří 
projednávání pozůstalosti přicházejí v úvahu jak pro súčastněné 
tak i pro soudy, pokud jim přináleží zákonný dozor nad těmito oS(lbami: 
Měla tedy skutečnost, jakou cenu mělo pozůstalostní jmění v den 
stavitelčina úmrtí, jako rozhodná pro posouzení výše povinnéhop 
býti 'jištěna ve spor.u samém důkazem znaleckým nabídnutým 
kyní. Než v tomto sporu nešlo jen o' zjištění pozůstalostního jmění, 
i o to, co žalobkyni jest započisti na povinný podil. Žalovaná př<,dn.esla, 
že žalobkyně obdržela za zůstavitelčina žívobyti celé bytu 
srážku dědického podílu a také hotovost, vše ve výši přes 5.000 
kdežto žalobkyně to, popřela. Bylo proto třeba o této rozhodné sku 
tečnosti provésti důkazy. 

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

D ů vod y: 

Názor odvolacího soudu, že ve sporu měla b)rti zjištěna skute6nost 
pro vyměření povinného dílu rozhodná, jakou cenu mělo pozůstalostnÍ 
jměni v den úmrti zůstavitelčina, jest mylný. Nejvyšší soud dolíčil již 
ve svých rozhodnutích čÍs. 252 a čís. 1279 sb. n. s., že pro vyměření 
povinného dílu jest zjednati skutkový podklad v řízení pozůstalostním 
potud, že se projednáním pozůstalosti zjistí s konečnou platností, kolik 
podle stavu pozůstalostního jmění připadá na povinný díl, a že nelze 
přezkoumati pořadem práva pravoplatné rozhodnutí pozůstalostního 
soudu, jímž stanovena byla cena nemovitostí patřících do pozůstalosti. 
V posléz uvedeném rozhodnutí jest zejména také vyvrácen názor hájený 
i nyní odvolacím soudem, podle něhož prý nevadí ani § 18 nesp. říz. 
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výkladu, že inventář při projednání pozůstalostí nemůže sloužiti za 
podklGd pro rozhodnutí o nároku nepominutelného dědice na povinný 
díl. Odvolací soud se s těmito rozhodnutími nevypořádává, takže jeho 
vývody neskytají podnětu, by nejvyšší soud jejich správnost znovu pře
zkoumal a od nich snad se odchýlil. Přes to však nelze rekursnímu ná-

. vrhu vyhověti, by napadené usnesení bylo zrušeno, protože odvolací 
soud zrušil rozsudek také ještě pro jinou vadnost řízení a z té příčiny 
úlovaná jeho rozhodnutí vůbec nenapadá, takže výrok o zrušení zů
stává 'l platnosti, třebaže jeho důvody v napadené části neobstojí. 

Čís. 8529. 

Dilerenční 'obchody. 
Obchody spekulační nejsou ještě obchody diierenčnimi, nebylo-li 

mezi stranami smluveno, že se transakce s cen~i papíry nemají sku
tečně prováděti a že mají slotfŽiti jen k dosažení kursovního zisku pro 
komitenta, nýbrž byly-U provedeny tak, že banka koupila (prodala) 
cenné papíry pro komitenta a dala mu obvyklé pololetní odpočty a vý
písy ~ depotu, proti nimž komitent nic nenamítal, a zpravila ho zvláště 
I} každé transakci, 

(Rozh. ze dne 5. prosince 1928, Rv II 155/28.) 

žalující banka domáhala se na žalovauém zaplacení 400.000 Kč. Ve 
sporu šlo o to, zda pohledávka žalobkyně vzešla z obchodÍ! diferenčních. 
Pro c e s n i s o udp r v é s tol i c e přiklonil se k tomuto názoru a 
ža-lobu zamítl. O d vo.l a c í s o u d k odvolání žalobkyně přisoudil jí 
129.155 Kč 70 h, odvolání žalovaného nevyhověl. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalovaného, k dovolání ža
IDbkyně přisoudil jí dalších 265.044 Kč 30 h. 

Důvody: 

1. Dovolání žalobkyně. Ve sporu šlo o jedinou právní otázku, 1. j. 
zda žalobní nárok vznikl z nežalovatelných obchodu diferenčních, du
sledkem čehož je sám nežalovatelný. Dovolací soud má za to, že nešlo 
o díferenční obchody a vyhověl žalobě i co do částky, kterou byla za
mítnuta odvolacím soudem. Důvody § 503 čís. 2 a 4 c. ř. s. provedla 
žalobkyně společně, stačí však vyřízení důvodu § 503 čís. 4. K práv
nímu posouzení postačila tato skutko,vá zjištěni. Mezi stranami nebylo 
smluveno, že se transakce s cennými papíry nemají skutečně prováděti 
a že mají sloužiti jen k dosaženi kursovního zisku pro žalovaného. Ve-

. škeré transakce byly provedeny tak, že banka koupila, po případě pro
dala cenné papíry pro žalovaného a dala mu obvyklé pololetní odpočty 
a výpisy z depotu, proti nimž žalovaný nic nenamítl, a zpravila ho 
o každé transakci zvláště. Nákupy a prodeje cenných papírů byly pro-

I 
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vedeny na patřičných bursách. Při většině obchodů vyšel popud od 
lovaného, pokud se tak nestalo, schválil obchody mlčky. Účtování ú 
pravisí a výloh na kontu žalovaného odpovídá bankovním 
a podmínkám, jednotlivé položky na obou stranách konta 
správné. Žalovanému bylo možno vyzvednouti si kdykoliv 
po zaplacení dluhované částky. Žalobkyně spravovala 
žalo'vaného tím, že podávala mu zprávy o výši i o změnách 
jímala koupené papíry do úschovy, vydávala z ní prodané papiry 
pisovala výtěžky kuponlt k dobru. Názor odvolacího soudu, že 
sjednávala po většině obchody »v sobě«, t. j. že prodávala papíry 
své vlastní zásoby, nevyplývá z těchto skutkových zjištění, aniž 
výz-nanl pro právní posouzení věci. Odvo.Jací soud vymezil pojem 
rencnich obchodů v podstatě souhlasně rozhodnutím čís. 5893 sb. n. 
Po této stránce souhlasí dovolací soud s právním jeho názorem. 
bylo dosud uvedeno jako skutková zjištění, nenasvědčuje, nýbrž 
ruje zákonu, že mezi stranami šlo o obchody, na něž by se hodil 
pojem. Postačí probrati další důvody napadeného rozsudku, pokud 
v nich dovozuje, že žalobkyně byla anebo musila si býti vědoma 
žalovaného nutného k podstatě diferenčních obchodů. Po této 
nejde o skutková zjištění ani o logický závěr učiněný lnl~a~i";[~~[[~;~~ia~; 
nýbrž o právní posouzení věci, jehož správnost musí p 
volací soud. Nesporná jednání stran nelze po právní stránce 
v ten f0'ZUITI, že jim- šlo ve skutečnosti o něco jiného- než o 0'01,+;,,," 

provádění příkazů co do nákupu a prodeje cenných papírů 
žalovaným jako' komitentem žalobkyni jako komisionáři. Dovolací 
nepokládá skutkový stav, zjištěný na základě doplněného řízení, 
dostatečný základ právního názoru, že šlo mezi stranami o 
obchody. Odvolací soud poukazuje po této stránce na nepoměr 
rozsahem obchodů a silami obchodujícího, přehlíží však další 
nosti ,jež vedou k odchylnému názoru,. Především je přihlédnouti k 
že spojení mezi stranami trvalo několik roků, a nelze z této doby 
trhnouti část a podle ni posouditi celek. Nerozhoduje ani 
kOll obchody následovaly, ani úhrnná částka splátek 
vaným. Proti tomu jest uvážiti, že žalovaný byl na počá 
spojení stavbyvedoucím s pevným platem, v pozdějších dopi;;ech 
čuje se jako architekt, píše na dopisnich papírech firmy o "'lBUBU'}"": 
stavbách, jež provádí, takže žalobkyně mohla věřiti jeho 
má peníze uloženy v podniku a že nemůže činiti splátky, což 
valo možnost uhraditi celý dluh. žalovaný byl skutečně sp,oleéni'keln: 
stavitelské firmy, aniž bylo tvrzeno, že žalobkyně obchodovala 
mou P., takže mohla znáti její majetkové poměry. šlo tudíž o 
u něhož nebyla vyloučena možnost, že nabude jednou jmění. Nezále,;l 
na tom, že banka již od roku 1920 požadovala od něho marně 
nebo splátky, neboť tím nestaly se obchody, jichž počátek sahá do 
1917, diferenčními. Nerozhoduje, v čem spočíval majetek zaluvam 
a že některým úředníkům banky byly známy dočasné poměry LalU' U' 

ného. Odvolací soud poukazuje na několik skutečností, na př. 
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vedoucích úředníků, na nedostatek krytí, na způsob života žalovaného, 
na účast na zisku společnosti a j., ale každá z těchto skutečností spadá 
do jiné doby a tím pozbývá právního účinu. Postačí, že před rokem 
1920" k?y spol;,čn~st po~a:a p~sobit!, byl žalovaný činným jako stavi
telska srla, tudlz vzdy vydelecne, coz bylo dostatečnou zárukou že za-

. platí )~dnou svůj dluh, který nebyl z počátku pro stavbyvedo~cího a 
. pozdep ,pro podnIkatele staveb tak značný, by byl oprávněn názor 
odvolaclho soudu o povaze obchodů. Žalobkyni šlo nebo mělo jíti za
jisté o to, by přišla ke svým penězům, ale, nechtěla-Ii žalovaného do
háněti k pla:ení a vyčkávala :le~šení jeho majetkové schopnosti, jež 
nebylo vylouceno, neprojevIla tun umysl potřebný k povaze diferenčních 
obchodů. Nestačí ani zjištění, že šlo o přátelský poměr a o spekulační 
úmysl, J,:k byl označen i účet žalovaného, u banky. Poměr ten vedl snad 
k tomu: ze banka posky!la žalovanému větší úvěr než jinému a že úřed
mel vysll mu velIce vstnc. I když žalovaný použil vydatně této značné 
důvěry, nel;ze říci, že banka nutně věděla o jeho úmyslu získati jen roz
dIlem kursu, t; J. hrou. žaJo~any: spekuloval při nákupu papírů a není 
pocI;ybno.sy, ze o tO~I. vedela I banka, neboť vedla pro žalovaného 
zvl~stnl ,ucet spekulacf1l. Ale sp,~kulační obchody jsou nezávadné po 
strance zalovatelnosh, sr. rozh. CIS. 5893 sb. n. s. a další v něm uve
dená; Nen~ vyloučen~, ž; žaloval2Ý ~Ieděl si příkazy k nákupům opatřiti 
cen~eo papu)',. o 11Ich:: oce~á~al, ze jlC~ hodnota stoupne, a že prodejem 
papnu vydela nebo ze Jmenr Jeho ulozené v cenných papírech stoupne 
~~k, že po ú~:adč dl,:~u na nich vázn~udho zbude pro něho značná 
cast~a Jak~. C.'Sty vytezek spe~ulace. Zalo'vaný chtěl získati rozdílem 
kursu, .:'1; pnym zpusOobem, nez který čin i z komisionářských obchodů 
d~ferencnr ~?chody, neboť nabyl papírů skutečně, efektivně, jako vlast
nrk, mohl Jlml dlsr:onovah .. P?dle své vůle, poklid uspokojil nároky 
~anky, ~lOhl Je zamcnlh za pne anebo prodati. Věc byla táž, jako kdyby 
zalovany byl kupoval a prodával papíry ty sám. I kdyby tak byl činil 
Jen za spekulaCI, bylo by šlo o platné právní jednání. Užil-li k témže 
práv~ím jednáním služeb,.banky: jež papíry pro něho kupovala nebo 
prodavala Jako kOlTIlSlOnar) nemem se tím nic na věci nebo'ť z toho 
ještě neplyne úmy~l obanky býti žalobci nápomocnou k t~mu, by nenabyl 
ve skutečnostI paplru. Jen tehdy dalo by se mluviti 00 diferenčních obcho
dec~, kdyby bylo prokázáno, že banka prováděla nákup i prodej elek
hvne Jen na oko, t. j. jen proto, by tim zakryla pravou povahu obchodů,. 
K }o,mu ned~stává se skutkových zjištění. Žalovaný byl činným výdě
lecne a. hledel vedle své stavitelské činnosti získati ještě spekulačními 
obchody s cennými papíry. činnost jeho byla dvojího drúhu, patrně 
d~lo se .. čekati, že. výtěžkem :t~vitelské živnosti bude žalovaný moci 
kl rt~ p~lp,~d~1e ztraty spekulacnl a, n~opak. Žalovaný měl z pOočátku 
staly m.eslc~1 plaC pozdej! byl :polecnlkem stavitelské firmy. Nedošlo-Ii 
k ocekavanemu ZIsku ze spolecnosh, nemá to význam pro spor, stejně 
Jako ~kutečnost,. ž,; cel,lf1é papíry žalovaného pozbyly na hodnotě a 
domnele Jeho Jmenl stala se paslvnrm. Že banka neprodala cenné pa
píry žalovaného exekučně, nasvědčuje spíše jiným skutečnostem a ne 
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jej,ímu věd~~í, j~hož vyžaduje povaha skrytých obchodů Lijj'en,n!'"," 
I v ton;to pnpade byla by banka zajisté tak učinila, kdyby se 
v~la vice o ~ve pohl~dávky,. než jak projevila opomenutim ex"kuční 
p .. ~deJe .. Z teto s~ovlvav~stl banky nelze ještě souditi, že \-,e'fl1leO;lV 
JeJI vznrkla prah zalovanemu nebyla žalovatelná a že má 
zn,e:lOdnocení cenných papírů v čas neprodaných. Znehodnoceni 
m.~:e stlhnol:!lb:,nku stejně jako neúspěch společnosti P. Banka 
pncmy odepntr za,lovanér:;u provedení příkazll, byť i následovaly 
~a sebou, am z duvodu, ze s10 neJen o muže činného výdělečně 
J~l: lze souditi z jeho dopisů, i o muže znalého věci, jenž ' 
pnm~ 0~bor111cky, určoval limi~a, odepíral prodati papíry, aČ ~u'''"al 
vy~van zalobkym, Jednal tudlz rozmyslně podle poměrů 
Am obraty v určitých dobách rychle následující za sebou ani 
obc!10clú r;emohly nutně vzbuditi podezření, že žalované~u jde 
o ,vice, nez o .~pekul,ační obchody. Vzhledem k tomu nebylo tře 
byvaÍl se dalslml duvody dovolacími aniž záleží na tom zda 
provác~ěla skutečně obchody »v sObě«: jsouc k tomu ostatdě nn,d,m',~' 
P?dle cl. 376 ?bch. zák., anebo na výšce krytí. Žalobní nárok jest 
nen . celou zazalo'vanou částkou. K dovolání žalovaného. Pokud 
v~ny b?l. odsouzen, může odporovati rozsudku jedině tvrzením že 
mltka dlterellčních obchodů jest oprávněna i co do oné iíástky' k . 
zaplacení byl odsouzen. Námitka ta byla vyvrácena předcho;ími 
vody, a není proto třeba zabývati se dále dovoláním žalovaného. 

čís. 8530. 

K podstatě fakt"!'y ve smyslu § 88, druhý odstavec, j. n. . 
vykazovala obsahove celou pohledávku z určité dodávky. Zaslal-li 
~atel kupíteli již dříve účet vykazující jeho pohledávku, nemá dalšl 
Jen o. nedoplatku kupní ceny povahu faktury podle § 88, druhý 
vec, J. n. 

(Rozh. ze dne 5. prosince 1928, Rv II 233/28.) 

Na základě právoplatného rozsudku saského vrchního zetnsl,éh, 
soudu v Drážďanech, jímž byl potvrzen rozsudek zemského 
Cvikově (Zwickau), povolil zemský soud v Brně exekuci. 
o z:~šel:í exekuce ~platnil dlužník kromě jiného, že podle ust"niOV,er 
o ~ns!us:lOstr p:latnych v tuzemsku nemohla býti u cizozemského 
prav11l vcc zahalena. Z rozsudku zemskéhO' soudu ve Zwickau vvuliN 
že námitka místní nepříslušnosti, vznesená stranou žalovanou proto 
za:!'ítnu'ta, že k nabídce v.ymáhající strany povinné straně' ze dne 
kveta 1926 jso~ přiloženy podmínky G. T. M., na kterýchž je . 
»Zahlu,ngs Erfullungsort und Gerichtsstand in Grimitschau« a 
př:d>~isk byl. též na potvrzení o přijetí příkazu, posléze, že povin~á 
ur~lte obdrzela ~otvrzení o přijetí příkazu strany vymáhající a 
Onem ustanovemm smlouvy neučinila ihned výtky. Podle zákn'nn:ých 
ustanovení, platných v tuzemsku, musí dohoda o sudišti místa 
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l.,~.ti prokázána listinou, což se v tomto případě nestalo a státi nemohlo. 
podle tuzemských zákonných ustanovení odůvodňuje přijetí listiny jed
noU $tranou dodané s doložkou o sudišti, proti kterémuž přijetí tíebyly 
činěn)' výtky, tam ustanovené sudiště, jen když jde o fakturu, faktura 
však neobsahuje poznámku: »Zahlbar und klagbar in Grimitschau«. 
Pl o c e sní s o udp r v é s tol i c e uznal, že usnesení zemského 

. civilního soudu.v Brně) jímž byla povolena exekuce, se zrušuje, exe
kuce se zastavuje a vyslovuje se, že rozsudek zemského soudu ve Cvi
kovč, potvrzený rozsudkem vrchního zemského soudu v Drážďanech 
ne ni exekučně vykonatelným v území československé republiky. O d~ 
vol" c í s o u d napadený rozsudek potvrdil. 

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

D ů vod y: 

Dovolatelka neprávem vytýká odvolacímu soudu nesprávné právní 
posouzení v tom směru, že nepovažoval tak zv. fakturu ze dne 22. pro
si'1ce 1922 za fakturu ve smyslu § 88 druhý odstavec j. ll. Podle zjištění 
nižších soudú byly odporující straně ndevzdány svědkem K-em zástup
cem vymáhající strany, na dodaný stroj faktura ze dne 8. srp~a 1922, 
znějící na papírové marky za účelem dosažení dovozního povolení, pak 
faktura ze dne 28. hstopadu 1922, znějící na celou kupní cenu ve zla
tých markách. Po zaplacení dvou třetin kupní ceny odevzdal týž svědek 
odporující straně fakturu ze dne 22. prosince 1922. Tato tak zv. faktura 
zní v podstatě takto: NadpiS: »Rechnung fUr die Firma C. F. G. Brunn.« 
Text: »Universall Spann Rahm- und Trockenmaschine wie von uns an 
17,/6. 1922 bestatigt Go1dmark 4.714.« K podstatě faktury ve smyslu 
§ 88 j. n. jakožto kupeckého účtu na dodané zboží náleží, by vykazovala 
obsahově celou pohledávku z určité dodávky, tedy uváděla, co bylo 
dodáno a kolik a jak (za jakých podmínek) příjemce z této dodávky 
jest dlužen. Takovýto účet má sloužiti odběrateli k informaci, kolik a 
jak si dodavatel z dodávky za ním po,čítá dluhem tak, by podle množství, 
druhu zboží, ujednané ceny, případných vedlejších plnění a podle způ
sobu placení mohl odběratel posouditi, zda faktura odpovídá smlouvě, 
by mohl ji v těchto směrech přezkoumati a po případě dluh do svých 
obchodních knih zapsati. Prodatel zapíše dO' svých knih fakturu znějící 
na plnou cenu, a to pravidelně do knihy faktur odeslaných a kupitel 
zapiše též fakturu dO' knihy faktur přijatých. Zaslal-Ii prodate! kupiteli 
již dříve účet vykazující pohledávku, nemá další účet jen o nedoplatku 
na kurní cenu jíž účelu faktury, by kupitele informovalo výši a o smluv
ních požadavcích z dódávky a jejich zpúsobu, proto mu chybí povaha 
faktury ve smyslu poslední věty § 88 druhý odstavec j. n. Kupitel ne
bude již zknumati další účet na nedoplatek části kupní ceny v nazna
čených směrech, proto,že nebude jej právem považovati za fakturu o do
daném zboží, nýbrž za pouhou upomínku. Tak zv. účet ze dne 22. 
prosince 1922 u,vádí jen výkaz nedoplatku jedné třetiny ceny za dodaný 
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"troj; Nen.í tedy účte!:, o dodaném zboží, nýbrž jenom výkazem o 
Ledne splatce beze vseho výkazu pohledávky a splátek. Nelze ho 
zovah za fakturu o dodaném zboží, jak předpokládá § 88 druhý 
vec !' n., am lroto,. že byv zasláním více účtů na různé splátky z j 
dodavky s ruznyml dolozkam! splatnosti a žalovatelnosti mohla 
zalovž~n~ příslušnost růz~ých soudů. Zákon předpokládá, že 
a. pnjetrm faktury bez namitek jest založena jednotná příslušnost 
teho. soudu pro celý dluh z jedné dodávky. Proto dovolací soud 
s nazorem odvolacího soudu, že tak zv. fakturu ze dne 22. 
1922 nelze považovati za fakturu ve smyslu § 88 druhy' odstavec . j. 

čís. 8531. 

Nálezy senátu disciplinárm komory ředitelství státních dCah nemohou 
~udy př~kQumáv:ati s hlediska věcného, nýbrž jen formální náležito"t; 
nalezu, ,;eJména zda ?ález nebo řízení jemu předcházející ne'vv~"'71l1lf 
podstatnych vad, ktere by byly s to, způsobiti zmatečnost. 

(Rozh. ze dne 5. prosince 1928, Rv II 234/28.) 

. žalobce,. ž~,]ezničI~í .zřízenec, domáhal se proti československému 
statu . Ufč.em: ze dlscIpltnarní nález senátu disciplinární komory ředi-. 
~elstvl statmch d;ah jest neúčinný, jakož i zaplacení služebních požitků. 
Zal oba byla za;l1Itnuta s o u d y vše c h tří s t o li c, N e j vy Š š í m 
s o ude m z techto 

důvodů: 

. ž~lobce napadá žalob~u nález senátu disciplinární komi'se ředitelství 
stat~:ch drah vze dne 19.c;ervna 1925 a domáhá se výroku, že nález je 
bezucmny a ze z toho duvodu jest žalovaný československý stát po
vmen, vyplat~tr mu zadržené služné. Než nález senátu disciplinárníko
m.or~ byl k zalob~o~u odvolání v kárném řízení přezkoumán discipli~ 
narn.l;'.' dvorem mll11sterstva železnic a byl jeho rozhodnutím ze dne 
8. zan 19'25 jJo;vr7en a toto rozhodnutí nabylo právní moci. Tímto ná
lezem dlsclpl:na~l1Iho dvoru jsou soudy vázány potud, že nemohou jei 
s hledIska vecneho (,matenelně) vůbec přezkoumávati a lze soudům 
jen. zk?~n:~ti f?fmální náležitosti nálezu, zejména zda nález nebo před~ 
chazejlcl. r~zel11 nevykazují podstatné vady, které byly s to, by způso
bIly zmatecnost, tvrzeno~ .. ~alobc~m. Z vad žalobcem vytýkaných mohla 
by s tohoto ~h"dl~ka pnjlÍI v uvahu námitka, že senát disciplinární 
komory ~ebyl radne obsazen (§ 477 čís. 2 c. ř. s.), kterou žalobce odů
vod11l1 prednesem, že člen disciplinárního senátu komory R. nebyl po 
c~lou ~?dinu. kárnému ústnímu jednání přítomen. Než v tomto směru 
zj~strl jlZ prvy ~ou.d,v že vsevpří~edící R. .vzdálil za sezení jen na několik 
l1Itnut z jednac! stne pn ctem hstmy jemu známé a že pak po dobll 
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jel10 nC!2řítol1lnosti bylo jednáni předsedovo přerušeno až do jeho ná
vratu. Zalobce nenapadal tot9 zjištěni v. odvolání důvodem rozporu 
s kárnými spisy, z nichž bylo učiněno, nýbrž zjištění toto si pro své 
odvolací vývody libovolně změnil a přizpůsobiL Nepřítomnost přísedí
cího R-a, tak, jak byla soudem zjištěna, nezpůsobila však zmatečnost 
v řádném obsazení disciplinárního senátu komory ani jeho nálezu a dů
sledkem toho ani konečného nálezu disciplinárního dvoru ministerstva 

. železnic, který se touto vadou také zabýval a neuznal ji za opodstatně
nOlL Ostatní formální vady vytýkané žalobcem disciplinárnímu řízení, 
byly nadhozeny jen povšechně, což platí zejména o výtce, že některý 
přísedící neovládal jednací jazyk, a že nebyly čteny listiny žalobcem 
předložené. Nebyly-Ii tyto výtky žalobcem skutkově určitěji dolíčeny, 
nelze ani odvolaCÍmu řízení vytýkati vadnost § 503 Č. 2 c. ř. s., nepři
pustil-li odvolací soud důkazů o takto neurčitých a nepřesných údajích 
žalobcových (§ 215 c. ř. s.). 

čís. 8532. 

Výslužné (podle zákona ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n.) 
nepatří mezi dávky a platy s tříletým promlčením podle § 1480 obč. zák. 
původní doslov • 

(Rozh. ze dne 5. prosince 1928, Rv II 385/28.) 

žalobě zaměstnance proti zaměstnavateli O' placení zaopatřovacích 
požitků podle zákona ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n. bylo 
vyhověno s o u d Y vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m 
z těchto 

důvodů: 

Napadeným rozsudkem cítí se žálovaný stižena v tom směru, že ho 
odvolací soud odsoudil k placení pensijních požitků žalobci, pokud se 
týče k doplatku na pensi zvýšenou podle zákona ze dne 18. března 1921, 
čís. 130 sb. z. a n. za dobu starší tří let, počítajíc od podání žaloby na
zpět. Leč neprávem. Výslužné jest, jak vyslovil tento Nejvyšší soud již 
ve více rozhodnutích (srovnej rozhodnutí čís. 1269,3119 sb. n. s.), za
drženou mzdou, která se vyplácí dodatečně po rozvázání služebního po
měru. Tomu-Ii tak, nespadá výslužné, jak mylně za to má dovolate!, 
mezi dávky a platy s tříletým promlčením podle § 1480 obč. zák. v pů
vodním doslovu (srovnej judikát bývalého nejvyššího soudu čís. III 
OL U. čís. 9035) a, protože nové ustanovení § 1486 obč. zák. o zkrácené 
lhůtě promlčecí u mzdy a u služebních platů vstoupilo v účinnost podle 
zákona ze dne 26. března 1925, čís. 41 sb. z. a n. teprve dnem 1. dubna 
! 928, nepochybil odvolací soud, když přes námitku promlčení přisoudil 
zal ObCL doplatky k pensi i za dobu starší tří let. Dovolání, jež to napadá, 
bylo jako neopodstatněné zamítnouti. 

Ob' 
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čís. 8533. 

Ten, kdo jako (spolu) vlastník domu ponechal místnost vv,nrn,on •• 
může se domáhati jejího vyklizeni jen po tak dloUho, dokud 
právo (spolu)vlastnické, nikoliv však, když již dům prodal, 
vřel s novým vlastníkem domu nájemní smlouvu ohledně oné mísŤt1loslt;. 
V takovém případě může se domáhati odevzdání místnosti jen na no'o"",. 
majiteli domu. 

(Rozh. ze dne 5. prosince 1928, Rv II 583/Q8.) 

žalobce přenechal v domě čp. 110 v čase, kdy byl jeho "",1 .. ,,1 
kem, žalované výprosau pokoj. Žalobce prodal napotom spoluvlast_ 
nický. podíl k domu a najal si od vlastníků domu v domě čp. 110 dvou_o 
pokoJový byl. žalobou, ° niž tu jde, domáhal se na žalované, by 
pokoJ vyklldl1a a mu odevzdala. Pro c e'S tl í s o udp r v é s t o I i c 
uznal podle žaloby, o d vol a c i s·o u d žalobu zamftl. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

Yýtk,a nesprávného práv~í~o posouzení věci (§ 503 čís. 4 c. ř. s.) 
neUl oduvodnena. Prodal~h zalobce v roce 1927 své sOI)lu'vlastrlict~í 
k dom~ č. p; 110 Růženě S~ové, pozbyl tím v domě i . bytu; vy~ 
nnUll~1l Sl vsak smlouvou s vl<l!stníky domu, v domě tom na další tří 
~oky .od !. října 19:7 do 1. řijna 1930 dvoupokojo.vý byt, jest jeho ná~ 
jemm p.rava V dome ?osuz.ov~ti nikoli podle toho, co před tím obýval 
neb ?byvah pra,vo mel, nybrz podle obsahu smlouvy nájemní, kterou 
uzavrel současne se smlouvou trhovou. Smlouva nájemní jest smlouvou 
obli~ační ~ příslušejí náj?mci jen práva ve smlouvě vyhražená a jen 
proh druh:, sn~uvn~ strane, ~e ~terou smlo~vu uzavřel. Může tedy ža
lobce, t~rdl~ll, ze m~stnost urcena pro kuchyn v bytě čís.. 2, obývaná do~ 
posud zalovano~I, jemu 'právem nájemním patří, že si ji též vymínil 
smlouvou s .majltelkaml Gomu, domahah se odevzdání této místno'sti jen 
na.maJltelka~h domu, nIkolI však na žalov<l!né, leč že by jí byl po pro
deJI domu ,nnstnost tu ,Pronajal jako podn~je~nnid anebo přenechal vý~ 
prosou, coz. anI ne~vrdl. Dovola:el jen tvrdl, ze postoupil žalované jako 
spoluvlastl11k a ,sprav ce domu mlstnost tu výpmsou před prodejem svého 
podllu na dome. Tento poměr z výprosy, jejž zákon v § 974 obě. zák. 
prohlaŠUje za poměr bezzávazný, trval, byi~li zde původně, jen po tak 
dlouho, dokud žalobci příslušelo k domu právo vlastnické. Od jeho zá~ 
Ulku mohou j,en noví, vlas~níci dO!'1U ,domáha!i se na žalované vyklizení 
mlstnosl! z duvodu, ze jl zalovana drZl bez duvodn nikoli však žalobce 
jehož právo proti výprosci zaniklo s jeho spoluvla;tnictvim k domu ze~ 
jména když nynější vlastnici žalovanou tam ,na dále trpí a tím v p;ávni 
poměr k žalované na místě žalobce vstoupili. To platí tím spíše i proto, 
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že žalobce dříve jednal, pakli výprosu žalované povolil, jako správce 
domu nejen jménem svým, nýbrž i jmén~m spoluvlastnice Růženy J-ové'
a nemůže nyní, když již není ani spoluvlastníkem ani správcem domu' 
uplatúovati právo, které mu jen v těchto vlastnostech příslušelo, jichŽ 
nyní již nemá, zejména když mu k tomu nedala souhlas a zmocněni ani 
Růžena J~ová, bývalá i nynější spoluvlastnice domu, ani Růžena S~ová, 
,nynějši spoluvlastnice. Uznal tedy správně odvolací soud, že žalobce 
není k této žalobě aktivnč oprávněn (§ 503 Ns. 4 c. ř. s.). Při tomto po~ 
suzovánÍ věci jest lhostejno, zda žalobce žalované kdysi přidělil jako 
domovnici byt jiný, jejž nyní obývá její dcera, jest lhostejno, zda kuchyně 
obývaná žalovanou tvořila a ve skutečnosti tvoří jeden byt s místnostmi, 
jež obýval a dosud obývá. Nerozhodno je též, zda žalobce, jak nyní te~ 
prve v dovol"ní tvrdí, žalovanou vypověděl z domovnického bytu ještě 
před prodejem svého spoluvlastnického podílu, neboť rozhodným jest, 
zda nynější vlastníci domu jí jako domovnici dále byt poskytují čili nic. 
Domáhati se práva na vyklizení bytu, obývaného domovnicí, přísluší jen 
nynějším vlastnikllm domu, nikoli bývalým. 

čís. 8534. 

je-li již zahájen spor o jsoucnost neb o. po.řadí pohledávky, nepomijí 
příslušnost soudu, u něhm byl spor zahájen Um, že byl proti přikázání 
téže pohledávky z rozvrhu nejvyššího. podání jedné straně rorrepře podlín 
druhou stranou rozepře odpor. V tako.'ém případ.ě jest na exekučním 
soudě, by poukázal odpor na onen spor, nemůže však jíž napřed! provésti 
náhradné rozdělení podle případného vitězného ro.zsudku odporova
te!ova. 

(Rozh. ze dne 5. prosince 1928, R 1 850/28.) 

Knihovní věřitel Bedřich Sch. vedl spor s knihovní věřitelkou Marií 
R~ovou o jsoucnost a pořadí pohledávek Marie R~ové. Rozvrhuje nej
vyšší podání za zavazenou l1emovitost přikázal e x e k u ční s o u d 
pohledávky Marii R~ové, poukázal odpor Bedřicha Sch~a na onen již za~ 
hájený spor a zároveň vyslovil v rozvrhovém usnesenC komu má při
padnouti zbytek nejvyššího podání pro případ vítězství Bedřicha Sch~a. 
Rek u r sní s o u d vyhověl I'ekursu Marie R~ové potud, že změnil toto 
náhradní přikázání. . 

N e j v y Š š í s o u cl k dovolacímu rekursu Bedřicha Sch~a změnil 
napadené usnesení v ten rozum, že se s rozdělením zbytku nejvyššího 
podání pro případ vítězství stěžovatele ve sporu posečká až po právo
platném rozhodnutí onoho OdPŮfČího sporu. 

D ů vod y: 

Prvý' soud obíral se na základě odporu, který byl vznesen, proti při
kázání zbytku nejvyššího podání na pohledávku Marie R~ové, tím, komu 
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podle výsledku sporu připadne onen zbytek nejvyššího podání, na 
si činila nárok Marie R-ová. Totéž činí soucl rekursní. Nižší soudy 
čínaly si správně. Exekuční soud má odpor proti přihlášeným nárok!",ni 
poukázati na pořad práva a zatím přikázati nároky tak, jako kdyby nec 
byly popřeny (§ 231 prvý odstavec ex. ř.). V rozsudku, jímž bylo od~ 
poru vyhověno, má býti podle § 233 ex. ř. vysloveno, kterému věřiteli 
a jakou částkou se má vyplatiti sporná část podstaty. Rozhodnout! 
o sporu, potřebném k vyřešení odporu, přísluší soudu exekučnímu a roz
sudek působí ve smyslu § 232 ex. ř. pro všecky súčastněné a proti 
Je-li však spor o jsoucnost pohledávky neb o pořadí již zahájen mezi 
týmiž osobami, jež by podle pravidel exekučního řádu (§ 213 a 231 
ex. ř.) měly provésti spor v té příčině následkem podaného odporu, pak 
podle zásady § 29 j. n. nepomíjí příslušnost soudu, u něhož byla rozepře 
zahájena, a nenastává ani výlučná příslušnost exekučního soudu k vy
řízení zahájeného již sporu jedině proto, že byl vznesen odpor. Bylo by 
zbytečné podávati novou žalobu u exekučního soudu a vadila by jí také 
rozepře II jiného soudu již zahájená. Proto rozhodne spor O jsoucnosti 
pohledávky (po případě o jejim pořadí) onen soud, u něhož byl spor již, 
zahájen. Na exekučním soudu pak bude, by podle rozsudku po případě 
provedl rozvrh podle obdoby § 233 druhý odstavec ex. ř., pokud o tom 
již nebylo rozhodnuto ve sporu. Exekuční soud v souzeném případě tedy 
právem nepoukázal odpor na pořad práva, an spor o jsoucnost po pří
padě o pořadí pohledávek Marie R-ové a Bedřícha Sch-a hyl již zahájen 
u krajského soudu v M., ale neprávem provedl již napřed náhradné roz
dělení podle případného vítězného rozsudku stěžovatelova. Pro takové 
rozdělení neměly nižší soudy před rozhodnutím sporu žádného podkladu. 
Rekursní soud neprávem tu přihlédl také k omezení žaloby podle pro
cesních spisů, když nebylo v rozvrhovém řízení u první stolice takové 
omezení tvrzeno a tato okolnost tedy byla v řízení rekursním novotou. 
Exekuční soud mohl tedy na základě odporu z důvodu tvrzené odporo
vatelnosti zástavního práva Marie R-ové, ježto tím bylo dotčeno pořadí 
její pohledávky a pořadí pohledávky stěžovatelovy, poukázati odpor jen 
na pořad práva po případě na spor již zahájený, ale nesměl předbíhati 
výsledku sporu rozhodnutím pro případ úplného vítězství stěžovatelova. 
Toto vítězství nebylo jisté a teprve rozsudkem mělo býti vysloveno, po
kud je zástavní právo Marie R-ové proti stěžovateli bezúči.nné a pokud 
je v důsledku toho Marie R-ové povinna strpěti uspokojení stěžovatelovo 
z nejvyššího podání. V samém sporu bude řešiti otázku, co, po případě 
kolik má podle § 13 odp. zák. Marie R-ová plniti, po případě strpěti, by 
žalobce (stěžovatel) z nejvyššího podáni došel úhrady a jakou částkou 
má v důsledku zástavních práv věřitelů, kteří následují v pořadí za Marií 
R-ovou, ale předcházejí před pohledávkou stěžovatelovou, strpěti uspo
kojení stěžovatelovo. Teprve, ukáže-Ii se podle obsahu vyneseného roz
sudku potřeba nového rozvrhu, bude na soudě exekučnim, by zařídil po
třebné, jinak by mohl předbihati svým rozhodnutim výsledku sporu a 
rozhodovati jinak, než bude odpovídati vynesenému rozsudku. 
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Čís. 8535. 

Právní poměr mezi krejčovským pomocníkem a krejčovským ~!str~ 
otázce výpovědi (propuštěni bez výpovědi) řídí se § 77 (82) Zlvn. f. 

~ nelze tu použiti § 1159 obč. zák. . . . 
živnostenský řád vztahuje se i na pomocné dělníky placene od kusu. 

(Rozh. ze dne 6. prosince 1928, Rv I 294/28.) 

. zal obě krejčovského pomocníka proti mistru o zaplac,;ní mzd~ za 
čtrnáctidenní výpovědní lhůtu pro c e sní s o udp rve s t o II c e 
vyhověl, o d vol a c í s o u d žalobu zamítl. . 

N e j v y Š š í s o u cl zrušil rozsudek oclvolaclho soudu a vrátil mu 
věc. by, doplně řízení, znovu rozhodl. 

D ů vod y: 

Dovolatel právem vytýká, že odvolací soud posoudil vě.c nespr~vně 
po stránce právní, pokud jde o. žalobní nárok na za~lace~l1 520. Kc. z~ 
dobu výpovědní. Tento žalobní nárok .se opír~ o sl~~eblll pomer mezI 
žalujícím krejčovským pomocníkem a zalovanym. krejcovskJ.'m 1111strem. 
Odvolací soud posuzoval služební poměr stran Jen s hledls~a § 1159 
obl'. zák. a jedině z toho důvodu zamítl žalo?u o .zaplacelll mzdy za 
čtrnáctidenní lhůtu výpovědní. Podle souhlasneho prednes.,: obo~ stran 
zjistili nižší soudové, že žalobce byl přijat žalovaným krejco.vsky;u mi
strem jako krejčovský dělník do práce, při čemž mz~~ byla .~jednan~, od 
kusu a o výpovědní lhůtě nebyl? jedn~no:,P.o~.le § 1 CIS. ~5 z~v,nost. rad~ 
jest řemeslo oděvnické živnostI, podJeha]ICl Zlvl10stenskemu ;adu, a po 
dle § 72 živnost. řádu rozhodují o poměrech mezi samost.atnyml remesl
níky a pomocnými dělníky přeclevší!:, zvlášt~í předpisy, jež p~o to byl!; 
vydány. Tak jest zejména v § 77 zlvnost. radu us!an?ven?, z,e, ~enl-h 
o výpovědi nic jiného smluveno, plat! čtrnáctid~nn} v~eovedl1l Ih~ta,. a 
v § 82 živnost. řádn jsou vypočteny duvodyc z ?lc.hz n;uze.pomocny ~el
llík býti propuštěn bez výpovědi. T!;to zvl.astOl pre~p~sy zlvnostenskeho 
řádu nebyly třetí novelou k občanskemu zakonu zmeueny, n.eboť v § :?~ 
této novely se praví, že netknutými zustávají zvláštní p~edp~s! pro urclte 
pracovní poměry, mezi nimi též předpisy živn~stensk~ho. radu. ~ u,:e
deného plyne, že také poměr mez}. ža,lobc~m a zalo.~anym lest ,slu~~bUlm 
poměrem, který jest upraven zvlastlllm za~onem, zlvn.os!enskym raden;, 
a že ustanovení § 1159 obč. zák., zavedeneho teprv;, treÍl ?ovelou. k obc. 
zákonu, nelze v tomto případě použíti. Tomu nem na • .zavadu, .. ze hyla 
ujednána mzda od kusu, neboť z posledn:í věty § 77 zlvnost., radu jest 
zřejmo, že zákon ten se vztahuje i na,pon:ocné ~ělníky placene od kusu; 
Odvolací soud, opřev ,své rozhodnuÍl o zalobnllll. na,roku na zaplace~l 
mzdy za lhůtu výpovědní jen o předpis ~ 1159 ohc. zak., n~~osoudll.vec 
správně po stránce právní a dovolací duvod podle § 503 CIS. 4 c. r. s. 
jest opodstatněn. 
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čís. 8536. 

vTen, komu byl pozemek prozatímně přidělen, jest oprávněn dOlmál13 
se zalobou podle § 372 obč. Zák. jeho odevzdání na tom kdo se 
vykázati ani prozatímn,m přídělem. ' 

.Předpis § 12 ná?r~ zák. o v~povědi ze zabraného majetku vzltahlli. 
se Jen ~a ty o~oby. Jez hOSpO~ařl na pozemku právem; nevztahUje se 
ty, kdoz se ujaly hospodarenl po zabrání bez svolení Státního 
kového úřadu, aniž na ty, kdož se teprve po převzetí pozemku Stlitnút 
pozemkovým úřadem chopili držby svémocně. 

(Rozh. ze dne 6. prosince 1928, Rv I 525/28.) 

~alobci domáhali se na žaJovaných ádevzdání pozemku, tvrdíce, 
se ]Im poz,:mku do~t,alo v přídělovém řízení. Žalobě bylo -
s o ud Y v sec h trl S t o II C, N e j v y Š š í m s o ude m z 

důvodů: 

J~k nejvyšší soud již v rozhodnutích čís. 7862 a 7960 sb. n. s. 
vyl?Z1~ nabývá _ s,e vlastníctv,í přidělených nemovitostí přímo 
a~!z v treba v fyS1,;keho. odevzda111, k nabytí stačí pouhý důvod, jímž 
p;ldel, takze, pU]de:llvo vlastnictví Publicianské podle § 372 a násL 
zak., ~es,e]de na drzbe stran, nýbrž budou se měřiti jen jejich důvody 
do sve Sily avhod~?ty,.a o takový případ tu půjde, protože důvodem 
vla~tmc:vl, znzu]1clm lest podle § 27 příď. zák. teprv konečné r02:ho,d
nul! ~tatl11h?, ~ozemk?véhov úřa~u, na jehož základě může býti vlastc 
mctvI pro pndelce kl11hovne vlozeno-. Takového rozhodnutí žalobci 
vyk~zali. ~dyby ho byli vykázali, byl,,; by jejich žaloba vindikací, poně
vad z ho vsak ~evyk~zah, ]e pouhou zalobou Publicianskou, a ptáme-li 
se po vlast?lck>:c? vd~vode:v~ stran, seznáme, že žalobci mají, hledí-li se 
~e skut~ovym z]lstemm mzslch stohc, pro sebe aspoň příděl prozatímní, 
zalovam vsak ,naprosto ž~d~ý, ťrozatí~n! příděl žalobců zjistily nižší 
stolice, nehl edic k vypovedl svedka pndelového komisaře K-a na zá
kl~dě, situačního plánu a rejstříku přídělů, operátů Obvodové úřadovny
Statmho pozemkového úřadu, pokud se týče přídělového komisaře v nichž 
pko pří;Jělci (»n!ajitelé<: z~ »n.ové?o stavu«) uvedeni při spor~ém po
zemk~ zalo~c1. Zalovam vsak mčlm podobným se nevykázali a musí 
t~9~ zalo?cumv podle § 373 obč. zák, ustoupiti. To stačí úplně, ale lze 
]este dOl?,z;h, ze se nep;ávem odvolávají na § 12 náhr, zák., podle UCO>V" 

h?spoda~'!Cl 0vso,ba musI d?~tal! od Státního pozemkového úřadu výpo
ved pr,ve, nez uřad ten mu:e pozemek převzíti, neboť ténto předpis 
vztahuJe len na osoby, ktere v poměru k Státnímu pozemkovému úřadu 
hospodaří tam právem, ta~že, neplatí na o'soby, které se po zabrání, Pl} 
24. dubnu 1919, hospodarem uply bez svolení Státního pozemkového 
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úřadu, ježto takové ujetí se držby jest podle § 7 n. zn. záb. zák. neplatné, 
proti Státnímu pozemkovému úřadu a důsledně i proti přídělei jako jeho 
právnímu nástupci nicotné, takže, jak nejvyšší soud již měl příležitost 
vyložiti, nemůže se Státni pozemkový úřad dopustiti proti takové osobě 
rušené držby a může ji dáti vykliditi i bez výpovědi v § 12 náhr. zák. 
zmíněné, dále nevztahuje se povinnost k výpovědi samozřejmě také na 
osoby, které se teprve po převzetí pozemku Státním pozemkovým úřa
dem držby svémocně, t. j. aniž by jim byla Státním pozemkovým úřa
dem odevzdána, uchopily, v jakémž poměru právě jsou žalovaní, když 
ani nemohou tvrditi, že, když se v roce 1925 držby uchopili, měli k tomu 
svolení Státního pozemkového úřadu, jenž již v roce 1924 zahájil tam 
řízení příáělové a tudíž pozemky tamni již měl převzaté. Žalobci dostali 
pozemek od přídělového komisaře a zaplatili již většinu přejímací ceny, 
kdežto žalovaní se ho chopili svémocně a bezplatně a chtějí si ho přece 
proti žalobcům podržeti. 

čís. 8537. 

Dobrovolný ro~vod manželství od stolu a lože jest předmětem volně 
disposice stran. Byla-li otázka viny upravena smírem, tvoří mezi stra
nami právo, a Jest směrodatnou i v řízení o žalobě o rozluku manželství. 
Třebas bylo ve smíru stanoveno, že manželka neni vinna na rozvodu, 
jest její skutky, přispěvší k hlubokému rozvratu manželstvi, vzíti v počet 
pří posuzování, zda jest manželova vina na hlubokém rozvratu mamel
ství převážnou ve smyslu § 13 p{sm. h) rozl. zák. DOlmáhá-li se v tako
vém případě manžel rozluky manželství z důvodu hlubokého rozvratu 
manželství, manželka pak navrhuje zamítnutí žaloby, jest sice žalobě, 
nebyla-Ii shledána převážná vina manželova na rozvratu, vyhověti, avšak 
vysloviti rozluku jedíně z viny žalobcovy. 

(Rozh. ze dne 6. prosince 1928, Rv I 674/28.) 

K žalobě manžela rozloučil pro c e sní s o II d P r v é s tol i c e 
manželství z viny obou stran. O d vol a c í s o u d k odvolání žalované 
manželky napadený rozsudek poivrdil. 

N e j v y Š š í s o u d změnil k dovolání žalované rozsudky obou niž
ších soudů v ten rozum, že se manželství -rozlučuje jen z viny žalobcovy. 

Důvody: 

Manželka podala na manžela žalobu o rozvod a bylo za sporu právo
platně povoleno manželee oddělené bydliště a manželu uloženo, by jí 
platil 500 Kč měsíčně zatímního výživného z důvodu, že je II něho na cti 
a na těle ohrožena. Spor o rozvod, s nímž sp"ojeno i jednání o rozvodové 
žalobě navzájem, skončil smrrem ze dne II, května 19022, jímž obě žaloby 
vyřízeny v ten rozum, že: dohodli se manželé na dobrovolném rozvodu, 
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j~l:Ž jimyak byl usnesenÍJll z téhož dne povolen, zavázal se manžel 
\Jll manzelce mčsíčně 500 Kč výživného s výhradou změny pro 
r0ctstat~ého zvýšení nebo sníženi jeho služebních příjmů, uznal 
~e manzQelka nemá na rozvodu žádné viny. Žalobu o rozluku, o niž 
lde. z ~uv.octu ~o.zvratu podal manžel dne 27. listopadu 1925, jak . 
proto) ze Jeho zadost o rozluku podaná v mimosporném řízení 
l1e~ouhlas manželčin zamítnuta, a opírá se v ní vesměs (jakž nřirA70"~ 
al11 od rozvodu sporu nežilí) O skutečností sběhnuvší se před ro"vc,dem: 
te~ly před smírem ze dne ll. května 1922. Nižší stolice, vyšetři vše sku_ 
~eC110stI !Y: uznaly na rozluku z obapolné viny, čemuž se žalovaná man
zelka bral11 s poukazem na smír, podle něhož jí vina nestihá takže 
Iz:, přičítati jen manželi, jenž pak podle § 13 písm. h) rozl~ zák. 
naroku na rozluku, takže žalobu jeho dlužno prý zamítnouti. Podle ná
ZOru nejvyššího soudu jest po právní stránce nahlížeti na věc takto: Vše 
co bylo p!edl~ětem smí~u, podléhá volné disposici stran. O výživném j~ 
to samozrelme, ale plaÍ! to I o obou druhých bodech, o rozvodu man
želství a o vině na něm. Z volné disposice stran vyňato jest jen zrušení 
svazku manželského, o ten se však při rozvodu nejedná, neboť předmě
tem rozvodu jest jen zrušení faktického manželského spolužití (právní 
svaze~ zůstá~.á zachov~n) a .toto spolužití mohou manželé volně upraviti 
a tucJrz I znlsltr. To dosl o vyrazu v ústavu t. zv. dobrovolného rozvodu 
jehož podstata záleží v tom, že se na něm manželé usnesou. Arcí záko~ 
praví v § 93 obč. zák., že není dopuštěno, by se manželé rozvedli <své
mocně,. avšak § 103 tamže stanoví, že jim rozvod musí býti povolen, za
chovaJI-1I opatrnosti v § 104-106 tamže stanovené, z nichž nyní po od
padnutí smírčích pokusů zbývá jeli to, že musí před soudem prohlásiti, 
ze se pk o rozvodu, tak i ohledně majetkových podmínek a výživného 
d?hodli, takže }o.,vš,e jsou podmínky jen od jejich vůle závislé, při čemž 
zakon vyslovne Ol, ze soud musí se spokojiti s jich prohlášením a nesmí 
se pouštěti do vyšetřování, zda tomu tak jest, jak prohlásili. Ostatně 
1. kdyby se manželé rozešli dobrovolně bez soudního povolení, nemůž~ 
JIm v tom nikdo brániti, neboť rozdíl od dobrovolného rozvodu soudem 
je jen ten, že je váže jen tak dlouho, dokUd sami chtějí, že každá strana 
mLrže na druhé žááati, by se do manželského společenství zase vrátila 
k~eréh?ž práva J;ři soudním dobrovolném rozvodu nemá. Že rozvod jest 
predmetem volne dIspOSIce stran ~ s právě uvedeným rozdílem mezi 
soud"ním a mimosoudním rozvodem ~ dokazují i předpisy o řízení, podle 
mchz ve sporu o rozvod platí zásada projednací a následkem to.ho účin
no.st uZll~ní va doznání~.iakož i smíru a přípustnost důkazu výslechem 
st!an, coz vse v ~oz:pn o rozluku jest vyloučeno, z čehož vyplývá, že 
uarok na rozvod Je I tu postaven na roveň každému jinému čistě sou
kromoprávnímu nároku. Pak-li že však rozvod jest předmětem volné dis
posIce stran, jest jím i otázka viny na rozvodu a, byla-Ii otázka viny 
upravena smírem, nahražuje smír i tu, jako v každém jiném případě 
sp:)r~ o př.cdmět volné soukromoprávní disposice, rozsudek a tvoří tedy 
Erave ta~ Jako rozsudek na dále mezi stranami právo. Ovšem praví § 6 
TlZ. ve vecech manželských, že, uzná-li- se na rozvod, jest zároveň také 
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vždy vysloviti, zda a která strana, pokucl se tSrčc obě nebo žádná, má 
na něm vinu (a totéž platí podle § 11 tamže o rozluce), avšak tato 
officiosita otázky nesmí se chápiti mylně, jestiť předepsána jen k vtrli 
majetkoprávním zájmům stran~ nikoli z důvodu manželstvÍ sama, ne 
tedy \' zájmu veřejném. Je-Ii manželství rozvedeno (neb rozloučeno), 

. nic na tom co do osobního poměru stran nezáleŽÍ, zda a který z man
želů vinu na iom nese, výsledek rozvodu (neb rozluky) v příčině osob
ního stavu jejich je stejný; avšak otázka viny má dalekosáhlý význam 
ohledně uspořádání majetkových poměr':l manželů, jak ohledně svateb
ních smluv, tak ohledně výživy manželčiny, § 1264 obč. zák. adv. dekr. 
ze clne 4. května 1841, čís, 531 sb. Z. S. (při rozluce § 1266 obč. zák.). 
Věc tedy vlastně mela by se tak, že otázka viny přijíti by měla na pořad 

. až v tomto SpOTU o majetková práva, v kterémž by strany, poněvadž 
od ní závisí jen práva majetková, mohly ji souhlasným seznáním (uzná
ním, dohodou) učiniti bezespornou, takže by k jejímu řešení soudem 
ani nedošlo, avšak poněvadž podle nabytých zkušeností v takové vy
řízení po dobrém doufati nelze, naopak rozešedší se a rozvádění man
želé žijí pravidelně v nepřátelství a druh druhu snaží se o největší úkor 
a poněvadž s druhé strany otázka ta dá se nejlépe a nejsnáze řešiti 
právě ve sporu o rozvod (pokud se týče o rozluku), nařiznje zákon 
z dúvodu hospodárnosti, by ji vyřídil hned soud rozvodový (pokud se 
týče rozluko<vý), by se ušetřila dvojí práce a výsledek byl co nejbez
pečnější. Oficiosita otázky viny ve sporu manželském jest tedy přede
psána jen z důvodu vhodnosti a nemění proto nic na soukromopTávní 
povaze otázky. Jedinou výjimkou z toho jest případ § 13 písm. h) rozl. 
zák., podle něhož straně rozvratem převážně vinné nelze rozluku povoliti, 
neboť tu jest otázka míry viny konstitutivní podmínkou nároku na roz
luku a důvodem povinnosti soudu řešiti ji je tedy přímo nutnost, ne 
pOll ze vhodnost. Tvoří-Ii však smír právo mezi stranami jako rozsudek, 
zakládá zrovna tak jako rozsudek námitku věci právoplatně rozhodnuté, 
jenže na rozdíl od námitky rei judicatae tato t. zv. námitka rei judi
cialiter transa.ctae není exceptio Ťori dec1inatoria, nemá za následek 
od mi tnutí žaloby, nýbrž jest námitkou hmotněprávní, následkem které, 
shledá-Ii ji důvodn:ou, soudce žalobu jako věcně neopodstatněnou za_ 
mitne. V souzeném připadě, kde jde jen o otázku viny na důvodu někdej
šího rozvodu a nynější rozluky a jen otázka manželčiny viny je in judicio 
transacta, omezuje se význ:am námitky na to, že otázka manželčiny viny 
jest smírem právoplatně rozhodnuta v ten rozum, že manželka na roz
vodu viny nemá, že nemá víny na skutečnostech, které přivodHy rozvod, 
a, any tytéž skutečnosti JSOLl nyní uplatňovány jako důvod rozluky, 
že je tím otázka viny manželčiny i pro rozluku vyloučena, neboť nelze 
o týchž skutečnostech říci jednou, že manželku na nich vina nestíhá, 
a po druhé zase naopak, že ji stíhá, neboť proto právě, by k takovému 
rozporu nedošlo, platí od prastara zásada bis de eadem re ne sit actio, 
dvakráte o téže otázce se nejedná, nýbrž, je-Ii jednou rozhodnuta, platí 
to stále. V souzeném případě jest tu však ještě jiná okolnost, která 
správnost tohoto stanoviska utvrzuje. Žalobce hájí se tím, že stať o ne-
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Vll1ě žalované pojal do smíru na naléhání manželčina zástupce, by 
případ manželova úmrtí nepozbyla nároku na pensi. Vskutku se 
jiný dúvod mysliti, protože jen v tom směru měla otázka 
účel, ano výživné bylo žalované už v předchozím ustanovení 
jištěno, avšak stačí úplně samo tvrzení žalobcovo. Než, je-li 
tím hůře pro něho. Poněvadž nejde o svatební smlouvy, olrlezov.alv 
majetkověprávní otázky mezi manžely jen na výživné a ·na 
Otázka výživného byla ve smíru vyřízena ve prospěch žalované 
se manžel zavázal platiti jí měsíčně 500 Kč, jež měly v případě 
jeho platu rovněž býti zvýšeny, a pense měla jí býti zajištěna 
vlastního žalobcova tvrzení tím, že ji uznal ve smíru za hezvin 
to byla žalovaná oprávněna spoléhati a bezelstnost zapovídala 
podniknouti něco, čím by tuto její dúvěru zklamal, ale manžel to 
přes tuto zápověď čini, domáhaje se nynější žalobou o rozluku 
by žalovaná uznána byla rozvratem vinou, čímž by ovšem nejen o 
roku na pensi, který jí svým prohlášením podle vlastního doznáni 
jistiti chtěl, byla připravena, nýbrž by si tím získal i vhodný 
by jí odepřel dokonce i placení vyživovacích příspěvkú, k nimž se 
smíru zavázal, neboť podle § 1266 obč. zák. nemůže rozloučená . 
želka »odškodné«, t. j. výživné žádati, leda že je sama bezvinna a 
žel vinný, což by, kdyby jeho žádosti bylo vyhověno, nedopadlo. 
však otázka manželčiny viny na skutečnostech, jež byly příčinou 
vodu a nyní se uplatňují jako příčina rozvratu, z něhož se žádá roz 
již právoplatně vyřízena v její prospěch, že nemá na nich viny, 7(,<,H,,!; 

Dtázkou jen vina žalobce samého, a tu ovšem nutno uvažovati, 
jeho vina není převážná ve smyslu § 13 písm. h) rozl. zák. RO'7vr"f 
může býti zaviněn jednou nebo druhou stranou, nebo oběma, 
žádnou, neboť mohou jím býti vinny také osoby třetí nebo vůbec 
měry, a převážná vina po rozumu citovaného předpisu znamená, 
nutno zvážiti všecky příčiny rozvratu, všecky skutečnosti, jež k 
přispěly, ať už záležejí ve skutcích toho kterého manžela a mohou 
býti za vinu přičítány, anebo ve skutcích třetích osob a v 
neosobních. Aby se tedy mohlo stanoviti, zda vina žalobcova jest či 
převážná, jest vzíti v počet i skutky žalované manželky, jež k co;'n,h, 
přispěly, třeba že jí za vinu nemohou býti přičítány. Zvážícli se 
takto vina žalobcova, jest souhlasiti s nižšími stolicemi, že není 
vážná. Má tedy na rozluku nárok a jest mu ji povoliti, aniž by nv';eni' 
mohla býti vyslovena vina žalované. Zbývá jen ještě jedna otázka. 
lovaná v dovolání sice uplatňuje, že jí na rozvratu vinu přičítati 
a dovolává se i smiru, avšak dovozuje z toho, - podle hořejších 
vodů ovšem mylně -- že, ana pak zbývá jen vina žalobcova, tento 
vinen »převážně«, takže nároku na rozluku nemá, a navrhuje ov;má/·,' 
následkem toho jen, by žaloba byla zamítnuta, nikterak však, ani 
půrně, by, musí-li rozluka býti povolena, byl výrok o její vině 
Jde tedy o to, může-Ii býti rozhodnuto i tak, že při rozluce 
ale vyslovuje se jen vina žalobcova. K otázce jest přisvědčiti. 
žádá rozluku z viny žalované, žalovaná žádá zase zamítnutí 
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Rozluka musí býti vyslovena, protože žalobce nárek na ni má, avšak 
nelze vysloviti vinu žalované, nezbývá tedy, než výrok o její vině z vý
roku vyslovujícího rozluku vypustiti. Žalovaná, žádajíc zamítnutí žaloby, 
žádá co možno nejvíce, více, než jest oprávněna, takže. vše jiné jest 
méně, které v tom více jest obsaženo, takže, pokud jest oprávněno, 
lze na ně uznati. 

čís. 8538. 

Proti žalobě (třebas již dalšího) knihovního držitele proti držiteli 
pozemku o jeho vydání, může žalovaný uplatniti námitkou všechny 
obrany, jež mu podle stavu věci příslušejí proti platnosti příslušných 
knihovních zápis,ů, třebas nepodal žalobu o neplatnost a o výmaz 
lctIihovních zápisů. žalobu knihovního držitele proti držiteli pozemku 
o vydáni pozemku jest zamítnouti, věděl-li knihovní držitel (musel-li 
věděti) při nabytí po@mku, že pmdatel není vlastníkem pozemku, třebas 
:mu byl knihovně připsán. 

(Rozh. ze dne 6. prosince 1928, Rv 1\ 78/28.) 

Žalobkyně byla knihovní vlastnicí pozemku č. kat. 1192. Ježto ža
lovaná užívala tohoto pozemku, domáhala se žalobkyně žalobou, o niž 
tu jde, na žalované vydáni tohoto pozemku. Žalovaná namítla, že ne
prodala pozemek č. kat. 1192 předchůdkyni žalobyně, jíž sice prodala 
domek čís. 151, avšak při tom si výslovně vyhradila, že pozemek č. kat. 
'1192 neprodává, že si ho ponechává ve vlastnictví a jen prý nedopa
třenim při sepisování kupní smlouvy se stalo, že tato výhrada nebyla 
pojata do smlouvy. O b a niž š í s o u d y uznaly podle žaloby. Ne je 
V y Š š í s O u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc druhé stolici, 
b)' o ní znovu jednal a rozhodl. 

D ů vod y: 

Soud odvolací přejímá zjištění soudu prvého, že kupní smlouvou ze 
clne 3. září 1908 prodala žalovaná Julie V-ová usedlost č. p. 151 čís. 
vl. 144 Anežce Z-ové, aniž ze smlouvy byl vyjm·ut pozemek č. kat. 1192 
k ní připsaný, dále, že kupní smlouvou ze dne 7. března 1910 prodala 
Anežka Z-ová žalobkyni tuto usedlost i s pozemkem čís. kat. 1192, 
ježto se pozemek ten ve smlouvě uvádí výslovně jako spoluprodaný. 
Odvolací soud zakládá toto své zjištěni zřejmě jen na obsahu oněch 
písemných smluv a zjišťuje kromě toho ještě, že sporného pozemku 
(čís. kat. 1192) užívala vždy žalovaná, že tento stav byl žalobkyni znám, 
že ani Anežka Z-ová ani žalobkyně pozemku toho dosud neužívaly, 
uvádí toto zjištění, jak se v rozsudku výslovně praví, jen k vůH úplnosti, 
nevyvozuje však z něho právní důsledky, jsa toho názoru, že okolnosti 
tyto nejsou pro posouzení věci podstatné, ježto žalovaná, byvši o vkladu 
práva vlastnického k tělesu vložky čís. 144 pro Anežku Z-ov ou náležitě 
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vyrozuměna, nepodala žalobu o výmaz podle §§ 62 a 63 knih. 
důsledkem čehož prý nejde o spor podle těchto zákonných 
v němž jediné, jak odvolací soud dále naznačuje, by snad ve 
cházely námitky, které žalovaná uplatňuje. Názor tento jest 
mylný; V, souzeném p~lpadě nabyla žal.obky,~~ knih?vního zápisu p 
vlastmckcho ke spornemu pozemku ovsem jlZ na zakladě knihovně 
psaného práva vlastnického své předchůdkyně Anežky Z-ové. Přes 
přísluší žalované podle §§ 61 až 64 knihovního zákona žaloba o 
platnost a o výmaz knihovního zápisu, jímž se vidí ve svých knihr",,,'':: 
právech dotčena, proti žalobkyni, jakožto již dru:hé kn.ihovně 
vlastnici, arciť jen za předpokladu, že dovodí na její straně neetostatl 
b,ezel~tnosti, která vylučuje důvěru: v knihy veřejné, Z toho, že ,"'ov,," 
teto zaloby dosud nepodala, může sice pro ni vzejíti důsledek, 
zemku toho knihovně nabýti může mezitím třetí bezelstný -~ ..... ', 
bylo by však mylné souditi, že žalovaná z tohoto důvodu není 
něna. uplatniti v tomto 'sporu, v němž se na ní žalobkyně 
knihovně zapsaná vlastníce domáhá odevzdání sporného 
držby, námitkou veškeré ony obrany, které jí podle stavu 
proti platnosti příslušných knihovních zápisů, V této příčině 
a dokazovala žalovaná ve sporu, že sporný pozemek Anežce 
smlouvou ze dne 3, záři vůbec neprodala, že ani Anežka Z-ová 
tomní kupní smlouvou ze dne 7. března 1910 pozemek ten ll"epr'odala 
žalobkyni, že tedy knihovní zápisy v příčině tohoto pozemku 
na pouhém nedopatření, jež se při sepsání dotyčných listin zběhlo 
nemají pro sebe právního podkladu, což plyne z toho, že žalovaná 
zemek ten až podnes nadále drží, a užívá, že tento stav byl 
znám a že žalobkyně, když se tento omyl v knihách zjistil na vvo,vóni 

žalované projevila ochotu k nápravě této vady. Těmito ve ~poru 
něnýl~i námitkami d?vo,zuje ~alovaná na straně žalobkyně i AnežlkVi 
Z-ove nedo·statek pravlllho duvodu k nabytí vlastnictví 424 
obč, zák.), pokud se týče nedostatek bezelstnosti na ' 
ježto tato, i když pozemek ten náhodou ve smlouvě ze dne 7, 
1910 jest jako spoluprodaný uveden, o tom věděla, pokud se týče 
povmné bdělosti věděti musela, že pozemek ten ve skutečnosti AneZce 
Z-ové prodán nebyl a tato tedy přes onen knihovní zápis jeho 
llI;na?yla a dťrsledkenl' toho vlastnictví k němu ani na žalobkyni 
prevesÍl nem?hla (§ 442 obč. zák.), Zjistí-Ii se tedy, že žalobJ,yni 
pozemek Anez~ou Z-ovou nebyl vůbec prodán neb aspoň, že při 
koupi o tom veděla, pokud se týče při náležité bdělosti věděti mu 
že pře~ knihovní zápis vlastnicí toho pozemku není, v kteléžto příčině 
jest zejména v první řadě důležitou oko-lnost, že pozemek ten nadále 
až na nynější dobu drží a užívá žalovaná, musila by se žaloba žalob
kyně př~s její knihovně zapsané vlastnictví minouti s výsledkem. Ježto 
odvolacl soud následkem svého mylného právního názoru v těchto 
směr~ch p~tř~bných zji~t~ní neučinil, nelze rozhodnouti ve věci a bylo 
k oduvodnenemu odvol aUl rozsudek odvolacího soudu zrušiti a usnéstí 
se, jak shora uvedeno. 
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čís, 8539. 

Při výslechu podle § 358 ex. ř. nemůže dlužník uplatňovati námitky 
httlOtněprávni, najmě okolnosti zrušující vymáhaný nárok. 

Vstoupil-li kdo do sporu pro rušenou držbu a uznal rušebni činy pů
vodně žalovaného za své, jest vymáhající věřitel oprávněn odvolávati 
se proti němu i na další rušební činy původně žalovaného. 

Proti eráru lze vésti exekuci k vydobytí útrat, popřela-li iinanční 
prokuratura při výslechu podle § 358 ex. ř. svůj závazek a run i nárok 
t1II útraty spojené s jeho dobývánlm. 

V zákoně ze dne 15. června 1927, čís. 76 sb. z. a n, není vyslovena 
nezabavitelnost daňových pohledávek. 

(Rozh, ze dne 7, prosince 1928, R I 787/28,) 

Obec Z. navrhla na základě konečného usnesení v řízení o žalobě 
pro rušenou držbn proti československému státu exekuci k vynucení, by 
povinná strana upustila od uzavírání bran dvorce v Ž, S o udp r v é 

. s t o I i c e exekuci povolil, rek u r sní s o u d exekuční návrh zamítl. 
D ů vod y: Povínná strana navrhuje v rekursu zrušení napaden:ého usne
sení a vrácení věci exekučnímu soudu k novému rozhodnutí, po případě 
změnu dotyčného usnesení, zamítnutí exekučního návrhu a přiřčení re
kursních útrat. Rekurs jest prováděn v ten smysl, že exekuce proti čsl. 
státu byla povolena, ačkoliv podle údajů návrhu nezamezoval provedení 
právoplatného exekučního titulu stát ani státní zaměstnance, za něhož 
by stát ručil, nýbrž pachtýř, proti výslovnému poukazu Státního po
zemkového úřadu. Za jednání Ladíslava D-a, i kdyby byl již pachtýřem, 
není stát zodpověděn. D. je však podle protokolu sepsaného u Státního 
pozemkového úřadu, veřejn.é to listiny, majitelem statku v Ž,' což také 
bylo exekučnímu soudu sděleno. Knihovní stav jest bezvýznamný, Kromě 
toho jest ve veřejné knize zapsán jako majitel c., nikoli čsl. stát. Po
volení exekuce,. jíž se ukládá trest 300 Kč, jest nesprávné, poněvadž 
nejde o exekUCI podle § 354 ex. ř., nýbrž o exekuci podle § 353 ex. ř. 
I požadovaná jistota 200 Kč jest příliš vysoká a soud první stolice ne
vyš,etři! okolnosti, směrodatné pro určení její výše, Posléze jést zaba
vení pohledávky státu za Dr. H-em nepřípustné, Nejdůležitější námitkou 
rekursu jest, že povinná strana není pasivně legitimována, poněvadž 
prokázala předloženým protokolem přechod závazku na Ladislava D-a 
(§ 9' ex. ř.), Napadené usnesení popírá, že by se na předložený pro
tokol mělo pohlížeti jako na veřejnou nebo veřejně ověřenou listinu ve 
smyslu § 9 ex, ř., míníc, že je to jen listinné osvědčení o právním jed
ná~í ~ezi stranami. Tento názor není však správný, poněvadž protokol 
S!a~nrho pozemkového úřadu sepsaný v mezích jeho úředního opráv
nem a v oboru působnosti jemu přikázaném, byl sepsán v předepsané 
formě (§ 78 ex. ř., § 292 c. ř. s" zák, čís. 330/,1919 sb, z, a n,), Podle 
této veřejné listiny byl zbytkový statek Ž, předán Ladislavu D-ovi 
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s platností od 1. července 1927 se všemi užitky, právy a DClVÍ,nn,"t,nl 
do držení, tak jak jej získal Státní pozemkový úřad v zastclut:.en, 
státu. Proto také přešly na Ladislava D-a povinnosti státu Z ,,,,,,,,,.enlll0 
tifulu, jen on jest nyní pasivně oprávněná a zavázaná osoba, takže 
kuce proti čsl. státu jako proti straně povinné, je nepřípustná a 
konná (§ 9 ex. ř.). již z tohoto důvodu bylo rekursu dáti místa a 
napadené usnesení změniti tak, že exekuční návrh, řízený proti čsl. 
jest zamítnouti. 

Ne j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

Důvody: 

Rekursní soud neprávem míní, že jest tu použíti § 9 ex. ř. 
hajici strana žádá, by jí byla povolena exekuce právě proti 
jest podle exekučního titulu stranou povinnou. Nejde tu tedy o 
§ 9 ex. ř. Vymáhající strana v rubru svého návrhu mluví sice o 
kuci podle § 353 a 355 ex. ř., ale podle obsahu návrhu jde o ex"kwci 
podle § 355 ex. ř., při čemž vzhledem k tomu, že chovánim <".,"" 

povinné může býti způsobena změna příčící se právu vymáhající 
bylo exekučním soudem učiniti opatřeni podle § 356 ex. ř. Proto 
předmětné jsou vývody strany povinné v jejim rekursu do usne~;enI 
soudu prvé, stolice, že jde o exekuci podle §§ 353 a 354 ex. ř., 
o nemožné hromadění dvou exekučních prostředků zásadně si 
ji cích, ježto prý se pohrůžka pokutou 300 Kč stala podle § 354 ex. 
účelem slyšení povinné strany podle § 358 ex. ř. jest, poskytnouti j 
příležitost, by se vyjádřila o formálních podminkách navrhované 
kuce, na př. aby byl zjednán základ pro přiměŤenost exekučního 
středku, pro stanovení případné peněžité pokuty, vazby a jistoty, 
určení času, po který má jistota platiti atd .. : nemohou se tu však 
Ďovati námitky hmotněprávní, zejména okolnosti zrušující vymá.ha!~ý 
nárok (§ 35 ex. ř.). Proto nelze přihlížeti k údajům strany povinné, 
zbytkový statek Ž. byl odevzdán dne 1. července 1921 Ladislavu 
pročež prý nemůže býti povolena exekuce proti straně povinné, 
prý není již zavázanou osobou. Neměl býti proto z toboto ·rl{,un,1 .. 

kursním soudem zamítnut návrh na povolení exekuce. Za tohoto d,,,,,,> 
věci jest se nyní ještě obírati dalšími vývody rekursu povinné 
do usnesení soudu prvé stolice. Strana povinná poukazuje v 
kursu též k tomu, že se vymáhající strana ve svém návrhu odvoláv,í 
jen na rušehní činy Ladislava D-a. Ale to v tomto případě stačí. LalU,!" 

pro rušenou držbu byla původně řízena proti Ladislavu D-ovi jako 
šiteli a teprve za sporu vstoupila strana povínná po rozumu §§ 
a 23 c. ř. s. se svolením žalovaného do rozepře jako strana a bylo 
jen proti ní vydáno konečné usnesení. Vstupem do sporu uznala 
povinná, že rušební činy Ladislava D-a jsou činy jejími, a proto 
stačí, když se vymáhající strana odvolává na dal'ší rušební činy 
Ladislava D-a. Pokud jde o zálohu 200 Kč, bylo věcí oOV111ne, 
by nepřiměřenost této zálohy vytýkala při výslechu podle § 
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Jinak llel11!~1 exekuční soucl dúvodu, by konal šetření, to tím méně, ano 
šlo o zálohu tak nepatrné výše. Jest proto povolení exekuce podle § 355 
ex, ř. a další opatření podle § 355 ex. ř. v zákoně odůvodněno. jde 
ieště o exekuci k vydobytí útrat útraty tyto jsou peněžitou pohledávkou za erárem, kterou podle § 18 a) odst. (4) min. nač' ze dne 9. března 
1898, čís. 41 ř. zák. má česká finanční prokuratura v Praze zapraviti 
ze své tak zvané výdajové pokladny. již v rozhodnutích čís. 5180 a 
7716 sb. n. s. bylo dovozeno, že, odepírají-li příslušné orgány státu 
likvidovati nebo vyplatiti pohledávku přes to, že o to byly žádány a 
lhůta k plnění uplynula, lze proti eráru vésti exekuci. V tomto případě 
sice vymáhající věřitelka nezažádala o likvídaci své útratové pohledávky, 
ale česká finanční prokuratura v Praze při výslechu podle § 358 ex. ř. 
popřela svůj závazek z konečného usnesení a tím popřela i nárok na 
útraty spojené s jeho dobýváním. Za tohoto stavu věci bylo by zbytečné, 
by vymáhající věřitelka byla předem odkazována na to, by u finanční 
prokuratury zažádala o likvidaci a o výplatu těchto útrat, pročež jest 
v takovémto případě zásadně exekuci připustiti, ač dříve k žádosti o lik
vidaci a o ví'platu nedošlo. I zvolený exekuční prostředek, zabavení 
a přikázání daňové pohledávky k vybrání, jest přípustným, jak již bylo 
v citovaném rozhodnutí čís. 5180 dovozeno. česká finanční prokuratura 
v Praze ve svém rekursu do usnesení prvé stolice sice uvedla, že da
ňové pohledávky jsou prý z exekuce vyloučeny, neuvedši ovšem, podle 
kterých zákonných předpisů. Stačí podotknouti, že v zákoně ze dne 
15. června 1927, čís. 76 sb, z. a n., jednajícím o přímých daních, není 
níkde obsaženo ustanovení o nezabavitelnosti daúových pohledávek. 

čís. 8540. 

Při sepisování iinventáte v pozůstalostním řízeni jest vyšetřiti řádnou 
obecnou cenu domu, již měl v den zůstavitelova úmrtí za tehdejších 
poměrů hospodářských a obchodních. Jde-Ii o dům, podléhající ochraně 
nájemců, jest vyšetřiti nejen hodnotu výnosovou, nýbrž j hodnotu pro
dejovou, 

Předpisu § 12 zákona ze dne 21. srpna 1921, čís, 337 sb, z, a n" 
nelze použíti při odhadu budov za účelem zřízení pozůstalostnlho 
invelltáte. 

(RozlL ze dne 7. prosince 1928, Rl 790/28.) 

P o z ů s tal o s t n í s o u d stanovil odhadní cenu polovice domu 
11a 516.501 Kč 78 h. Rek u r sní s o u cl napadené usneseni potvrdil, 
mimo jiné z těchto d ů vod ů: Odvolávání se stěžovatelky na § 12 zá
kona ze dne 12. srpna 1921, čís. 337 sb. z. a n. jest nepřípadné, jelikož 
zákon ten jedná o určení ceny pro vyměření poplatku, tedy o věci zcela 
.odlišné, je to ustanoveni vyjimečné, jež obdobně nelze na jiné případy 
rozšiřovati. jso11 proto vývody stěžovatelky, pokud se odvolávají na 
iento předpis, právně bezvýznamnými. 

Civi!nl rozhodnuh X. 99 
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Ne j vy Š š í S O Li cl zrušil usnesení oboLl nižších souc\ú a vráti! 
prvému soudu, by, doplně řízení, znovu určil odhadní cenu po 
domu. 

Důvody: 

Nižší sou cly, přihlížejíce k posudku soudního znalce, stanovily 
hlas ně odhadní cenu polovice domu, patřící do pozůstalosti, na 51 
78 h. Tato odhadní cena odpovídá průměru znalcem vypočtené 
noty pozemkové i stavební, jakož i hodnoty výnosové ve smyslu 
odstavce § 16 odhad. ř. nem. ze dne 25. července 1897, čís. 175 ř. 
K dovolací stížnosti zavdalo podnět jen to, že znalec, vypočítávaje ho 
notu výnosovou, nevzal za základ skutečný hrubý roční výnos, 
ke dni zůstavitelova úmrtí (28. července 1925) činil 37.237 Kč, 
výnos zvýšený na 69.632 Kč 20 l}, k němuž dospěl tím způsobem, že po
ložil za základ svého výpočtu výnos 220 Kč při 1 m' zastavěné plochy, 
který si určil sám podle svých odborných zkušeností. Stěžovatelka, vy
týkajíc, že znalec na místě skutečného hrubého výnosu učínil podkladem 
svého výpočtu výnos fiktivní, spatřuje nezákonnost a zmatečnost napa
dených usnesení v tom, že nižší soudy, přiklonivše se k tomuto znalcovu 
postupu, odchýlily se od přesných a velících ustanovení odhadního řádu 
pro nemovitosti jmenovitě od předpisu třetího odstavce § 16. Stěžova
telce nutno dáti za pravdu potud, že za základ výpočtu hodnoty výno
sové nelze položití výtěžek fiktivní, neboť, kdyby se tak stalo, byla by 
také odhadní cena na takovém základe vyšetřená cenou fiktivní a nikoli 
odhadní cenou, která má odpovídati řádné ceně obecné, již hudova měla. 
v den zůstavitelova úmrtí za tehdejších poměrů hospodářských a obchod
nich (§ 305 obč. zák., a § 97 pat. o nesp. řízení). Naproti tomu nelze 
stěžovatelce přisvědčiti v tom, že se nižší soudy nesměly odchýliti od 
předpisů třetího odstavce § 16 odhadního řádu pro nemovitosti. Odhadní 
řád byl vydán v době, kdy se výše nájemného určovala národohospo
dářskými zásadami poptávky a nabídky za volné soutěže smluvních 
stran. Způsob dvojího ocenění budov domovní dani činžovní podrobe
nýTh, jak byl nařízen v třetím odstavci § 15 odh. ř. nem. poskytovaL 
tehdy spolehlivou záruku, že tak bude správně určena skutečná cena bu
dov podle zásad hospodářských a obchodních. Řečený předpis nemůže 
však vyhovovati zplna svému účelu v době, kdy vlastníkům tak zvaných 
starých domů, k nimž patří i dům, o nějž jde, byla zákony na ochranu 
nájemníků odňata možnost upraviti výši nájemného volnou ďohodou 
s nájemníky, což má v zápětí, že nájemné v takových domech jest a bylo 
také v době zůstavitelova úmrtí mnohem nižší, než jakého by Se bylo 
docílilo, kdyby zákonů na ochranu nájemníků nebylo. Při tom se však 
vyvíjejí poměry na trhu nemovitostním samostatně a dociluje se i za 

. ~ta~é domy z pravidla kllpních cen mnohem vyšších, než jaké by byly 
umerné hodnotě výnosové. Příčiny tohoto zjevu mohou bi,ti různé II 

patří k nim nepochybně vedle snahy po bezpečném uložení kapitálu ja
kož j naděJe, že ochrana nájemníků bude ponenáhlu uvolňována a v 'do-o 
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I I ; době zrušena, tako nadbytek volných peněz. Po těchto úvahách 
helnc o _. I' o·-·d bl'>O 't' 
nutno dospěti k těmto závěrulll,: V pnpar.~, o .~eJz J e, y~. JIZ vy~e :ena 

I lta pozemková a staveblll, proh JeJIz vysl strany neclmly namltek. 
hor n' 'd d'l t č· Zřetelem k odstavci třetímu § 16 od~ .. r. nem·v~u e a e .nu,no vypo 1-

tati hodnotu výno'sovou podle sk~tecn~ho ~ýtezk~ ke dm ,z,usta~ltelova 
úmrtí. Ježto však, jak z předchozlch vyvodu vyplyva, ~em,:ze ,byh hod: 
nota výnosová takto vypočítaná spoleh!lv?u slozk?u pn urcem sk~tečI:~ 
ceny odhadní, nezbývá, než by byla vys.etrena t~,ke ,cen~ pr?dejo~a, tohz 

odle § 17 odh. ř. nem. ona cena, ktera se v teze ctvrh mestske za po
~obné činžovní domy v létě 1925 s~utečně pl~tila. Pak tep.rve, b.u?: t~ 
dostatečný základ, by, soud mohl ~rclh. odhadm cenu, ?dpovldaJlcl ,:adne 
cenč obecné ke dni zustavitelova umrtr, ~ splml tak ucel odhadu,p:.I ~e
pisování inventáře v řízení pozústalostmm, ktery Jest podstatne JInym 
než účel odhadu v řízení dražebním. V tomto řízení má býti odhadní cenva 
v prvé řadě .ien pomůckou při stanovení nejnižšiho podání ,a k tomu ,~tacI 
i cena odhadní jen ve smyslu třetího o~stavce ~ 16 o?h. ,:'. ~~m. Pn se
pisování inventáře v řízení pozústalostn!m jest vsak.~ys~tnh rad~o~ cenu 
obecnou, jak se vytvořila za skute~~ych hosp?darskyc~ pOmeru. Je~t 
tedy nutno, by znalecký posudek za ucelem noveho ,vypoctu hodnoty vJ~ 
nosové a vyšetření hodnoty prodejové byl dopl,n.en, a bude .pak .ve.cI 
soudu, by ve smyslu § 272 c. ř. s. a § 30 odh. radu nem~ nejsa ~aza~ 
posudkem znaleckým určil sám řádnou, cenu obec~ou. Z techto duvodu 
bylo ne sice pro zmatečnost, ale pro zreJm,ou n~z,akonno,st .rozhodn?':Í!: 
jak se stalo ( 16 pat. o nesp. ř.). K vývodum stezovat,;lclllym Jest Jeste 
doložiti, že nejvyšší soud souhlasí s názorem rekursmho ~oud~, podle 
něhož nelze předpisu § 12 zákona ze dne 12. srpna 1921, č". 3~7sb. z. 
a n. použiti při odhadu budov za účelem zřízení pozústalos.tního lllven
táře, a poukazuje v tomto směru na správné důvody rekursmho soudu ... 

čís. 8541. 

Zápůrčí žalobu netřeba podati proti všem spoluvlastníkům. 

(Rozh. ze dne 7. prosince 1928, Rv 1524/28.) 

žalobce domáhal se proti spoluvlastníku sousedního P?~emku, by 
bylo určeno, že žalovaný zasáhl stavbou, kůlny do, vlastlllctV} z.alobco:"a; 
a by byl žalovaný uznán povinným dalsího vs~halll se, zd;zeÍ! a uvestr 
vše v předešlý stav. O b a niž š í SD u d Y zalobu zamltly, o d v o: 
I a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Ano bylo prvým soudcem bezvadn.e 
zjištěno, že u,sedlost i kůlna, ? níž se ve sporu j~dná, Jest spol~vlastn:
ctvím žalovaného i jeho manzelky, Jest I odvolacI soud toho nazoru, _ze 
jde tu o takový právní poměr, že by se účinek rozso~dku, tykal n;Jen z~
lovaného, nýbrž i jeho manželky. Ježto v tomto pnpade spamy pomer 
mohl by býti jak ohledně žalovaného tak i Jeho m~n~elky P?dle p.ovahy 
věci toliko jednotně určen) jedná se tu II mch o nedrlne spolecenstvl V ro-

~ 99' 
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zepři podle § 14 c. ř. s. Jest ovšem správnou výtka stěžovatele že 
(c. ř. s.), nikde nepředpisuje, že všichnÍ takovíto společníci 'muSí 
též společně žalováni, tato nutnost plyne však ze samé povahy 
pomeru. Jmak by na základě rozsudku jen proti žalovanému k"""".",,, 
sbouráni půdy exekuce nebyla mOžnou (§ 828 obč. zák.), 
sudkem nebyla zárovell odsouzena k témuž plnění i spoluvlastnice 
~vl~ště když,sbourá~í kůlny nelze, považovati za úkon správy jmě111 
zelcma manzelem. Soud odvolacI souhlasí tedy plně s názorem 
soudu, jenž z dllvodu, že se tu jedná o nutné společenství ve 
straně žalovaného a jeho manželky uznal námitku nedostatku D"'""n" 
oprávnění žalovaným vznesenou odůvodněnou a žalobu zamítl. 

Ne j v y Š š í s o II d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil 
prvému soudu, by po případném dalším jednání znovu rozhodl. 

Důvody: 

Ani v § II ani v § 14 c, ř. s. není předepsáno, že žalobce mUSÍ 
časně touž žalobou žalovati všechny osoby, které by mohly býti spol 
níky v rozepři. Zejména ohledně žaloby, o niž tuto jde, není zvláštního 
zá~onného předpisu, že by ji bylo říditi proti všem spoluvlastníkům do 
~1Zl~0 práv~ vlastnického, ~s,?,hujícím. Ani z povahy věci neplyne, že 
zalooa z,apur~I musela bylI nzena prolI všem spoluvlastníkům, jinak 
by na zaklade rozsudku nemohla býti vedena exekuce, Naopak exekluci. 
b,ude povolIlI a, myslí-li ten který spoluvlastník, který jest tu 
trell osobou, že se děje zásah do jeho práv, jest jeho věcí, by 
c:estu poc!le § 37, ex: ř. ()dvolací s,oud klade důraz na to, že má býti, 
teno, ze zalovany »]"kozlo vlastl1lk« usedlosti čís, 6 zasahoval do neob
mezeného pozemkového vlastnictví žalobců; odvolací soud míní že ana • 
usedlost čís; 6, je spol~vlastnictvím žalovaného a jeho manž~lky: jde' 
o. tako~y' pravlll pomer, ze by se vzhledem k onomu rčení »jako vlastník« 
tykal ucmek rozsudku nejen žalovaného, nýbrž i jeho manželky, a dovo
zule z t~ho nedostatek pasivní legitimace žalovaného v tOmto sporu. Ale 
obavy, ze by rozsudek působil i proti nežalované manželce žalovaného 
není vzhledem k § 411 c. ř. s" podle něhož právní moc rozsudku působí 
Jen meZI stranamI rozepře, Z celého obsahu žaloby jest patrno, že se žac 
10bcI tako~ých účinků nedomáhají a že neužiiivýrazu »jako vlastník« 
v techlllckem slova smyslu, t. j. by tím vyznačili na straně žalovaného 
rozdíl mezi ~Iastnictvím soustředěným v jedné ruce a mezi. spoluvlast
n~c~?,m. pome:en; (§ 825 obě. zák.), nýbrž že chtěli oním výrazem vy
Jad::IÍI Jen to, ~e zalovaný zasahuje do jejich vlastnictví nikoliv pro osobní 
potrebu',~lybrz ve prospěch reality čís. 6. Ostatně rčení »jako vlastník« 
Jest pouzlto Jen ~ úvodě žalobnÍ prosby a nikoli též v petitornÍ její části. 
Nelze proto zaml tnoutI žalobu pro ona slova »jako vlastník«. Naopak není 
v tom!O příp,adě ,s,~ledi~ka § 405 c, ř, s, závady, by ono rčení nebylo 
nahrazeno ~resneJslm vyrazem »]"ko spoluvlastník«, anebo aby v dů
vodech noveho rozsudku bylo vzhledem k § 511 prvý odstavec c. ř, s, 
ohledně významu onoho rčení prostě odkázáno na právní názor v tomto 
zrušovaCÍm usnesení vyslovený. 
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čís. 8542. 

Cizoložství má právní účinky naznačené v § 543 obč, zák. jen tehdy, 
když dotyčné osoby z a z ů s t a v i tel o važ i v o t a soudně doznaly 
cizoložství mbo byly z něho usvědčeny. »Usvědčením« rozumí se usvěd
čení před soudem, třebas se tak stalo v civilním sporu. 

(Rozh. ze dne 7. prosince 1928, Rv I 741/28.) 

Proti žalobě odkazovnice na zůstavitelovu manžeiku o vyplacení od
kazu namítla žalovaná, že odkaz.ovnice žila se zůstavitelem v cizoložném, 
poměru (§ 543 obč. zák.). Procesní soud prvé stolice ža
lobu zamítl, o d vol a c í s o u d uznal podle žaloby, D ů v o cl y: Od
volatelce nelze přisvědčiti v tom, že se žalovaná tím, že, jak ve sporu 
uclala, o cizoložném poměru jednak z vlastního pozorování, jednak od 
sousedů dověděla, práva, námitky podie § 543 obč, zák. vzclala a že by 
nehodnost děditi podle tohoto zákonného ustanovení musila býti zjištěna 
trestním rozsudkem. V tom směru stačí odvolatelku poukázati na důvody 
rozhodnutí Nejvyššího soudu čís. 486 sb. n, s., v nichž podrobně doU
čeno, že není třeba, by důvod dědické nehodIlD'sti podle § 543 obč. zák, 
byl zjištěn odsuzujícím výrokem trestního soudu a že důkaz dědické ne
hodnosti není vyloučen tím) že zůstavitelův manžel o cizoložném jeho 
poměru věděl. Ani v tom, že se žalovaná na základě závěti, v níž jest 
ustanoven žalobkyni odkaz, za dědičku přihlásila a tim závěť uznala, není 
vzdání se práva odporovati odkazu pro cizoložství, které jí před smrtí 
zústavitele byl? známo. Naproti tomu přisvědčiti jest právnímu názoru 
odvolání, že dědická nehodnost podle § 543 obč. zák. - cizoložství -
musí býti zjištěno ještě před smrtí zůstavitelovou. Ustanovení § 543 obč. 
zák, vylučuje z testamentární pozůstalosti, což platí i pro odkazovníky 
ty, kdož se soudně přiznali, že se dopustili cizoložství, anebo z toho byli 
usvědčení. Podle § 545 obč. zák, posuzuje se způsobilost jediné podle 
doby dědického nápadu, tedy zůstavitelova úmrtí. Z toho plyne, že do
znání nebo důkaz onoho vylučovacího dúvodu musí předcházeli zůstavi
telově úmrtí, neboť zákon se nespokojil v § 543 obč. zák. stanovením 
cizoložství jako důvodu vylučovacího, nýbrž připojil též podmínku do
znání nebo provedení důkazu, čeho,ž by jinak nebylo třeba, kdyby ne
měl důkaz býti proveden již před úmrtím zůstavitele, ano jest samo
zřejmé, že vyloučen může býti jen ten, komu se příčina vyloučení dokáže. 
Táž úvaha, která vedla k výslovnému ustanovení, že cizoložstV'í jest pře
kážkou manželskou jenom, bylo-li dokázáno před uzavřením sllatku 
(§ 67 obč. zák.), má zajisté platnost i zde. Nemravné poměry, když pře
staly, nemají býti dále přetřásány na úkor úcty k osobám dotyčným, 
jmenovitě když zůstavitel se již nemůŽe hájiti. Tak výslovně rozhodnutí 
Nejvyššího soudu čís. 127 sb. n, s. Týž právní názor zastávají: Krainz, 
kom. § 543 čís, 5 a), str. 310, Krasnopolski-Erbrecht, § 3 čís. 3 odst. 2, 
Plall-Holmann, kom. str. 28, Stubenrauch, kom. § 543, Mayr: Soustava 

I, 
'I" 
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občanského práva, právo dl::clické str. 10. Zústavite! zelllře! 10 
1926 a důk~z o cizoložstvi za sporu provedený jest proto . 
n:lze tedy zalobkyni paule § 543 obč. zák. vylučovati z odkazu, 
pnpla. 

Ne j v y Š š í s o II cl nevyhověl dovolání. 

Dllvody: 

':fe spo;~, jde o výklad § 543 obč. zák. Nauka a prakse jsou, jak 
~akeneJvyssl soud vyslovli v rozhodnuti čís, 127 sb. n. s" za jedno v 
ze c!zoložs.tv! má právní ~činky naznačené v § 543 obč. zák. jen 
kdyz dotycne osoby za zustavltelova života soudně doznaly ci,:o](,žstv( 
nebo byly z něho usvědčeny. Usvědčením rozumí se, tak jako doznáním 
usvědčení před soudem, při čemž ovšem netřeba, by důvod dědické ' . 
hodnoslr P?,dle .§.5.43 obč. zák. byl z(ištěn odsuzujícím výrokem trestního 
soudu,. stacl I zJ1stenr ve sporu clvli111m, tak jako stačí doznání před sou
dem vubec. Leč toto doznání aneb usvědčení musí se státi, což jest zdů
r:aznrtr, za ~ůstavi!elova života, před zůstavitelovou smrti. Neboť nebylo 
umyslem zakonodarce, by bylo průvodní řízení prováděno teprve v době 
kdY.lest napadena čest mrtvého, který se nemůže hájiti (Krainz-Ehren~ 
zW;lg 2/!I str. 342, Krasnopolski, Erbrecht str. 25). Ustanovení § 67 
obc. zak. nelze se ovšem na odůvodnění názoru toho dovolávati n~boť 
bylo zrušeno § 25 zákona rozlukového čís. 320/1919 sb. z. a n. 'a tudíž 
nel?latL Naproti tomu ponechal tento zákon v platnosti ustanovení § 
obc. zak.:: cto?at~em § 25 (2) rozl. zák., o jehož předpoklady však 
v tomto pnpade vubec nejde. Ze by byl nejvyšší soud v rozhodnutí čís. 
486 ,s~. n., s. vyslo~il, že n,esejde ~odle ,§ 543 obč. zák. na tom, zda bylo 
ClZO~ozstVI prokazano za zlvota zustavltelova či nikoli, n'evyplývá z dů
vodu ~oho~o ~ozhodnutí, které se zabývalo jen otázkou významu doznání 
cl:?lo,z~tvl pred ~o~dem,. UČiněného universální dědičkou před soudem 
'! nzenr o zbav~nr ;ustavltr;le svépráv~?sti~ P?~uzuje-li se případ, o nějž 
lde, z t?hoto pravnrho hledlska, nelze nCI, ze lel odvolací soud nesprávně 
poso.udll',vyhovč~. žalobě; Neboť, že žalobkyně nebo zůstavitel doznali 
~~ zustaovltel~va Zl~ota pred soudem cizoložstVÍ) nebo že z něho byli za 
zlv"ota zustavltel.e 'pr,ed~9~c1em us~ědče~,i, nebylo ani tvrzeno. Byli z něho 
ovsem".~?dle ZJl~.tent nlzslch soudu usvedčeni před soudem) avšak teprve 
v nyneJ~1 rozepn o zaplacení odkazu, což jest však, jak správně usuzuje 
odvolacl soud opozděným. Marně se dovolává žalovaná také ustanovení 
§ 87~ obč. zák. ,a tím i rozhDdnutí nejvyššího soudu čís. 821 sb. n. s.; 
n?bot ust~no~e11l ~ 879 obč. zák. platí podle svého doslovu jen o smlou-
vach, kterehozto prec1pokladu tu však nenÍ. . 

čís. 8543, 

R~,čení ~áhy (~ákon ze dne 5. března 1869, čís. 27 ř. zák.). 
",.~r~ho~a Jest pnhodou )}v dopravě«, nastala-Ii při výkonu anebo ve 

pncme vykonu spadajícího do dopravnl služby. Spadá sem přetržení 
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drátu sloužicího k obsluhováni zábran u přejezdu dráhy, takže visel se 
železničního tělesa do jízdní dráhy veřejné silnice vedoucí pod železnič
ním mostem. 

(Rozh. ze dne 7, prosince 1928, Rv 1923/28.) 

Žalobce byl při jízdě v automobilu podjezdem dráhy zasažen drátem 
visícím obloukovitě se železničního mostu.. Drát se uvnlnil ze zařízení) 
jímž se uzavírají zábrany. Zalobní nárok proti dráze na náhradu škody 
uznal pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e důvodem po právu. O d
vol a c í s O u cl napadený rozsudek potvrdil. D ů vod y: Zákon o ru
čení železnic ze dne 5. března 1869, čís. 27 ř. zák, poskytuje ochranu 
nejen osobám dráhou dopravovaným a za vlastní jízdy, nýbrž vůbec obe
censtvu, jež přichází do styku s drahou a s jejími zařízeními sloužícími 
dopravě. Příhodou v dopravě ve smyslu zákona jest rozuměti podle na
uky i podle ustálené prakse každou nepravidelnost nejen v dopravě sa
mé, nýbrž i v zařízeních dráhy sloužících dopravě, Nelze pochybovati 
o tom, že zábrany na trati a jejich zařízení slouží k bezpečnosti dopravy 
(vazby), jelikož zabezpečují volnou cestu pro vlaky pohybující se ne
obyčejně mocnou elementární silou a s velikou rychlostí a že zařízení 
zábran je zařízením souvisejícím s dopravou, a rovněž nelze pochybovati 
o tom, že jde tu o nepravidelnost, když drátové vedení sloužící k obslu
hování zábran u přejezdu dráhy, je přetrháno a visí se železničního tě
lesa do jízdní dráhy veřejné silnice vedoucí pod železničním mostem, 
čímž ohrožuje tělesnou bezpečnost obecenstva používajícího silnice. 

N c j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. . 

Důvody: 

Podle § 1 zák. ze dne 5, března 1869, čís. 27 ř. zák. má se za to, 
bylo-Ii příhodou v železniční dopravě způsobeno poškození neb usmrcení 
člověka, že příhoda nastala zaviněním podniku nebo lidí, jichž v provozu 
užívá. Za zavinění těchto osob ručí podnik jako za své vlastní zavinění 
podle §§ 1325 až 1327 obč. zák. ZalDbci náleželo tedy jen dokázati, že 
slo opříhodu v dopravě a že mezi touto příhodou a škodou byla příčinná 
SOUVIslost. To žalobce podle zjištěni nižších soudů dokázal. Neboť 
správně odvolací soud uznal, že příhodou v dopravě ve smyslu řečeného 
zákonného ustanovení je rozuměti každou událost, jež sc odchyluje od 
pravidelné železniční dopravy a to nejen v dopravě samé, nýbrž i v za
řízeních dráhy sloužících dopravě, Úmyslem zákonodárce bylo poskyt
nouťi ochranu před událostmi, jež dlužno vysvětliti přímo nebo nepřímo 
zvýšeným nebezpečím, jež spojeno jest s provozem dráhy poháněné ži
velní s~ou. N~tno tedy rozuměti příhodou v dopravě ve smyslu § 1 zák. 
o ruč, zeL udalost, lež vztahuje se na dopravní činnost vyvinující se pod 
vlrvem určitých nebezpečí. Tím však jest právě výkonná technická čin
nost provozu dráhy, provádějící zvláštní úkol železnice, dopravu osob 
a zboží, tedy dopravní služba, Co jest dopravní službou, vysvitá z do-
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pravní instrukce čís. XIX. z roku 1882. Označuje jako dopravní službu 
veškerá opatření a výkony, jichž jest třeba, by byly pomocí udržování 
trati, železničního dozoru, služby a vozby železniční a služby v dílně 
osoby a včci bezpečně a včasnč dopravovány, a obsahuje výkonná do
pravní služba kromě dopravy v užším slova smyslu í udržování trati že
lezniční dozor, službu u vozby a službu v dílně. Vyžaduje-li tedy zákon 
o ručení železnic, že nastala příhoda v dopravě, jest tomu požadavku 
úplně vyhověno, nastala-Ii příhoda při anebo ve příčině nějakého vý
konu, spadajícího do dopravní služby. Že zařízení zábran jest zařízením 
souvisejícím s dopravní službou, nelze pochybovati a, přetrhne-Ii se c1rá~ 
tové vedení sloužící k obsluhování zábran u přejezdu dráhy a visí-li se 
železničního tělesa do, jízdní dráhy veřejné silnice vedoucí pod želez
ničním mostem, jest to příhodou v dopravě, neboť uchyluje se to od 
pravidelného zařízení takovéhoto drátového vedení. Že tato příhoda sama 
o sobě jest také způsobilou přivoditi tělesné poranění, jest zřejmé, neboť 
ohrožuje v nemalé míře tělesnou bezpečnost obecenstva silnice používa
jícího. Námitkou, že poranění žalobcovo bylo způsobeno zaviněním šo
féra, neuplatňuje žalovaná strana vyviňovací důkaz § 2 zák. o ručení že
lezníc, jak se mylně domnívá, nýbrž popírá, že úraz byl způsoben pří
hodou v dopravě, tedy popírá předpoklad § I zák. o ruč. žel. Tato ná
mitka jest však vyvrácena tím, že nižší soudy zjistily příčinnou souvislost 
mezi příhodou v dopravě a úrazem po' skutkové stránce. Toto zjištění 
nelze v dovolacím řízení již napadat!. Je-li tu však případ § I zák. o ruč. 
žel., mohla se žalovaná strana osvoboditi od ručební povinnosti jen tím, 
že prokázala jeden z vyviň ovacích dltkazů v § 2 cit. zák. uvedených, tedy 
v souzeném případě, že příhoda v dopravě, kterouž dlužno jako příčinu 
úrazu přesně rozlišovati od úrazu samého (dltsledku příhody v dopravě), 
byla přivoděna neodvratitelným jednáním třetí osoby, za iejíŽ zavinění 
neručí, že tedy zavinil šofér, že drátové vedení sloužící k obsluhování zá
br~n u přejezdu dráhy bylo přetrháno a viselo s tělesa dráhy do jízdní 
drahy s!lmce. To žalovaná ani netvrdila, tím méně prokázala a veškeré 
vývody dovolání, jimiž se snaží prokázati, že se šofer mohl snad při větší 
píli a obezřetnosti vyvarovati úrazu jsou bezpředmětné. 

Čís. 8544. 

Čit11lost dětí spolupracujících v podniku (hospodářství) rodičů ne
zakládá o sobě smluvní poměr pracovní. Kdo jej tvrdí, .jest povinen dů
kazem. 

Předmětem darovací smlouvy mohou býti i služby. § 950 obě. zák. 
neplatí, pracuje-Ii syn beze mzdy v hospodářství svých rodičů. . 

§ 1295, druhý odstavec, obč. zák. v první větě předpokládá vědomost 
a vůli činiti škodU, v druhé větě zlomyslnost. Účel způsobiti šl<odu neni 
zřejmým, ponechává-li otec zletilého syna ve svém hospodářství ač tím 
třetí osoba trpí škodu. ' 

(Rozh. ze dne 7. prosince 1928, R II 371/28.) 
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Nezletilému žalobci byla k vydobytí výživného proti jeho manžel
skénlU otci Ervínu Sch-ovi povolena exekuce zabavením a přikázáním 
K vybrání dvou třetin mzdy, již měl Ervín Seh. jako p01110cník v hospo
dářství u svého otce Adolfa Scll-a, a Adolfu Sch-ovi jako poddlužníku 
bylo zapovězeno plniti Ervínu Seh-ovi na zapravení zabavené pohledávky 
nebo na srážku z nÍ. Adol! Sch. sdělil exekučnímu soudu, že Ervín Sch . 

. jest II něho doma, že nemá zaměstnání, že proto vypomáhá při hospo
',rářství za byt a za stravu a že nemá platu. Žalobou, o niž tu jde, do
máhal se žalobce na Adolfu Sch-ovi zapravení splatného výživného ja
kož i určení, že vzdání se nároku Ervínem Seh-ern proti žalovanému na 
zaplacení plné odměny v penězích měsíčně 474 Kč nad naturální odměnu 
200 Kč jest proti žalobci bezúčinným. Pro c e sní s o udp r v é s t o
l i c e žalobu zamítl, maje v podstatě za to, že mezi Ervínem Sch-em 
a žalovaným nebylo služebního poměru. O d vol a c í s o u d zrušil 
napadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by ji, vyčkaje pravomoci, 
znovu projednal a rozhodl, při Čemž uvedl po právní stránce v d ů v o -
de ch: Jde o smlouvu služební, zaváže-Ii se dítč konati rodičům službu 
po nrčitou dobu. Zvláštností jest jen, že strany umluví po případč bez
platné konání služeb. Třebas plnoleté dítě jest povinno podporovati 
schudlé rodiče, není zavázáno k bezplatným službám pro rodiče ve způ
sobu služební smlouvy (Ehrenzweig, System 2/1, ll. vyd. 1928, str. 
480). Plnoletý syn, jenž koná služby v hospodářském podniku rodičů, 
za něž by obvykle dostal více, než skutečně pobírá, obdarovává rodiče. 
Je-li takovouto služební smlouvou třetí osoba ve své výživě zkrácena, 
mltže se domáhati na rodičích jakožto obdarovaných doplnění podle 
§ 950 obč. zák. Odpůrčí právo připouští odporovati smlouvám služebním, 
směřujícím k tomu, by věřitelé byli poškozeni vzdáním se úplaty (srv. 
Ehrenzweíg, Komentář k odpúrčímu řádu str. 55,82, 120 pOZ11. 111, Pa
mětní spis k odpllrčímu řádu str. 44). Jsou splněny i právní předpoklady 
náhradního nároku podle § 1295, druhý odstavec, obč. zák. (srv. Ehren-

. zweig: System ll/I). Podle platného práva nedostává se ovšem ochrany 
zákonné výživě proti dlužníkům k výdělku schopným, kteří své pracovní 
síly nevyužívají, by tak ušli vyživovací povinností (Ehrenzweig II/I str. 
36). Avšak otec dítěte, jenž pracuje u žalovaného bezplatně nebo dává 
si platiti méně, než jest v místě obvyklým a tím poškozuje zákonný nárok 
dítěte na výživu, jedná proti dobr)Tm mraVLUTI právě tak, jako zaměstna
vatel, jež včdomě přijímá tyio služby za takových podmínek. 

N e j v y Š š í s O" II d zrušil napadené usnesení a vrátil věc odvola
CÍmu soudu k dalšímu případnému jednání a k novému rozhodnutí. 

D ů vod y: 

Nelze odvolací s·oud ušetřiti výtky, že se vyčerpává ve všeobecných 
právních úvahách, aniž zaujal určítého stanoviska ke skutkovým před
pokladům, zjištěním a právním důvodům prvního soudu. Poukaz na lite
raluru nemůže, nehledíc k jeho povšechnosti, nahraditi nedostatek vlastc 
nÍh~) odúvodnění, zvláště když není jisto, že citovaná literatura jest· prv-
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nímu soudu prístupna. Také příkaz, by první soud provedl četné 
0Fět jen zcela všeobecně označené c\úkazy, není vzhledem k tom~ 
byla provedena již celá řetla důkazů o okolnostech, které jsou podle' 
volacíbo soudu závažné pro právní posouzení sporu, a odvolací 
lTéi právo je samostatnč zhodnotiti, kde 111U zjištění prvního soudu 
dostačovala, odchylný'J11 právním nazíránim dostatečnč odůvodněn. 
ma to nelze souhlasiti ani s právními zásadami, podle nichž chce 
1aci soud, aby spor byl posouzen. Rozhodnutí o všech žalobních 
závisí na správnosti skntkového předpokladu prvního soudu. o němž 
odvolací soud nevyslovil, že se nemanželský otec žalujícího dítěte 
Sch. zdržuje v domácnosti svého otce, žalovaného Adolfa Sch., a f"'"ce,,, 
V jeho rolnickém hospodářství jako člen jeho rodiny, aniž s ním "J"""'"' 
smlouvu o svých služebních povinnostech, neb o příslušející mu 
Může ovšem í syn s otcem ujednati smlouvu služební a smluviti s 
buď určitou mzdu, buď úplnou nebo částečnou bezúplatnost slnžeb, 
pokrevný jejich svazek, stálý rodinný styk a mravní závazek 
nosti syna k otci nedopouštějí, by služební smlouva byla 
I pro obor soukromého práva platí pravidlo poslední věty § 2 (1) 
kona o pojištění zaměstnanců čís. 221/1924 v doslovu novely čís. 1 
1928, že činnost dětí spolupracujících v podnikn (hospodářství) 
11ezakládá sama o sobě smluvní poměr pracovní. Kdo jej tvrdí, est 
vinen důkazem, jinak nutno poměr jejich posuzovati nikoliv s 
služební smlouvy, nýbrž rodinného poměru. Není-Ii mezi žalovaným . 
Jeho synem smlouvy o konání služeb a prací, není žádný ze žalobních 
důvodů po právu. žalovaný nemúže býti odsouzen k zaplacení mzdy, 
jež byla k uhražení pohledávky na výživném pro žalobce zabavena a 
přikázána k vybrání, neboť dlužník Erwin Sch. nemá proti němu nároku 
na placení mzdy. Vzdání se Erwina Sch-a přiměřené úplaty za slnžby 
v otcově hospodářství nemůže býti prohlášeno podle odpůrčího řádu 
proti žalobci za bezúčinné, neboť Erwin Scl1. nemohl se vzdáti právního 
nároku, kterého neměl. Není tu nároku proti žalovanému podle § 
ohč. zák., by ze svého obdarování živil žalobce, pokud jeho syn nemůže 
pro nedostatek úplaty za konané slnžby této své zákonné pO>linnosti 
vyhověti. Obdarování ve smyslu § 950 obč. zák. jest rozeznávati od 
obohacení. Spor o to, zda předmětem darovací smlouvy mohou býti 
I služby, jest sice řešiti kladně, neboť § 303 obě. zák. uznává výslovně 
1 služby za věci a podle § 938 obč. zák. mohou býti předmčtem daro
vání věci bez jakéhokoliv obmezení, tedy i bez obmezení na věci hmotné 
a na, práva. Že se tu užívá výrazu »bezplatné pře 11 ech a t í věci«, 
ač služby se nepřenechávají, nýbrž konají, nemůže býti při stručném 
vyjadřování se občanského zákonníka a při nedostatku všeobecného 
výrazu, který by zahrnoval v sobě jak přenechání hmotných věcí a práv, 
tak konání služeb, pokládáno za rozhodující pro právní výklad, zvláště 
když není rozumného důvodu, proč by služby a práce mohly býti před
mětem smluv úplatných, ale nemohly býti předmětem smluv darovacích. 
Není však darováním a nelze mluviti o obdarovaném ve smyslu § 950 
obč. zák., nebyly-Ii služby konány v úmyslu darovacím (animo donandi), 
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"brž v úmyslu jiném, v souzeném případě podle skutkového před
I1~kladu prvního soudu synem v otcově ho~podářství za účelem obživy 
Podinv. V takovém případě nelze mluviti ani o částečném darování, neboť 
~nrav~lí poměr členů rodiny, žijících ;,e společné domácnos!i. a ~ ~sta
vičném styku, a odkázaných na vzaJemnou podporu, nepnpoush, by 
byla srovnávána' h~dnota prací. konaných je.dnot1ívými člent r?diny 
v rodinném hospodarstvi s hodnotou toho, co lIm rodll1a k obzlve po
skytuje. Posléze nemúže býti žalujíCÍ straně přiznán v případě, že syn 
žalovaného jest činným v jeho hospodářství jen jako člen rodiny, am 
nárok na náhradu škody. Stranou múže býti ponechána podmínka pří
činné souvislosti mezi jednáním zavazujícím k náhradě škody a vzniklou 
škodou, o níž ani první ani odvolací soud neuvažovaly, ač by náhrada 
škody nemohla býti přisouzena, kdyby nebylo prokázáno, že po vyká
zání Erwina Sch-a z otcovského domu stalo by se výživné na něm vy
dobytelným. Pouhá možnost by nestačila k odsouzení žalovaného. Stra
nou budiž ponechán také dúvod, z kterého první soud zamítl nárok na 
náhradu škody, že žalovaný dal, nabídnuv 3000 Kč k vyrovnání syno
vS/ch závazkú, na jevo; že nejedná v úmyslu způsobiti žalující straně 
škodu, neboť odvolací soud se tOlrto nabídkou nezabýval a!li po stránce 
právní, ani skutkové. Avšak v tom, že žalo'vaný trpěl, by jeho syn se
trval i po zletilosti v jeho domč, a že ho zaměstnával ve svém hospo
dářství, není ničím, co by se příčilo dobrým mravům, a činilo žalov,a
ného zodpovědným podle druhé věty § 1295 druhý odstavec ohč. zak. 
za škody, jež tím vznikly pro třetí osoby. Také pouhý úmysl, k němuž 
podle § 1294 obč. zák. dostačuje vědomost škodlivých následkú jed
nání a vůle) by nastaly, mftže sice z jednán'í, které o sobě jest nezávad-
11)lm, učiniti jednání odporující dobrým mravům, ale žalovan)r) jenž syna 
podržel ve svém hospodářství, vykonávaje své právo, 1110hl by býti oc1-
souzen k náhradě škody jenom, kdyby z okolností z ř e j m ě, bez jaké
koliv pochybnosti, plynula jeho z lom y s I n o s t. Jest nepopíratelnou 
kolise mezi mravní povinností otcovou, poskytnouti synovi útulek ve 
svém domě, a mezi zájmem žalující strany, by žalobcc syna vykázal -a 
tím ho donutil živiti se II cizích lidí za mzdu podrobenou exekuci. Pro 
tuto kolisi nemůže býti pokládáno za z ř e j m Ý ú čel jednání žalova
ného, by žalující strana utrpěla škodn, a nárok na náhradu škody ne
múže býti uznán po právu. 

čís. 8545. 

Ruč;eni za škodu z provozu silostrojů (zákon ze dne 9. srpna 1908, 
čís. 162 ř. zák.). , 

Silniční parní válec není snostrojem ve smyslu § 1. 

(Rozh. ze dne 7. prosince 1928, Rv II 337/28.) 

Žalobcův automobil srazil se s neosvětleným parním válcem žalo
vané okresní silniční konkurence, při čemž byl automobil poškozen a 
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žalobce puraněn. Žalobní nárok na náhradu škody proti okresní sílni 
konkurenci a proti strojníku parního válce uznal pro c e s 11 í s o Ú 
p r v é s t o I i c e důvodem z polovice po právu. O d vola c í s O u 
nevyhověl odvolání ani té ani ohé strany a uvedl v otázce) o niž tu j 
v d ů vod ech: Válec k úpravě silnice, pohybující se po silnici, 
hnaný parou, tedy elementární silou, jest považovati za vozidlo, za 
stroj ve smyslu § 1 zák. o silostrojích. Z ustanovení § 1 nařízení čís. 81/1 
nelze dovoditi, že silniční parní válec není vozidlem ve smysiu § 1 
o silostrojích. Ze zmíněného min. nařízení plyne jen, že 
tohoto nařízení se na silniční parní válec nevztahuje. V tomto ll"r17pn' 
se však takovýto válec výslovně označuje jako »vozidlo« (sowie 
Kraftfahrzeuge, welehe \,veder zur BeWrderung VOI1 Personen 110c11 

Transporte von Lasten bestimmt sind, wie Strassendampfwalzen u. 
Žalovaný připustil to ostatně sám při svém přednesu, jenže nctllJl[,II; 
že nejde o ručení podle aut. zákona, nýbrž podle obč. zák., Doně'v"cI7 
jele o vozidlo spadající pod ustanovení § 5 aut. zák. Podle 
děje neopřel žalobce žalobní nárok o ustanovení §§ 1 a 2 aut. 
nýbrž o ustanovení § 8 aut. zák. Vycházel-Jí důsledkem toho první 
při posouzení tohoto sporného připadu z tohoto zákonnéhO' ustanovení 

" a projevil-li právní názor, že pro posouzení této rozepře jest zcela 
rozhodným, zda je parni válec, O' který se tu jedná, ve smyslu 
§ 5 cit. zák. vyňat z ručení podle aut. zák., jest tento 
prvého soudu schváliti. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání ani té ani oné 
uvedl v otázce, o niž tu jde, v 

důvodech: 

Pokud jde o právní posouzení věci, jest především řešiti otázku: 
zda silniční parní válec vůbec spadá pod pojem silostroje po rozumu 
§ 1 aut. zák. K tomu jest podotknouti toto: V první vládní předloze, týka
jící se ručení za škody z provozu silostrojů (č. 2068 příloh k těsnop. pro
tokolu po sl. sněmovny) mluví se jen o automobilech a o moto'ľOví'ch 
kolech. Tato předloha doznala ovšem změny. Podle doslovu § 1 aut. 
zákona podléhají přísnému ručení silniční vozidla (jízdní silostroje) 
poháněná životní silou na veřejných silnicích a cestách, nikoli po kolej
nicích. že tu jde jen o slohovou změnu a že šlo jen o to, by byl zvolen 
výraz, jenž v sobě zahrnuje jak automobily, tak motorová kola, plyne 
ze zprávy justičníh,o výboru O vládni předloze čís. 2068 (čís. 2805 příloh 
k těsnop. protokolu poslanecké sněmovny). Také při poradách a v de
batách sněmoven, týkajících se automobilového zákona, bylo stále jed
náno jen o automobilech a o motorových kolech" Bylo by však pochy
beno omeziti proto zákon jen na automobily a na motorová kola. Jak 
důvodová zpráva k první vládni předloze zdůrazňuje, zavdala příčinu 
k předpisúm o zvláštním a přísnějším ručení právě ta okolnost, že za-' 
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vedením automobilů a motorových kol na veřejných komunikacích vznikla 
v silničním provozu nová příčina nebezpečí. Bylo by nelogické, vy
ji11o~ti z přís~ějšího rU,čebního závazku. v~zidla, s ni;niž jest, spojeno 
totéz nebezpecl a ohrozem dopravy a lIChz provozovalll se nasledkem 
stejné aneb obdobné konstrukce v ničem neliší od provozu automobilú 
a motorových kol, jen proto, poněvadž tyto byly podnětem vydání zá
kona. Nelzef přehlížeti obecnč známou skutečnost, že technika ve vy
nálezech nových druhů vozidel, jichž provozování vydává dopravu 
stejným nebezpečím, stále pokračuje, a nelzc proto z genese zákona 
o ručení silostrojů, jmenovitě ze zpráv justičního výboru obou sněmoven 
býV. vídeňské říšské rady a z debat poslanců důvodně dovozovati, že 
dotyční činitelé měli na zřeteli jen automobily a motomvá kola. Naproti 
tomu nesluší se dávati zákonu jinaký smysl, než jaký vychází z vlast
ního smyslu slov v jejích souvislosti a z jasného úmyslu zákonodárcova 
(§ 6 obč. zák.) a bezdůvodně rozšiřovati obvod platnosti zákona. Zákon 
o ručení silostrojů sám neobsahuje definici toho, co jest považovati za 
silostroj. Leč pří vydání zákona nebylo toho třeba, ponČ'vadž tehdy 
platné ministerské nařízení ze dne 27" září 1905, čís. 156 ř. zák. již vy
lýčilo pojem silostrojů, na něž se vztahovala přísná bezpečnostní opa
tření. Toto ministerské nařízení, jež bylo pak nahraženo ministerským 
nařízením ze dne 28. dubna 1910, čís. 81 ř. zák. dosavad platným, praví 
v § 1, že z těchto ustanovení jsou vyňaty hasičské aulomobily, jakož 
i takové jízdné silostroje, které nejsou ustanoveny ani k dopravě osob 
ani k dopravě břemen, jako parní válce silniční a pod. Byl tedy jíž vy
týčen pojem silostrojú, jež podléhaly přísnějším předpisúm, a nelze 
dúvodnč pochybovati, že se porady a usnesení sněmoven o automobi
lovém zákonu týkaly také jen oněch silostrojů, pro něž pro nastalou 
nutnost vydána byla bezpečnostní opatření obsažená v min. nař. ze 
dne 27. září 1905, čís. 156 ř. zák. Také účel zákona nasvědčuje tomuto 
názoru. Zřejmým účelem automobilového zákona bylo předejíti nebez
pečenství, jež přinášely s sebou jízdní silo stroje jako dopravní vozidla 
na veřejných silnicích a cestách následkem své konstrukce a rychlého 
pohybu. Strojní zařízení, jež nepřicházejí vůbec v úvahu jako dopravní 
prostředek a vyhavena jsou motorovým pohonem (parní silou) jen proto, 
by mohla býti sama dopravována na místo a kde jich má býti k určitému 
účelu upotřebeno, jak tomu jest při parních silničních válcích, nespa
dají pod pojemsi1ostroje po rozumu § 1 aut. zák. To plyne také z ma
teriálU k automobilovémú zákonu, jmenovitě z porad ve sněmovnách, 
při nichž hylo zdůrazněno, že automobily a motocykly povstal nový 
dopravní prostředek a mluvilo se vždy o rychlosti tohoto moderního 
dopravního prostředku; zdůrazněn tedy dopravní ráz automobilových 
si!ostrojů. že měl zákonodárce na mysli jen jízdní si1ostroje, určené 
k dopravě osob nebo věcí, potvrzují i ustanovení zákona samého, tak 
§ 4 (1), kterýmž se vylučují se zostřeného ručení podle §§ 1, 2 nároky 
za poškození osob neb věcí dopravovaných silostr.ojem, pak § 5, podle 
nichž se zostřené ručení nevztahuje k jízdním si1ostrojům, které podle 
úředního potvrzení jsou tak zařízeny neb npraveny, že na dobré a rovné 
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silnici nemohou překročili nejvyšší rychlost 25 km za hodinu. 
rozlišování, jaké obsahovalo ministerské nařízení ze dne 27. září 
čís. 156 ř. zák., obsahuje nyní také § 1 min. nař. ze dne 28. dubna 
čís. 81 ř. zák. Právní stanovisko zde zastávané sdílí i nauka ( 
»Die Schadenersatzpflícht nach osterr. Rechte« - Randa 1913 
164; Krainz-Ehrenzweig 1915, § 394 lIl.; »Das osten. Gesetz 
die Haftung !lir Schaden aus dem Betríebe von KraftIahrzcu,;"," 
Dr. Friedr. Werner, Vídeň 1908: »Das Kraftfahrzeuggesetz« '''ln''" 
Vídei; 1913). Pojem silostroje ve smyslu automobilového zakOlla 
žaduje, by silostroj byl poháněn vlastní živelnou silou, by 
na veřejných silnicích a cestách nikoli po kolejnicích a by 
pravě osob a věcí; těmto požadavkům neodpovídá silniční parní 
a nelze jej proto podřaditi poá pojem silostrojů ve smyslu cit. aut. 
kona. Nelze proto v souzeném případě ohledně tohoto silničníhO' 
pužíti automobilového zákona, tedy ani § 5 ani § 8. 

čís. 8546. 

Zaplatil-li spoluvlastník při vnucené správě polovice 
patřící druhému spoluvlastníku dlužné úroky z kníhovnich pohle,dáv:elc: 
za něž ručili oba spoluvlastníci rukou nedílnou, neni oprávněn účtovati: 
vynaložený peníz při rozvrhu výtěžku ze vnucené správy. Stalo-Ii 
přece tak, může vymáhající věřitel proti přikázání výtěžku na tuto 
hledávku podati rekurs, i kdryž nepodal odpor. 

(Rozh. ze dne 13. prosince 1928, R I 972/~8.) 

Vymáhající věřitel vedl exekuci vnucenou správou polovice npm,ni1-.'· 

tosti, jež byla ve spoluvlastnictví dlužníka a jeho manželky. K m"",·hn. 
výtěžku z vnucené správy přihlásila manželka d1užuíkova po 
jež jí vzešla tím, že zaplatila knihovnímu věřiteli dospělé 
p r v é s tol i c e přikázal výtěžek z vnucené správy na tuto 
dlužníkovy manželky, rek u r sní s o u cl přikázal 
správy vymáhajícímu věřiteli. D ů vod y: Manželka 
s dlužníkem, jak vyplývá z dlužního úpisu, rukou společnou a 
nou za knihovní pohledávky. Zapravivši zcela dospělé paušalové s. plátky· •. · .. 
na tyto pohledávky, nezaplatila dluh cizí, nýbrž vlastní. 
§ 1358 obč. zák. nelze tu POUŽíli. Práva věřitelova 'nepřecházejí sama 
bou na ni, nýbrž jest manžeika dlužníkova Emma K-ová jen oprávněna 
podle § 896 obč. zák. požadovati od spoludlužníka náhradu. Nepřísluší 
jí proto v této vnucené správě postavení věřitele, jak to předpokládá 
§ 127 ex. ř. Správnost tohoto právního posouzení vyplývá i z úvahy, že 
dlužníku mohou přjslušeti námitky proti postižnímu nároku spoludluž
níka) na které o.tázky by v tomto exekučním řízení nemohl býti brán zře:
tel. Emma K-ová nemůže proto požadovati z čistého výtěžku vnucené 
správy postih, poněvadž není k tomu oprávněna. 

N e j vy Š š í s o II d nevyhověl dovolacímu rekursu. 
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Dúvoc!y: 

Dovolacímu rekursu nelze přiznati oprávnění. Jako hlavní pochybení 
vyt)rká stěžovatelka rekursnímu soudu, že prý v řízení rékursním přes 
zákaz novot přih:Jížel k nové. skutkové námitce, že dluh manželů Josefa 
a Emilie K-ových 20.000 Kč a 10.000 Kč jest pro oba manžele solidár
ním, tak že oba ručí rukou spo-lečnou a nerozdílnou, a že tudíž jest i so
lidární jejich povinnost zaplatiti úroky z těchto dluhů, ač prý námitka 
ta před soudem exekučním nebyla učiněna a nebyl ani z tohoto důvodll 
proti přikázání v),těžku na pohledávku Emilie K-ové podán odpor. Tuto 
výtku činí neprávem. Jak vyplývá z protokolu o roku ze dne 4. října 1928, 
k rozvrhu výtěžků vnucené správy, uvedla sama Emilie K-ová, že jest 
podle § 1358 obč. zák. oprávněna žádati úroky z řečených pohledávek, 
poněvadž je zaplatila svými penězi za dlužníka, neboť jest prý to mate
rielně dluh cizí, ale formálně vlastní, ana ruči svou polovicí domu za 
celé úroky, o čemž nabídla důkaz knihou pozemkovou a sbírkou listin. 
Z to,ho zjevno, že již při roku k jednání o rozvrhu výtěžků vnucené správy 
bylo jednáno o tom, zda Emilie K-ová ručí za pohledávky jen podílem, 
jen za jich polovici svou polovicí domu, či zda ručí její polovice domu 
nerozdílně za celý dluh obou rnanželú; v tom směru nelze tudíž mluviti 
o nové okolnosti. Uplatnil-Ii tedy vymáhající věřitel v rekursu solidaritu 
závazku Emílie K-ové za pohledávku pent'žního ústavu i za její úroky" 
učinil tak právem, neboť otázka, zda dluh manželll K-ových jest solidár
ním (,§ 891 a násl. obě. zák.), či dělitelným (§ 888-890 obč. zák.), jest 
otázkou právní, nikoli skutkovou, jak se stěžovatelka mylně domnívá. 
Měl proto vymáhající věřitel, i když nepodal odpor z tohoto důvodu 
proti přikázání výtěžku na pohledávku účtovanou Emilií K-ovou, právo 
podati rekurs proti přikázání. Rekurs byl přípustným i proto, že se jím 
domáhá vymáhající věřitel nápravy rozvrhového usnesení proti tomu, že 
mu výtěžek nebyl přikázán na úhradu jeho vlastni pohled!tvky. K stěžo
vatelčinu poukazu na § 234 ex. ř. jest uvésti, že i v tom případě, kdyby 
tu bylO' lze použíti tohoto zákonného předpisu, nebyl by v cestě tomuto 
rozhodnutí, poněvadž jele o otázku právního posouzení věci na základě 
skutkových okolností samou rekurentkou při rozvrhovém roku tvrzených, 
nikoli o otázku skutkovou, takže tu vůbec nebylo třeba odporu k zacho
vání rekursního práva. Zaplatila-li teely Emilie K-ová dlužné úroky z hy
potekárních pohledávek, zaplatila tím jako solidární dlužnice svůj vlastní 
dluh. Má sice proti svému spoludlužníku Josefu K-ovi právo postižní po
dle § 896 obč. zák., a může žádati, by jí zaplatil polovici vynaloženého 
nákladu, připadající na jeho polovici domu, nepřísluší jí však právo 
účtovati peníz na zaplacení'vynaložený při rozvrhu výtěžkú ze vnucené' 
sprá,vy, neboť není hypotekární věřitelkou, jak žádá § 124 čís. 3 a § 127 
prvý odstavec ex. ř. a není ani postupnicí ze zákona podle § 1358 obč. 
zák., práva věřitelova nepřecházejí na ni sama sebou, proto'že nezaplatila 
dluh cizí, nýbrž vlastní, i může právo postižní uplatniti jen žalobou. Prá
vem proto rekursní soud přikázal výtěžek vnucené správy na částečné-. 
zaplacení vymáhajícího věřitele a nikoli Emilii K-ové. 
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čís. 8547. 

Dávka z majetku a přírůstku na majet1<1.1 (zákon ze dne 8. dubna 
čís. 309 sb. z. a 11.). 

Věcné ručení nemovitostí podle § 62 zákona vztahuje se i na 
byla-li nemovitost ve vlastnictví veřejné obchodní společnosti a 
z majetku byla vyměřena veřejnému společníku. V takovém případě 
ovšem ručeni omezeno výší podílu společníkova na nemovitosti. 

(Rozh. ze dne 13. prosince 1928, Rl 992/28.) 

Rozvrhuje přejímací cenu za nemovitosti zabrané firmě R. 
zal s o udp r v é s tol i c e v přednostním pořadí dávku z 
z přírůstku na majetku. O ů vod y: V přednostním pořadí 
berní úřad v J. a berní správa v P. dávku z majetku a z přírůstku 
jelku až do výše 30% čisté hodnoty převzatých nemovitostí k 1. 
1919, jež činí 451.302 Kč. Proti této přihlášce poclal odpor zá';ŤUlw 
vlastníka, poněvadž dávka z majetku předepsána byla Viktoru R-ovi, 
řejnému společníku firmy R. a nikoliv firmě, která jest vlastníkem 
vzatých nemovitostí, a s níž byla dohoda o přejímací ceně ol'" un.ma 
II Viktora R-a nebyl dávkou z majetku postižen majetek nemovitý, 
jen jeho společenský podll na jmění firmy podle likvidační bilance 
březnu 1919, jenž náleží do jmění výdělečného, tudíž dávka z 
nebyla vyměřena z majetku zemědělského a lesního, nýbrž ze j 
dělečného, tvořícího u každého veřejného společníka jeho podíl na . 
společenském, vyjádřený v peněžité sume, pročež věcné ručení 
§ 62 zákona o dávce z majetku nemá tu místa. Soud nepřikázal v 
přednostním 451.302 Kč na dávku z majetku, neboť nepovažuje 
státni finanční správy na věcné ručení podle § 62 zákona o dávce z 
j etku v tomto případě za právně odlivodněný z těchto d li vod 
Knihovním vlastníkem převzatých nemovitostí jest firma K, veřejná 
chodní společnost, která nemohla býti :3amostatným podmětem 
z majetku hledíc k ustanovení § 42 ČÍs. 3 (2) zákona o dávce z ,,,",,'I"" 
pi'O'Ťo také, jak zřejmo z přípisu berní správy vP. ze dne 30. ledna 
a 5. března 1928 byla dávka z majetku předepsána Viktoru R-ovi 
veřejnému spo,lečníku firmy K z podílu této firmy na něj 
v němž byly zahrnuty i nemovitosti, z nichž mll dávka z majetku 
vyměřena. Avšak podle prováděcího' nařízení k § 12 zákona o dávce z 
jetku náležejí podíly u veřejných společností do jmění výdělečného, 
réž podle § 13 zahrnuje veškeré majetkové předměty a práva, 
slouží k provozování podniku výdělečného, nebo zaměstnání k 
směřujícího. Ježto se dávka podle tohoto zákonného ustanovení 
Ťuje z podniku, jako celku, lze mluviti jen pouze o dávce z majetku 
dající z podniku a nikoliv o dávce vypadajicí z nemovitosti. Na 
nic nemění, že podle § 13 (2) zákona o dávce z majetku platí při 
vání částí jmění výdělečného, jež mají povahu nemovitostí, ,","n,ovelll 
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§§ 1 J a 12.:u jde jen? v)~tčení mt;ř.íte~ k oceňování, nikoliv,o OdCh~rl~lt 
ze zásady, ze rozhodnym Jest pod111k Jako celek. V § 62 zak. o dav,e 
z majetku se praví: ",lávka z majetku požívá na nemovitostech do částky 
poměrně na ně vypadající, avšak nejvýše do 30% zjištěné čisté hodnoty 
nemovitostí, zákonného práva zástavního«. Z toho, co bylo uvedeno, 
plyne, že při zdanění jmění ~}'dělečného, na v~em~vitovS.ti, j~~(Q t~kové 
(arU", slova »na ně«) nevypada v souzenem pnpade UľClta cast davky, 
také nebylo by lze tento poměr <tni přesně stanoviti. Ostatně v písemné 
přihlášc.eneb~la ber,ní správou vůbe~ u~edena výše dávky z l11~}etku vy
padajíCl na prevzate nemovltosŤl, nybrz byla tam udana Jen Clsta hod
nota převzatých nemovitostí, jež byla podkladem pro dávku z majetku 
1,504.341 Kč a 30% z ní penízem 451.302 Kč. Berní správa také nepřed
ložila soudu žádané vyhotovení rozkazu o dávce z majetku, vydaného 
Viktoru R-ovi a nevyhověla též výzvě soudu ze dne 10. května 1928, by 
udala alespoň výši dlužné dávky z majetku, vypadající na převzaté ne
movitosti. Předpis § 62 zák. o dávce z majetku, pokud jedná o věcném 
ručení, múže býti tedy vztahován jen na ty případy, kde tvoří předmět 
dávky nemovitosti. jakožto samostatné součástky jmění, čehož však 
v tomto případě není. Rek u r sní s o u d zrušil napadené usnesení a 
uložil soudu prvé stolice, by doplně řízení, znovu rozhodl. D li vod y: 
Soud prvé stolice nepřikázal z přejímací ceny přihlášenou dávku jsa 
toho míněni, že v tomto případě není tu věcného ručení podle § 62 zák. 
čís. 309/20, poněvadž nemovitosti jsoU ve vlastnictví veřejné obchodní 
společnosti 'firmy R. a dávka byla předepsána jejímu veřejnému společ
níku Viktoru R-ovi z jeho podílu na jmění společnosti, tedy nebyla vy
měřena z nemovj,tosti, nýbrž ze jmění výdělečného, do něhož je síce 
počítati i nemovitosti, jež tu však nejsou samostatnou součástkou jmění. 
Soud rekursní s tímto názorem nesouhlasí, neboť předpis § 62 cit. zák. 
jest zcela všeobecný a nerozeznává, zda jde o nemovitosti patřící jed
Hotlivci či veřeiné obchodní společnosti; rozhodným jest jen, zda byla 
dávka vymčřen~ z nemovitosti. Na opačný výklad nelze souditi z §§ 13 
a 42 (3), vždyť i kupec jednotlivec musil přihlásiti k dávce celé své jmění, 
tedy ne snad jen ono, jež se týká obchodu, a dávka byla mu vyměřena 
i z nemovitostí. Viktor K byl povinen dávkou i ze jmění, jež sestávalo 
z jeho podílu na firmě K, tedy i z části nemovitostí jí připsaných. Byla-Ii 
z jeho dílu nemovitostí zvlášť vyměřována dávka, která pak byla ovšem 
zahrnuta do celkové sumy, ručí nemovitosti za díl dávky na ně vypada
jící do 30% zjištěné jich čisté hodnoty. Aby dávka mohla býti přikázá:na, 
musilo by býti prokázáno, jaký podíl měl Viktor K 1. bl'ezna 1919 na 
firmě, jaký dí! nemovitostí u něho byl pojat do základny pro vyměření 
dávky, kolik činila zjištěná čistá hodnota toho dílu, kolik z dávky mu 
vyměřené připadá na převzaté nemovitosti a kolík u nich činila čistá 
hodnota, neboť celé nemovitosti neručí za dávku předepsanou různým 
spoluvlastníkům a věcné ručeuÍ omezuje se na jednotlivé nemovitosti a 
ne na celek, takže převzaté nemovitosti ručí jen za dávku na ně vypa
dající a ne snad i za dávku z nemovitostí nepřevzatých. Poněvadž řízení 
rozvrhové podle § 47 náhr. zák. provádí se formelně cestou nespornou, 

Civi}n! rozhodnuti X. 100 
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- ač ovšem při materielním rozhodování jest se říditi předpisy exekni'e 
ního řádu o rozvrhu nejvyššího podání - neplatí tu ustanovení 
ex, ř, a soud jest povinen, by si opatřil potřebný základ pro své 
nutí (§ 2 čís, 5 nesp, říz,), Soud prvé stolice sice se zmiňuje v 
o tom, že berní správa v P., ač vyzvána, nepředlo-žila vyhotovení p':lteb-. 
ního rozkazu o dávce z majetku předepsané Viktoru R-ovi, aní Ile'nná_. 
mila výši dlužné dávky připadající na převzaté nemovitosti, leč z 
nedovozuje pro své rozhodnutí nic a také nemůže, ana berní správa 
luje, že nemůže tomu vyhověti, poněvadž jsou spisy u zemského ""4I1C- .. 

ního ředitelstvi, Bude věcí soudu prvé stolice, by si ve smyslu § 2 čís, 5 
nesl" říz, opatřil potřebné vědomosti, po případě by vyzval ne úřady fie 
nančnÍ, nýbrž zástupce státu, českou finanční prokuraturu, po případě 
se stanovením lhůty a pod sankcí, by potřebné doklady předložila nebo 
uvedla, jak je lze opatřiti. Poněvadž řízení před prvým soudem zůstalo 
kusým, takže nelze ihned rozhodnouti ve věci samé, bylo onu část usne
sení, v níž rozhodnuto, že se dávka nepřikazuje, zmšiti a důsledkem toho 
i další výroky týkající se přikázání zbytku přejímací ceny, 

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

a to 

s poukazem na správné důvody napadeného rozhodnutí, k nimž vzhle
dem, k vývodům dovolací stižnosti dodal ještě toto: Stěžovatelka míní, 
že ana nemovitost náleží veřejné společnosti a dávka z majetku byla 
předepsána veřejnému společníku této společnosti, nenastává věcné m
ření podle § 62 zákona o dávce ze dne 8, dubna 1920, čís, 309 sb. z, a n" 
neboť prý byla předepsána jen ze společenského podílu společníkova, 
jenž podle čl. 131 obch, zák. záleží jen v nároku peněžitém, nikoliv z ne
movitosti, která náleží společnosti, nikoli společníku, Ale názor ten není 
správný, neboť nezáleží vůbec na úpravě poměru mezi veřejnou společ
ností a jejími společníky, jíž se mu dostalo v obchodním zákoně, jenž 
sleduje cíle jiné, hospodářský zdar společI1Osti a právní bezpečnost je
jích soukromoprávních věřitelů, kdežto zákon O dávce z majetku má ve 
věcném mčení podle § 62 za účel zajištěni státní a tudíž veřejné dávky 
na nemovitosti, která je spolu jejím předmětem, a záleží tedy jen na tom, 
že nemo'vitost dávce podléhá a byla tedy do jmění, z něhož dávka vymě
řena, podle§§ (6) 11 a 12 zákona o dávce započtena, Názor stížnosti vedl 
by k důsledkům odporujícím zřejmě úmyslu zákonodárce, neboť, ačkoliv 
nemovité jmění jest součástí majetku dávkou povinného a do jejího vý
počtu se pojímá, přece by bylo spraštěno ručení za ni, kdyby náíeželo 
veřejné společnosti, Porovnají-li se předpisy § 2 zákona o dávce s před
pisy § 42 téhož zákona, jest zřejmo, že se z majetku veřejné společnosti 
obchodní dávka z majetku vůbec nevyměřuje, nýbrž že se vyměřuje jen 
z majetku jejích společníků jakožto lysických osob, po případě z jejích 
pozůstalostí. Z toho vyplývá, že se musí do společníkova jmění dávkou 
povinného započísti i jeho podíl na nemovitostech společnosti (§§ 6, 8, 
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9 čís, 1 a 2, §§ II a 12 zákona), kterýž pak nutně ručí věcně podle § 62 
na příslušný podíl dávky, Že soukromí věřitelé společníka nemohou sáh
nouti přímo na nemovitost samu, na společníkův podíl na ní, nýbrž že 
jim ručí jen společníkův nárok na vybytí proti společnosti, který záleží 
jen v penězích (čl. 131, 126, 132 obch, zák.), má důvod v tom, by sou
.kromí věřitelé společníkovi nemohli rušivě zasahovati v existenci spo
lečnosti, a v tom, že i při likvidaci společnosti provádí se věc tak, že se 
všecko jmění, i nemovitosti, zpeněží (čl. 137, 143 obch, zák.) a z vý
těžku závazky společnosti se uhradí a případný zbytek mezi společníky 
rozdělí, to vše však nemá s otázkou, že společníkův podíl nemovitosti 
patří do jmě'ní jeho dávkou povinného a ručí podle § 62 zákona, nic co 
činiti, neboť zákonu v § 62, jenž dávce propůjčuje přednost přede všemi 
na nemovitosti váznoucími právy a pohledávkami »ze soukromopráv
ných a zákonných titulů«, jde docela zřejmě o zákonné a přednostní zá
stavní právo pro nárok státu a tudíž o výsadu, Proto nevadí, že,jak se 
toho stížnost dovolává, dávka vyměřena byla Viktoru R-ovi, nemovitost 
však že náleží společnosti (lirmě R,), neboť ovšem ručí pak takto· nemo
vitost společnosti za dávku Jejímu společníku předepsanou a erár by pří
slušný podíl mohl z ní podle § 62 (3) zákona soudně vymáhati, ale ne
může se tu nikdy dostaviti pocit křivdy, nezapomíná-li se, že společníku 
náleží na nemovitosti ideální podíl a že jde o dávku z tohoto podílu, jak 
to výslovně stanoví § 7 (2) zákona, řka, že jmění nalézající se ve spolu
vlastnictví nebo náležející souhl'11u společníků výdělečné společnosti při
čítá se podílníkům podle poměru jejich podílů (a nelze-li je zjistiti, stej
ným dílem), z čehož vyplývá, že se spole,čníku přičítá skutečně podíl nc
mo'vitosti samé a nikoli, jak stížnost tomu chce, jeho hodnota v penězích, 
neboť jměním společnosti je tu nemovitost, nikoli peníze, jež její hodnota 
představuje, a zákon, jak uvedeno, praví, že »jmění nalézající se ve spo
luvlastnictví nebo náležející souhrnn společníků přičítá se podílníkům 
podle poměru jejich podílů«, nikoli však, že hodnota toho jmění v pe
nězích vyšetřená se jim přičítá, To přehlíží stížnost, která právě i tohoto 
předpisu § 7 se dovolává, ale domněle, ač ovšem mylně, na svůj pro
spěch, což platí i o předpisu § 54. Stížnost opírá se patrně o to, že § 7 
mluví jednak o spoluvlastnictví, jednak o jmění společenském, a míní, že 
zákon v tomto § nepovažuje společníky (veřejné společnosti) za spolu
vlastníky, ale to je právě mýlka, neboť ve veřejné společnosti jsou spo
lečníci skutečně spoluvlastníky všech hmotných věcí, zejména i nemo
vitosti, leč by si byl, což se zde netvrdí, vkladatel vlastnictví pro sebe 
vyhradil (čl. 91 obch, zák.) , a mluví-li tedy zákon nejen o spoluvlast
nictví, nýbrž o jmění náležejícím společnosti, činí to proto, by postihl 
také ostatní jmění společnosti, při němž o vlastnictví v technickém smy
slu mluviti nelze, tedy kromě jiných práv zejména pohledávky a různé 
obligační nároky, Zákon měl jak v § 7 tak v § 54 mluviti prostě o podíl
nících v případě právního společenstvi (§ 825 obč, zák,), neboť tak tG 
myslil, jen že se nedostatečně vyjádřil, zejména v § 54, 

'Oll· 
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Byla-li smlouva z roku 1910 o těžbě kaolinu uzavřena se ztetel'1111' 
na tehdejší cenové poměry na 12 let s tím, že na pouhé prohlášení 
smluvníka bude prodloužena o dalších 12 let, přichází pro tuto 
smluvní dobu v úvahu zásada rebus sic stantibus co do ceny a lze 
domáhati zhodnocení původně ujednané činže. Tomu nen'j na zá·va<lu. 
oprávněný neuplatňoval tento nárok na zhodnocení při 
smlouvy. Okolnost ta má jen v zápětí, že nárok na zhod,no,cellí 
uZI1án oprávněným teprve od té, kdy byl uplatněn na soudě. 

(Rozh. ze dne 13. prosince 1928, Rv I 79/28.) 

Žalobkyně, vlastnice pozemků, povolily dohodou ze dne 22. října 
1910 žalované společnosti, by dobývala z pozemků žalobkyň kaolin za 
úplatu 32 h za jeden metrický cent. Dohoda, uzavřená původně na 12 . 
let, byla v roce 1922 ve smyslu původní dohody prodloužena na· dalších 
12 let. žalobou; o niž tu j de, domáhaly se žalobkyně na žalované spo
lečnosti zrušení smlouvy ze dne 22. října 1910 a pro případ, že by tato 
žalobní žádost byla uznána za nepřípustnou, navrhly v žalobě, by jim 
žalovaná doplatila za kaolin vydobytý od 22. října 1922 celkem 480.905 
Kč, zhodnotivše jeden metrický cent na 1 Kč 28 h, O b a niž š í 
s o u d y žalobu zamítly. 

N e j v y Š š í s o u d vyhověl dovolání potud, že zrušil rozsudky obou 
nižších soudil, pokud šlo o zhodnocení úplaty za dobu od podání žaloby 
(3. září 1926), a odkázal věc prvému soudu s příkazem, by o ní dále jed
nal a rozhodl. 

V otázce, o niž tu jde, uvedl v 

důvodech: 

Pokud jde o otázku zhodnocení předválečné těžební činže, nelze 
ovšem neuznati vnitřní oprávněnost právních úvah, jimiž dovolání do-
ličuje hluboký nepoměr, který následkem válečných a poválečných po
měrů, zejména následkem poklesu valuty - události stranami nepřed
vídané - nastal mezi vzájemným smluvním plněním, kdyhy zachováno 
býti mělo ustanovení původní smlouvy, že žalobkyně Berta R-ová má 
nadále dostávati za 1 q vytěžené kaolinové hlíny jen 32 haléřů nynější 
v kupní ceně pokleslé měně, tedy poměrně nepatrný zlomek oněch 32 ha
léřů z dob dřívější hodnotné měny, Lze též dovolání bez obalu přiznati, 
že tato událost není jen nahodilostí střídající se obchodní konjunktury, 
nýbrž událostí kromobyčejného dosahu, kterou jest zároveň úplně zvrá
cen hospodářský účel a úmysl původní smlouvy. Nejvyšší soud nemůže 
se připojiti v té příčině k důvodům nižších soudů, které kladou dúraz 
především na to, že smluvní plnění žalobkyně Berty R-ové záleži prý 
v pouhém trpění, ji tedy nic nestojí a jest jí ještě ke prospěchu, ježto 
prý by, sama nemajic potřebného zařízení k těžbě z pozemků, neměla 
zisku, přehlížejíce, že jde o služebnost nepravidelnou, spíše vlastně 
o smlouvu kupní, kterou žalobkyně průmyslovým závodům prodala hod-
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notnou surovinu nerostnou. Podle zásady soukromého vlastnictví a zá
konem zaručené hospodářské svobody nelze zajisté žalobkyni odepírati 
právO požadovati za tuto cennou surovinu, kterou pozemky Její v sobě 
chovají, cenu, která se podle stavu průmyslového trhu jeví toho kterého 
čaSl! přiměřenou, a zmiňuje-li se rozsudek ~oudu prvého dále také 
o lom, že hospodářská pohroma válkou nastalá zachvátila veškeré po
hyblivé hodnot)', hotové peníze, pohledávky a cenné papíry, není tato 
úvaha přiléhavá v tomto případě, neboť zde nejde o nahromaděný ka
pitál pohyblivý, nýbrž o budoucí užitky z majetku nemovitého, který 
znehodnocen nebyl a v ceně naopak stoupl v tom směru, ve kterém po
klesla valuta a kde ztráta žalobkyně z té příčíny nastalá znamená zá
rOVCJ1 nepředvídatelný zisk na straně druhé. Doložka rebus sic stan
tibus, které se žalobkyně pro nárok na zhodnocení dovolávají, jest vy
tčena podle platného práva výslovně pro tak zvané smlouvy předběžné 
a zachovává se z naléhavých právních ohledů vzhledem k jejímu zá
sadnímu významu a k předpisům § 1052 a 1389 obč. zák" jež ji appli
kují, důsledně i při smlouvách definitivních, zejména při takových smluv
nich poměrech, při nichž jde o opětující se, cio budoucnosti posunutá 
vzájemná plnění, jak je tomu při výživném a při výměncích a také v sou
zeném případě, kde všude právní stav toho naléhavě vyžaduje, by byl 
napraven příkrý nepoměr, který proti pravému úmyslu stran později 
nastal mezi vzájemným smluvním plněním z přičin, jež strany pří ujed
nání smlouvy nemohly předvídati (obdoba § 1389 obč. zák.). V sou
zeném případě sluší obzvláště vytknouti, že smlouva uzavřená původně 
se zřetelem na tehdejší cenové poměry měla býti a byla podle čl. Xl. 
na jed n o str a n n é prohlášení druhé strany, jemuž se žalobkyně 
musely podrobiti, prodloužena za týchž podmínek na dalších 12 roků 
a jest zjevno, že pro tuto další smluvní dobu nutně přichází ve zřetel do
ložka rehus sic stantibus, ježto podle toho, co právě řečeno, smlouva 
í pro tuto dobu datuje - z roku 1910, tedy z doby před válkou. žalob
kyně byly tedy oprávněny domáhati se zho'CInocení původně ujednané 
činže, Neuplatnila-Ii žalobkyně Berta R-ová tento nárok jíž tehdy, když 
jí bylo dodáno prohlášení žalované firmy ze dne 30. ledna 1922, ohla
šující jí, že chce pokračovatí na dalších 12 roků ve smlouvě, a přijí
mala-li j 'na dále těžební činži ve staré výši, nelze z toho, jak nižší 
soudy nesprávně číní, vyvozovati, že se žalobkyně tohoto nároku vzdala 
a takto konkludentně projevila souhlas, by bylo pokračováno ve smlouvě 
za starých podmínek, tím méně, ana žalobkyně ve sporu výslovně před
nesla, že tak neučinila jedině proto, že v oné době žalovaná vedla jejím 
jménem soudní spory, by se domohla vůbec zrušení prvotní úmluvy, 
kteréJnužto přednesu žalovaná firma přímo ani neodporuje. Okolnost, že 
žalobkyně tento nárok neuplatníla již tehdy, má tedy jen v zápětí, že 
nárok na zhodnocení může býti uznán oprávněným jen od té doby, kdy 
jej u soudu uplatnila, což se stalo teprve podáním žaloby a neprávem 
dovolává se žalovaná firma proti tomuto nároku důvěry v knihovní stav, 
neboť nehledíc ani ke zmíněnému' přednesu žalobkyň, musila žalovaná 
firma i z knih seznati, že jde o závazek sjednaný v roce 1910. 



- Čís. 8549-
1590 

čís. 8549. 

Není důvodem k zamítnutí žaloby podle § 37 ex. ř., nedomáhá_li 
žalobce v žalobě výroku, že exekuce jest nepřipustná, není-li po':hvh. 
ností, že žalobci záleží jen na tom, by byla exekuce zrušena jako 
pustná. V takovém případě může a má soud přizpůsobiti žalobu zÍll,orlU 

(Rozh. ze dne 13. prosince 1928, Rv I 999/28.) 

Žalobkyně vznesla proti vymáhajicímu věřiteli žalobní 
bylo určeno, že exekučně zabavená kniva a zabavené seno nejsou 
nictvím cllužÍ1íka Ludvíka B-a, nýbrž žalobkyně Anny B-ové, že 
vaný jest .povinen to uznatí a souhlasiti, by exekuce na tyto př"drněl:v 
byla zrušena. Pro c e sní s o udp r v é s t o líc e uznal podle 
loby, o d vol a c í s o u d žalobu zamítl. D ů vod y: Odvolání 
v právu, poněvadž odvolací důvod nesprávného právního posouzení 
tu skutečně jest. Podle žaloby vede žalovaná strana protí manželu 
lobkyně Ludvíku B-ovi exekuci zabavením svršků, při jejímž ""lm,,, 
byla zabavena červená kráva straka a 10 q sena. Žalobkyně 
tyto zabavené věci jsou jejím vlastnictvím, a navrhuje, by rozsudkem 
bylo určeno, že exekučně zabavená kráva a zabavené seno nejsou vlast
nictvím dlužníka Ludvíka B-a, nýbrž Anny B-ové, že žalovaný jest po
vinen to uznati a souhlasiti, by exekuce na tyto předměty byla zrušena. 
Toto žalobní žádání jest však, ano jde o žalobu podle § 37 ex. ř. ne
přípustné, neodpovídajíc § 37 ex. ř., neboť žaloba musí v tomto případě 
směřovati k tomu, by bylo vysloveno, Že exekuce jest nepřípustná. Jak 
uvedeno, jde o žalobu vybavovací, podanou proti vymáhajícímu věřiteli. 
V žalobě takové jest především uvésti, že tu jsou procesuální její před
poklady a že tu jest též právo, činící vedení exekuce nepřípustným. 
Toto právo jest žalobním důvodem. Žádání žalobní směřuje k tomu, že 
se exekuce vedená na vlastnické kusy žalobcovy prohlašuje nepřípust
nou, s čímž múže, ale nemusí býti spojen návrh na zrušení exekuce. Návrh 
na prohlášení exekuce za nepřípustnou musí však býti vždy obsažen 
v žádání žalobním podle § 37 ex. ř. Tvrdí-Ii žalobce vlastnické právo 
k zabaveným věcem, bude sice odůvodnění žaloby totéž jako u žaloby 
vlastnické, přes to však jest žaloba podle § 37 ex. ř. od žaloby vlastnické 
rozdílnou, poněvadž u žaloby podle § 37 ex. ř. jest jiným žádání žalobní. 
Proti vymáhajícímu věřiteli není totiž žádání o určení a o uznání vlast
nického práva nikterak potřebné. Žalobce dojde svého cíle proti němu 
již tím, prohlásí-li se exekuce za nepřípustnou a jako taková se zruší; 
uzná-li žalovaný žalobcovo právo vlastnické, jest naprosto lhostejno. 
jak shora uvedeno, jest právo, činící exekuci nepřípustnou, žalobním 
důvodem. Účelem jejím není nic jiného, než aby byl opět zjednán status 
quo ante, a toto znovuzřízení dřívějšího stavu spočívá právě v tom, by 
exekuce byla prohlášena za nepřípustnou a v důsledku toho, by bylo 
z moci úřední učiněno opatření k jejímu zrušení (§ 37, poslední odsta-
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vec, ex. L). S tim jest pak spojen návrat předmětu dotčeného exekuci, 
ohledně něhož žalobce prokázal právo, činící exeknci nepřípustnou, do 
úschovy, v níž se předmět ten před výkonem exekuce nalézal, totiž do 
úschovy strany povinné. Více než toto, nemŮže žalobce od vymáhajícího 
věřitele požadovati, neboť vymáhající věřitel mŮže jenom býti přidržen, 
by trpěl, by byly odčiněny všechny následky, které byly přivoděny jeho 
exekučním zákrokem, nikdy však, by byl uznán povinným uznávati vlast
nické právo žalobcovo k zabaveným předmětům. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc odvola
címu soudu, by o odvoláni po případném jednání znovu rozhodl. 

D ů vod y: 

Dovolání, opřené o dovolací důvod § 503 čís. 4 c. ř. S., jest opod
statněno. Podle § 37 ex. ř. může i třetí osoba podati proti exekuci odpor, 
tvrdí-Ii, že má k předmětu dotknutému exekucí právo, nedopouštějící 
výkon exekuce. Žaloba tato jest podle své povahy žalobou určovací, jíž 
se žalobce domáhá výroku, že takové právo k věci má. Uzná-li soud 
podle žalobní prosby, může sám o sobě prohlásiti v rozsudkovém výroku 
exekuci za nepřípustnou, třebas o· to žalobcem zvlášť nebylo žádáno, 
neboť jest to jen nutným důsledkem toho, že žalobci ono právo k věci 
přísluší. Nesejde proto na tom, že žalob ní prosba není zcela přiléhavá, 
neboť není pochybnosti, čeho se žalobkyně domáhá a že jí nezáleží ani 
na tom, by žalovaný její právo k věci uznal, ani na tom, by sOllhlasil 
se zrušením exekuce, co by na něm snad vynutiti ani nemohla, nýbrž, 
že jí záleží jen na tom, by exekuce, pokud jí odporuje, byla zrušena 
jako nepřípustná. V takovém případě může a má soud přizpůsobiti ža
lobní prosbu zákonu (srovnej i rozhodnutí sb. n. s. čís. 6998), ale ne
ml!že to býti důvodem pro zamítnutí žaloby vůbec. 

čís. 8550. 

Statkoví úřednici (zákon ze dne 13. ledna 1914, čís. 9 ř. zák.). 
Služební poměr statkových úředníků v případě jejich předčasného 

propuštění bez důležitého důvodu se zrušuje a nemají nároku na obno
veni služebního poměru. 

šestíměsíčlú lhůta § 33 zák. o statkových Úředllícich počíná pro
puštěním zaměstnance, nikoliv teprve, když zaměstnanec zvěděl, že 
důvod propouštěcí není po právu. 

(Rozh. ze dne 13. prosince 1928, Rv I 1141/28.) 

Žalobce byl přijat Marií A-ovou, majitelkou velkostatku, do služeb 
jako hospodářský správce na pololetní výpověď. Žalovaný františek S. 
pachtoval napotom od Marie A-ové zemědělskou půdu velkostatku a 
zavázal se pachtovní smlouvou, že přejímá žalobce za dosavadních slu-
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žebnich podmínek do svých sluieb, a také ho do služby 
1. března 1927 však František Š. žalobce ze služeb 
o niž tu jde, domáhal se žalobce na Františku š-ovi, by byl uznán 
vinným uznati, že žalobce jest v jeho službách jako hospodářský snr,;"oo 
za podmínek, ujednan}'Ch mezi žalobcem a ,Marii A-ovou, a by 
lovaný uznán povinným zaplatiti žalobci zadrželé služební 
O b a niž š i s o u d y žalobu zamítly, o d vol a c í s o u d z 
d II vod lI: Jádrem sporu jest zodpovědění otázky, kdy byl žalobce 
lovaným propuštěn a zda byla podána žaloba ve lhůtě § 33 
ze dne 13. ledna 1914, čís. 9 ř. zák. na 6 měsíců po propuštění zaměst
nancově. Lhůta tato jest propadnou a nutno k ni přihlížeti podle nauky 
a ustálené judikatury z úřadu (§ 1162 písm. d) obč. zák., § 34 zákona 
ze dne 16. ledna 1910, čís. 20 ř. zák., rozh. nejv. soudu ze dne 12. března 
1919, č. j. Rv II 67/19 sb. nejv. s. čís. 87, ze dne 30. března 1920, 
č. j. R I 140/20). An byl žalobce dne 1. března 1927 ze služby pro
puštěn, ať právem nebo neprávem, a ať z jakékoliv pohnutky (§ 901 
obč. zák.), uplynula lhůta v § 33 cit. zák. koncem srpna 1927. žaloba, 
podaná teprve dne 8. listopadu 1927 jest opozděná a právem ji soud 
prvé stolice zamítl. Ostatně nároku na zpětně přijetí za starých služeb
ních podmínek žalobce vůbec nemá, neboť nároky statkoví'ch úředníků 
z hezdůvodného propuštění jsou vypočteny v § 12 cit. zák. Marně se 
snaží odvolatel posunouti dobu žalobcova propuštění ze služeb žalova
ného až do doby, kdy byla zrušena rozhodnutím zemské správy poli
tické ze dne 4. srpna 1927, čís .. 304.143 opatření okresní politické 
správy, neboť žalobce nebyl propuštěn až v srpnu 1927, nýbrž již 
1. března 1927. Jest proto odvolání, pokud se jím uplatňuje výtka' 
nesprávného právního posouzení věci, ana byla žaloba proto, že nebyla 
podána ve lhůtě § 33 zák. ze dne 13. ledna 1914, čís. 9 ř. zák. zamítnuta, 
neodůvodněným. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

Podle zákona ze dne 13. ledna 1914, CIS. 9 ř. zák., jakž vyplývá 
z jeho § 22 a ze srovnání s § 1162 písm. b) obč. zák. a § 29 zákona 
o obch. pom., ruší se služební poměr statkových úředníků v případě 
jejich předčasného propuštění bez důležitého důvodu. Zákon, vypo-· 
čítávaje v § 32 nároky předčasně, bez důležitého důvodu propuštěného· 
statkového úředníka, mezi dotyčnými nároky nárok na obnovení služeb- . 
ního poměru neuvádí (srovnej rozh. čís. 3071 sb. n. s.). Proto právem 
zamítl odvolací soud žalobcův nárok na uznání, že žalobcův služební 
poměr u žalovaného, ježto prý propustil žalobce bez důležitého důvodu, 
s povinno'stí platiti žalobci služební požitky, trvá, pokud se týče právem 
zamítl odvolací soud podpůrný žalobcův nárok na odsouzení žalova
ného, by přijal žalobce zpět do služeb. Pokud jde o žalobcův nárok, 
by mu žalovaný z důvodu neoprávněného předčasného propuštění na-
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hradil služební požitky za dobu v}'povědní, nepochybil odvolací soud 
ani tu, zamítnuv tento nárok, protože nebyl,;} šestinedělní lhůtě od pro
puštění žalobou uplatněn a následkem toho zanikl (§ 33 zákona o stat
!wv,Ý'ch úřednících). Jest myln}'m názor dovolatelův, že v jeho případě 
nelze počítati šestiměsíční propadnou Ihútu (§ 33 zákona o statkových 
úřednících) od propuštění, nS/brž ode dne 10. pokud se týče 11. srpna 
1927, protože teprve tohoto dne zvěděi, že příkaz daný žaiovanému 
okresuÍ politickou správou, by ho jako cizozemce propustil. a tím 
i dí'Ivod, z něhož byl propuštěn, není po právu. Zákon v t0111 srn(ru jest 
přesný a stanoví propuštění jako počátek lhůty k uplatnění nároku 
propuštěného (§ 32 zákona o statkových úřednících) bezvýjimcčně a 
nelze tedy počítati šestiměsíční propadnou lhůtu § 33 uvedeného zákona 
ani v přípqdě žalobcově jinak než od propuštění (srovnej rozhodnutí 
čís. 4432 sb. n. s.). Dovolávati se ustanovení § 1162 d) obč. zák., pokud 
odchylně od § 33 zákona o statkových úřednících stanoví propadnou 
lhlItu od uplynutí dne, kterého náhradní nárok může býti vznesen, není 
na místě, protože podle § 38 zákona o statkových úřednících přicházÍ 
všeobecný občanský zákon co se týče služebních poměrů statkových 
úředníků jen tehdy k použití, když zákon o statkov)rch úřednících nemá 
ustanovení, což v projednávaném případě nedopadá. 

čís. 8551. 

Nebylo-Ii zaslané zboží kupitelem přijato pro vadnost, nemůže uplat
niti nárok ze správy a od smlouvy ustoupm, nýbrž musí přijati jiné 
zboží téhož druhu, zaslané mu prodatelem za účelem splnění smlouvy. 
Ovšem může totO' zboží odmítnouti po přijetí pro vadnost a domáhati 
se pak zrušení smlouvy. 

(Rozh. ze dne 13. prosince 1928, Rv II 278/28.) 

Žalobce dodal žalovanému balanční váhu, již však žalovaný nepřijal 
pro vadnost. žalobce zaslal mu jinou váhu. Ani tu však žalovaný ne
přijal. žalobě o zaplacení kupní ceny za váhu bylo vyhověno s o u d Y 
vše c h tří s tol i c, N e j v y Š š í 111 S o Ll d e 111 z těchto 

důvodů: 

Nesprávným jest však právní názor dovolatelův, že jde o nárok red
hibiční podle § 932 obč. zák. a že měl právo od smlouvy ustoupiti, ana 
dodaná první váha byla vadnou. Nesporno jest, že žalGvaný první váhu 
nepřijal pro vadnost. Nejde proto o nárok ze správy (§ 922 a násl. 
obč. zák.), který předpokládá, že kupitel přijal zboží jako splněni kupní 
smlouvy, kterýmžto přijetím zanikají nároky z kupní smlouvy. Teprve 
napotomní kupitelovy nároky z vadnosti dodaného zboží nejsou již ná
roky na splnění smlouvy, nýbrž nároky ze správy. Nepřijal-li kupitel 
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vadné zboží, nesplní I ještě prodatel dodáním vadného zboží 
smlouvu, chtěl jen plniti a dodati, nesplnil však a nedodal, takže 
prodateli právo, by dohonil, co zameškal prvním vadným 
a by, pokud neprošla lhůta k plnění, dodatečně plnil. Žalovaný 
vinen zboží takto plněné přijati (čl. 346 obch. zák.) a zachovati 
smlouvy, při čemž měl ovšem možnost, pokud se týče 
zboži to zkoumal, není-li vadným, a shledané vady podle 347 
zák. vytýkal a pak se zachoval podle čl. 348 obch. zák. a n<>sl. čl. 
obch. zák. nepřichází v úvahu, poněvadž nebylo ani tvrzeno, že se 
stalo opozděně. Poněvadž žalovaný tak nepostupoval, nýbrž 
smlouvy ustoupil, a přijetí nové váhy odmítl bez oprávněného UU"Odu: 

jest, poněvadž žalobkyně, jak nesporno, jest ochotna mu váhu 
vzdati, povinen, by trhovou cenu zaplatil. 

čís. 8552. 

Dávka z majetku a přírústku na majetku (zákon ze dne 8. 
1920, čís. 309 sb. z. a tl.). 

Dávka z majetku, váznoucí podle § 62 (5) zák. na nedoplatku ..... n,_ 

ceny za nemovitost, brání i postupniku pohledávky té zažalovati ji proti 
dlužníku a neni tento povinei1 ji platiti, dokud není dávka z majetku 
zaplacena nebo zajištěna, to ani tehdy, uznal-Ii dlužník postoupenou 
pohledávku za pravou. 

(Rozh. ze dne 13. prosince 1928, Rv II 299/28.) 

Ma"nželé T-ovi prodali dne 28. listopadu 1919 nemovitost žalov,"ným. 
Listinou ze dne 18. ledna 1922 postoupili manželé T -ovi žalobci nárok 
na nedoplatek kupní ceny proti žalovaným. Proti žalobě postupníka 
o zaplacení nedoplatku namítli žalovani, že na postoupené částce vázne 
zákonné zástavní právo pro dávku. z majetku, takže nejsou ani povinni 
ani oprávněni zapraviti nedoplatek kupní ceny, dokud není podán dů
kaz, že dávka z majetku byla zaplacena nebo patřičně zajištěna. P r o
e e s n i s o udp r v é s to 1 i ce uznal . podle žaloby, o d vol a c í 
s o u d žalobu pro tentokráte zamítl. 

Ne j v y Š š í s o II d nevyhověl žalobcovu dovolánÍ. 

D ů vod y: 

Poku,cl jde o právní posouzení věci (§ 503 Č. 4 c. ř. s.), jest při
svědčiti dovolateli, že se podle § 1396 obč. zák. vzdal dlužník, uznav 
proti bezelstnému postupníku dluh za pravý, mlčky veškerých obran, 
které mu příslušely proti postupiteli, na př. obrany původní neplatnosti 
pohledávky pro omyl, podvod, nebo námitky zániku pohledávky zapla
cením, vzdáním se, započtením, prominutím atd. O tento případ tu však 
nejde. Dávce z majetku přiznáno bylo zákonem ze dne 8. dubna 1920 
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čís. 309 sb. z. a n. zákonné zástavní právo na nemovitostech (do částky 
poměrně na ně vypadající, nejvýše však do 30% čisté hodnoty nemo
vitostí), v ten rozum, že přísluší mu přednost přede všemi právy a po
hledávkami váznoucími na nemovitostech z titulů soukromoprávních 
neh zákonných (§ 62 (1) cit. zák.). Byla-li nemovitost převedena v době 
od 1. března 1919 do 8. května 1920, požívá dávka ta přednostního 
zákonného práva zástavního i na případné pohledávce z nedoplatku 
kupní ceny a nemůže věřitel žádati plnění a dlužník není povinen plniti, 
pokud není prokázáno, že dávka bývalého majitele jest zapravena nebo 
jinak zajištěna; platil-li by dlužník bez takového průkazu, ručí za dávku 
bývalého majitele do výše vyplacené pohledávky [§ 62 (5) J. Poněvadž 
zákon nerozeznává mezi původním věřitelem nedoplatku kupní ceny (bý
valým vlastníkem nemovitosti) a postupníkem této pohledávky, nýbrž 
mluví všeobecně o věřiteli kupní ceny, nelze ani soudu v té pfíčině roze
znávatí a jest za to míti, že žádný věřitel nedoplatku trhové ceny, aťsi 
jest věřitelem původním, aťsi jest jeho nástupcem, nemůže podle § 62 (5) 
žádati na dlužníku placení a hypotekární dlužník nesmí platiti žádnému 
věřiteli, aťsi plnění žádá bývalý věřitel, vlastník nemovitosti, nebo jeho 
postupník a to bezvýjimečně, - neboť zákon nerozeznává - aťsi dluh 
proti postapníku uznal, nebo neuznal (§ 1396 obč. zák.). Kdyby nemělo 
býti tak, kdyby byl chtěl zákonodárce případ uznání dluhu vyjmouti 
z předpisu § 62 (5), byl by to jistě v zákoně o dávce z majetku zdůraznil. 
Tímto pozdějším zákonem čís. 309/1920 sb. z. a ll. nebylo sice změněno 
ustanovení § 1396 obč. zák., podl'e něhož dlužník, uznav dluh proti po
stupníkovi, ztratil tím veškeré obrany a námitky z osoby postupitelovy, 
ale tím, že dlužník uplatňuje obranu podle § 62 (5) cit. zák., neuplat
ňuje obranu příslušející mu proti postupiteli, nýbrž obranu, která mu 
podle zákona přísluší přímo proti nynějšímu věřiteli, jenž si tuto ná
mitku hl-edíc k cit. předpisu zákona musí dáti Hbiti. Jinak bylo by lze 
obcházeti předpis § 62 (5) cit. zák. postupem pohledávky, spojeným 
s uznáním dluhu se strany dlužníka. čemuž chtěl zákonodárce jistě za
brániti. V souzeném případě domáhá se žalobce jakožto postupník man
želů T -ových zaplacení nedoplatku trhové ceny za nemovitost, na níž 
vázne dávka z majetku ve výši 7.020 Kč, která jest ještě nezaplacena a 
kterou poclle zmíně'ného § 62 (5) žádá erár od žalovaných. Přednostní 
zákonné právo zástavní pro pohledávkn eráru na dávce z majetku vázne 
na sporném nedoplatku trhové ceny, neboť usedlosti nabyli žalovaní od 
m<lJnželů Rudolfa a Anny T -ových trhovou smlouvou ze dne 28. listo
padu 1919 tedy v mezidobí mezi 1. březnem 1919 a 8. květnem 1920. 
Toto přednostní zákonné právo zástavní vázne na nedoplatku tom bez 
rozdílu, zda dlužníci, žalovaní, dluží trhovou cenu původním majitelům 
nemovitosti, manželům T-ovým, či snad jejich postupníku, nynějšímu ža
lobci. Podle § 62 (5) cit. zákona o dávce z majetku není však žalobce 
oprávněn žádati plnění, žádati zapravení nedoplatku trhové ceny a dluž
níci, žalovaní, nejsou, dokud dávka z majetku není zaplacena nebo za
jištěna, povinni zapraviti nedoplatek ceny trhové a právem zaplacení od
pírají, neboť by jinak ručili svým majetkem za zaplaceni dávky. Zda ža-
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lobce byl v clen postupu pohledávky nedoplatk;, ceny trhové uCLe'''llyna, 
zcla vědělo 10m, že clávka z majetku z prodane nemovltostI nebyla 
zaplacena a na nemovitosti té, pokud se týče, na nedopla,tk~,:en! 1rno",' 
vázne, čili nic, je lhostejno, neboť z~k?n I§?? (,5) 1 v te pncu;e 
znává nýbrž kateuoncky uplra kazdemu ventel! ceny trhove 
požad'ovati ocl kupitelů, dokud dávka nebyla zaplacena nebo zajlsllen~l',. 
Nemůže se tecly žalobce odvolávati an! na SVOl~ beze!stnostam na 
v pozemkovou knihu, neboť před ,predno~stlJlml za~onnyn:, za,;tavnlmi: 
právy nechránl důvěra v knihy verejne, ]lml jest zasada ]lch D,ubliei!,,: 
prOí~111ena. Rovněž nelze sdíleti názor, že za dávku z majetku eraru 
eráru jen postupník, žalobce, jak ,míní p;~ní s,oud, },~boť podle § 62 
ručí za ní nedoplatek ceny trhove, po pnpade dluznl~', trhove ceny. 
kud není dávka z majetku eráru zapravena nebo za]lstena, je,st vn",,:,,_ 
nou žaloba o zapravení nedoplatku ceny trhove a proto ]l pravem ouvo,' 
laci soud pro tentokráte zamítl. 

čis.8553. 

Ochrana nájemců (zákon ze dne 26. března 1925, čis. 48 sb. z. a n.). 
Jde o smlouvu podle § t 9 zák. zapovězenou a dů~ledke~ toho ~C?t: 

no«, bylo-Ii za nájemní užíváni místnosti stanoveno Jako uplata UZlVanh 
místnosti v jiném domě. 

(Rozh. ze dne 14. prosince 1928, R I 951/28.) 

žalobu o vvklizení a odevzdání krámu P ľ o c e s 11 í s o II d P ľ v é 
s t o' I i c e zamítl. o d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a 
vrátil věc prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, dále jednal a znovu 
rozhodl. 

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

Důvody: 

Podle zjištění prvého soudu není dům čp. 79 novostavbou a jsou 
v něm najaté byty a jiné místnosti podle nesporného přednesu stran pod
robeny předpisům zákona o ochraně nájemců. V čase smlouvy o pro
nájmu krámu v domě čp. 79, byl v p!atnos~i zákon. z·e, dn~ 26. ?řezna 
1925, čís. 48 sb. z. a n:, jenž v § 19 vyslovne stanOVIl, ze najemne nebo 
podnájemné smějí býti smluveny a placeny jen v pen1"zích tuzemské 
měny, a prohlásil smlouvy tomu odporující výslovně z~ zapovězené. Po
dle ustálené judikatury nejvyššího soudu jsou takove smlouvy lllcotné 
(§ 879 obč. zák.) a nemají pro strany p!ávních účinků 5sb~."~ .. s. 85}) 
a nemohly anÍ práva a závazky z nicotne smlouvy platne pn]lll na za
lobce jako na nové vlastníky, kupitele domu. Podle smlouvy ze dne 30. 
dubna 1925 pronajali manželé Ch-ovi Jindřichu Š-ovi (správněji dali do 
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podnájmu) SVllj ,l:ajat5r k!'áll,l ~' dr~lžst.e::líll1 domě čp. 6?9. v)f~lovně jak? 
úplatu za to, že ]lm manzele S-OVl a JejIch dcera pronaph kram v dome 
čp. 79., Ne?ylo tedy n~jelllné, ~podl:áje!"né) ustanoveno určitým~ 
pcněžitY1111 castkal1ll v csL mene, nybrz vyrovnavalo se naJe1l1:1l1 
užívání krámu v domě čp. 79 nájemním užíváním krámu v domě 
čp, 609 a rekurs teprve v opravném řízení snaží se uplatniti nové tvrzeni, 
že prý zájcmná úplata (činže) činila 200 Kč měsíčně. Než k této novotě, 
_ odporující ostatně i spisům, - nelze přihlížeti. Nájemní smlouva 
o pronajmutí krámu v domě čp. 79 byla tedy od původu nicotná (§ 19 
zák. čís. 48/1925 sb. z. a n. a § 879 obč. zák.) a prvý soud posoudil 
věc po právní stránce mylně, uznav na ochranu podle zákona- o ochraně 
nájemníků.-

čís. 8554. 

Zápověď zcizení a zatížení nemovitosti ve smyslu § 364 c) obě. zák. 
plati proti rretfm osobám i při exekučním zcizení nebo zatížení. Napo
tomní zrušeni manželského svazku mezi těmi, kdož ujednali zápovM 
zcizení a zatížení, nemění nic na platnosti zápovědl. 

(Rozh. ze dne 14. prosince 1928, R I 952/28.) 

s o u d l' r v é s t o I i c. e povolil k vydobytí peněžité pohledávky 
exekuci vnuceným zřízením zástavního práva na domě náležejícím -3A 
dlužníkovi. Rek u r sní s o u d k rekursu dlužníkovy manželky exe
kuční návrh zamítl. D ů vod y: Podle § 88 ex. ř. platí pro povolení a 
výkon vkladu ustanovení všeobecného zákona knihovního s obměnou 
pod čís. I a 2 toholo zákonného ustanovení uvedenou, Pro stěžovatelku 
jest podle knihovního výpisu vložen na% Josefu M-ovi patřící zákaz 
zcizení a zadlužení a jest proto Albína M-ová jako knihovní účastnice, 
jejíhož oprávnění se povolený exekuční vklad práva zástavního dotýká, 
k rekursu oprávněna a nutno uznati, že její rekurs v tomto směru jest 
ospravedlněn. Podle § 364 c) obč. zák. v doslovú Hl. dílčí nŮ'vely působí 
smluvený nebo v posledním pořízení claný zákaz zcizení a zadlužení 
i proti osobám třetím, byl-li dán mezi manžely, rodiči a dětmi, zvolenci 
nebo opatrovanci nebo jich manžely, a byl-Ii zapsán ve veřejné knize. 
Těmto podmínkám bylo zde plně vyhověno, neboť zákaz zcizení a zava
zení byl smluven mezi stranou povinnou a stěžovatelkou, kteří byli v čase 
smlouvy manžely, byť i rozvedenými, a jest též zapsán v knize pmem
kové, takže účinkuje i proti osobám třetím, tedy i proti vymáhajícímu 
věřiteli, v důsledku čehož nelze navrhovanou exekuci vnuceným zřízením 
práva zástavního jeho vkladem pro vymáhanou pohledávku povoliti. 

N e J v y Š š i s o II d nevyhověl dovolacímu rekursu. 
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Dúvoc!y: 

Vymáhající věřitel napadá rozhodnuti rekursního soudu ze 
vodů. Předně tvrdí, že zápověd' zcizení a zadlužení nemovitosti 
slu § 364 c) obč. zák.) plati proti třetim osobám jenom tehdy, 
o dobrovolné zcizení nebo, zadlužení, nikoliv o exekuční, a za 
tento zákaz musi býti dán mezi manželi, že však rekurentka Albína M-ovií) 
již neni manželkou povinného (Josefa M-a), ano manželství bylo 
deno a rozloučeno. Pokud jde o prvni důvod, poukazu-je se k tomu, 
podle důvodové zprávy k třetí dílčí novele k občanskému 
(zpráva komise pro justiční věci, strana 44) neměla zápověď 
obsahovati jenom dobrovolné zcizení, nýbrž i zcizeni a zatížení v 
kuci, protože by jinak neměla praktické ceny. Zákon (§ 364 c) pak 
dobrovoh1ým a vnuceným zcizením a zatížením nerozeznává. Proto 
zápověď účinnou proti třetím osobám (§ 364 c), druhá věta) i při 
kučním zcizeni nebo zatížení (srovnej Randa, Vlastnické právo, str. 78, . 
Ehrenzweig, Privatrecht, l., str. 183, Mayr, Biirgerliches Recht, l., str. 
379 sb. n. s. Č. 7617). Proto je zápověď v tomto připadě účinnou i proti 
vymáhajicímu věřiteli jako třetí osobě. Podle ustanovení § 364 c) druhá 
věta obč. zák. je pro platnost zápovědi rozhodným, zda byla založena 
mezi osobami tam uvedenými. Pozdějši zrušeni manželského svazku 
mezi smluvními stranami nemůže na její platnosti nic změniti. 

čís. 8555. 

Pti zkoumání věcné ptislušnosti podle § 51 čís. 3 j. n. jest hleděti 
jen k penízi, vyplývajícímu ze směnky samé, nelze však hleděti k práv
rumu jednáni, jež bylo podkladem vydáni směnky. 

(Rozh. ze dne 14. prosince 1928, R I 973/28.) 

Žaloby ze směnek nepřevyšujících jednotlivě 5.000 Kč zadal žalobce 
na okres nim soudě. Žalovaný vznesl námitku věcné nepříslušnosti, ježto 
zažalované směnky jsou jen částmi žalobcovy pohledávky převyšujíci 
5.000 Kč. S o II d P r v é s t o I i c e vyhověl námitce věcné nepřísluš
nosti a žaloby odmítl. Rek u r sní s o u d zamítl námitku věcné ne-

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

D ů vod y: 

Jde ° směnečné žaloby, kterými se žalující strana domáhá zaplacení 
směnek přijatých žalovanou. Předmětem sporu jest tudíž směnečný pe
níz. Při zkoumání věcné přislušnosti ve smyslu § 51 čís. 3 j. n. jest proto 
hleděti jen k směnečnému penizi, vyplývajicímu ze směnky samé, nelze 
však hleděti k právnímu jednání, které bylo podkladem vydání směnky, 
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P?ne~adž ,ser S!l1ěne~l1á vžalo~a zakládá jen na směnce, nikoliv na zmíně
nel'; lednam,. od n,e~oz smenka jest odloučena. Třebaže směnečnému 
dlu~mku ~em zab;aneno p.odl? § 87 sl~ě,n. zák. (čl. 82 směn. ř.), bl' se 
v na. nlltkach nevlalIl k pravmmu Jednam které bY'lo podklad d' . .... k o v ,. -, ' em vy anI 
smen y, nemuze se to tykalI otázky věcné přislušnostl' soudu kt ' , · .. d. v v _ v J era za-
VISI Je Ine na smenecném penizi. Jest proto také vyloučeno b ,., 
dl 

"k 't I .. . ' y smenecny 
uzm naml a ve smenecnem sporu podle § 55 J. n že se z' I b • I • k ' , . ..) a o ce za-

za ovanou smen ou domaha Jen části J'istinné pohledávky a z'e t d" · ." I . . U IZ pro 
~e.cI;ou pns usno~t Jest rozhodnou úhrnná částka jistinné pohledávky 
Jest:, n~~a!)fave~e .• Toto ustanoveni předpokládá, že jde o pohledávku, 
spO:CIV~JI~1 na temze skutk.ovém a právnim důvodu. Právním důvodem 
smenecneho ,nar~k~ Jes: vsak vydání směnky (skripturni akt), důsled
k~m toho m,a kazda ~m:~ka. svou sam~statnou právní jsoucnost a nelze 
pn, pO,suzovaOl soudOl pnslusnosÍl hledeti k tomu, že snad jejím hmotně
pravnrm podkladem Jest jen část jistinné pohledávky. 

čís. 8556. 

· D,omáh~-~, se ~poJuvlas~í~ nemovito~ti žalobou zrušení spoluvlast
mctv., ,musI zadatt: by p~ott. v8~m ostatmm společníkům (kten Odpírají 
svo:en.I) byl? u~nano ~mve~,. z~ se společenství zrušuje a, žádá-li na
t~raln~. ~oz~~!<;m. s~o~ec?é V"';I, z~ se natizuje její rozdělení podle urči
tých ~t1u, z.ada-lt Clvtlnt rozdelem, že se povoluje, bv společná věc byl 
Sauct.~1 drazbou prodána a. výtěžek určitým; díly roždělen nebo při nej~ 
mel!SI';1 bez navrh~ ~a zrusenl společenství, že se povoluje buď toto na
turalm nebo toto CIVilní rozdělení společné věci. 

(Rozh. ze dne 14. prosince 1928, Rv I 406/28.) 

Žalobě o zrušeni spoluvlastnictvi k nemovitostem 
s o II d P r v é sto I i c e vyhověl, o d vol a c i s o u d 
tentokra!e zamitl. 

N e j v y Š š í s o II d nevyhověl žalobcovu dovoláni. 

D ů vod y: 

procesní 
žalobu pro 

žalobkyně domáhá se žalobou zrušeni spoluvlastnictví k nemovito
s,tem so~dni dražbou)ejí.žalobní ll.á,vrh zní, by bylo uznáno právem, že 
jl pr;>Ťl. zalovanym pnslusl pravo zadatI zrušení společného vlastnictví 
k urclte .vYJ.menovanym nemovitostem soudní dražbou. Tento návrh ne
odpo,vlda predl~eS,enél1lll skutkovému ději a uplatňovanému nároku. Do
mah~:l~ se podllnrk ,sp~lečné nemovité věci žalobou zrušení společenstvi, 
musI z3'd~Ť!, by pron ~sem ostatním společníkům (kteři odepíraji svoleni 
k~ zrusenr)ébylo. u:na;,? ~rávern, že se společenství zrušuje (§ 830 obč. 
zak.). a,v pnp.ade; ze zada naturálni rozděleni společné věci, že se naři
zUJe JeJI wzdelenr podle určitých dilů a žádá-Ii civilní rozdělení, že se 

. , 

.'1' 
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puvo!l.1.Íe, by společná vě-c byla soudní dražbou prodána a výtěžek 
ti/mí díly rozdělen, nebo při nejmenším, bez návrhu na zrušení spcllei;.ri. 
stvL že se povoluje buď toto naturální nebo toto civilní 
lečné věci (srovnej: Stubenrauch, Komentář, § 832, Neumann, 
tář k exekučnímu řádu, § 351, Ehrenzweig, Privatrecht, § 421 a VV"'''UllICa 
22 a) vydání z roku 1928, Mayr, BUrgerliches Recht, § 191, 2 b), 
Vlastnictví str. 88). Na základě takového rozsudku je pak možno 
exekuci podle § 351 nebo § 352 ex. ř. Avšak rozsudek toho obsahu, 
žádá žalobkyně, obsahující pouhé zjištění práva, které plyne ze zalCOna: 
by byl pro uskutečnění žalobního nároku bezcenným, neboť by ne()bsa: 
hoval závazek něco plniti nebo trpěii a nemohl by býti základem pro 
volení exekuce (§ 7 ex. ř.). Již z tohoto důvodu nemohlo býti vvho'vh,,, 
žalobnímu nároku a nebylo potřeba zkoumati, zda ještě jiné okolrlostl 
jsou na závadu tomu, by mu nebylo vyhověno, Byla-li žaloba zalmítn;;,l~ 
z jiných důvodů pro tentokráte, nestala se žalobkyni křivda a nebylo 
potřeba zkoumati, zda jsou odůvodněny dovolací důvody žalobl'y'n,ě 
\§ 503 čís. 3 a 4 c. ř. s.). 

čís. 8557. 

V rozvodovém řízení platí zásada projednací. 
Manželi vinnému výhradně nebo převážně rozvratem nelze p'JvolitL 

ani rozvod manželství od stolu a loie. Povolil-Ii však prvý soud, byť 
právem, žalujícímu manželi rozvod a žalovaný nmnžel to nenapadl, 
na tom přestati." 

Navrhl-li žalující manžel rozvod z výhradné viny žalovaného man
žela, neprohlásiv, že, nebude-Ii uznáno na vinu žalovaného manžela, 
vod nenavrhuje, žalovaný manžel pak navrhl zamítnutí žaloby a jelll ne; 
bylo-Ii by lze žalobu zamltnouti, rozvod z výhradné viny žalobcovy, 
může se žalující manžel, uznal-li prvý soud na rozvod, proti tomu od
volávati, a, neodvolal-Ii se ani žalovaný maniŽel, byl rozvod vysloven 
právoplatně a bylo pak lze ve vyšších stolicích jednati jen o vině 

(Rozh. ze dne 14. pmsince 1928, Rv 1 536/28.) 

Žalobce domáhal se rozvodu manželství od stolu a lože z výhradné 
viny žalované manželky. žalovaná navrhla zamítnutí žaloby po případě 
rozvod z výhradné viny žalobcovy. Pro c e sní s o udp r v é s t o-
1 i ce uznal na rozvod manželství z výhradné viny žalobcovy. O d v o
I a c í s o u d k odvolání žalobce napadený rozsudek potvrdil. 

N e j v y Š š í s o ud nevyhověl žalobcovu dovolání. 

Důvody: 

Výtka žalobcova, že soud první stolice nevykonal povinnost uloženou 
mu předpi'sem § 182 c. ř. S., by byl radou nápomocen žalobci, jenž ne~, 
měl právního zástupce, jest planá, neboť z jednacího protokolu ze 
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25. ledna 1927 jest zřejmo, Že se soudce snažilo doplnění žaloby na
prasto kusé a že ji také jakž takž nuznč doplnil. Není-li v protokolu roz
vedena věc podrobněji, nelze to přičítati soudci, nýbrž žalobci, jenž 
přece musil sám vě(těti, co proti žalované a pro sebe uvésti chce a může, 
a měl to tedy učiniti. Nepřišlo-li do protakolu více, platí, hledíc k před
pisu §§ 212 a 215 c. ř. s., že žalobce více neudal, an, jak protokol do
kazuje, proti jeho obsahu nepodal odpar. Nemůže proto nyní novoty 
odvolacího spisu, pak-li a pokud to vskutku jsou novoty, t. j. nové další 
skutečnosti nebo důkazy, nikoli jen polemika s přesvědčením prvého 
souelce, omlouvati a jejich připuštění žádati z důvodu, že prý se mU 
nedostalo návodu podle § 182 c. ř. s., neboť touto oklikou by se každá 
strana mohla domoci jakýchkoli novot v řízení opravném a obcházeti 
tak zákon obsahující zákaz novot v řízení tom, což nelze dopustiti. te 
v řízení rozvodovém neplatí zásada vyšetřovací, nýbrž prajednací, jest 
zřejmé. Arci užívá § 12 dv. dekr. ze dne 23. srpna 1819, čís. 1595 sb. 
z. s. i o něm výrazu »vyšetřování«, jako již § 1 a 4 tamže, avšak jest 
ho zde užito v nevlastním smyslu, protože poclte zásady § 1 téhož dv. 
dekretu má se řízení rozvodové prováděti ve formách a podle zásad 
ústního projednání soudním řádem předepsaného, pročež byl také v min. 
nař. ze dne 9. prosince 1897, čís. 283 ř. zák., jež dekret ten upravilo 
vzhledem k platnému civ. soudnímu řádu, vypuštěn a v §§ 2-7, jež 
jednají o řízení rozvodovém, výrazem »ústní jednání« nahrazen. 

Vychází-li se ze zjištění nižších stolic, jest zřejmo., že žalovaná nemá 
viny na rozvratu manželství a že vina stihá jen žalobce, a jest jen otáz
kou, kterou nižší stolice nepostřehly, zda se může žalobci povoliti rozvod, 
"-n jest na rozvratu sám vinen. Zapovídá-li § 13 písm. h) rozl. zák. 
v tom případě uznati na rozluku, jest, použije-li se rozvratu jako dů
vodu pouhého rozvodu, i omezení v citovaném předpisu vyslovené za
chovati a manželi Výhradně nebo převážně rozvratem vinnému rozvod 
nepovoliti. Avšak to hy bylo muselo uvažováno býti v prvé stolici, neboť, 
když prvá stolice, byť i neprávem, žalobci rozvod povolila a žalovaná, 
která by to byla mohla napadati, nechala to platiti, nepadavši odvolání, 
nelze s tím již viklati, ježto to vešlo v právní moc. S tím 'souhlasí 
j další otázka. Žalobce navrhoval rozvod z výhradné viny žalované, ža
lovaná navrhla zamítnutí žaloby a jen po případě, t. j. n,ebylo-li by lze 
žalobu zamítnouti, rozvod z výhradné virty žalobcovy, a tu je již první 
soudce v rozporu se spisy, tvrdě, že žalovaná učinila jen tento návrh. 
Prvý soudce rozvod povolil z výhradné viny žalobcovy, ačkoli měl ža
lobu při této vině zamítnouti, jak žalovaná žádala, žalobce se odvolal 
a navrhl uznání výhradné viny žalované manželky, po případě, nebylo-li 
by to možno, zamítnutí žaloby, v čemž zas jest v rozporu se spisy, jak 
dovolání správně praví, odvolací soud, který praví, k odvolání podle 
návrhu nesměřuje proti rozvodu, jenž prý má zůstati nedotčen, nýbrž 
jen proti vině. Avšak žalobce, navrhnuv rozvod z výhradné viny žalo
vané-manželky, neprohlásil, že, nebude-li uznáno na vinu žalované, roz
'Vod nenavrhuje, takže bylo nutno míti za to, že se domáhá rozvodu bez
podmínečně, a k návrhu tomu jen přičinil návrh na uznání viny žalo-
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vané, jehož třeba !leb.ylo, ježto o víni:: uznaVél soud '': d (. ,. --lOb' z Ul a II lozh 
CIS. ll. s. n. s.), kdyz pak soudce na rozvod uznal nemohl' lb' 
proti. ne~l1ll se _ odvolávati, ježto bylo tím jeho návrhu ~yhověno, zaa ~d c;: 
zalov.ana se ne?sl~olala, byl mzvod vysloven právoplatně a mohlo r~ 
na dale Jednati JIZ jen o VInU stran, která, jak uvedeno, stihá jen žalobce.: 

čís. 8558. 

železniční osobní tarif. 

Přiznána-Ii sleva na jízdném zaměstnancům pokud j'ej'ich celko . 
". ť ... I . ' vy 

p':J~m a • jlZ ze s uzebního poměru nebo i z jakéhokoliv jiného zaměst-
nanl. neprevyš!lj~ 2.0?O Kč. měsí~.n~, - nelze přihl/žetí ani k majetku 
za:?1estnan~e am k d~cho?~ ~.Jmych I;ramenů než ze s,lu"ebního po
meru a:,z jtné~o~ zamestnam. POjmy »z jakéhokoliv jiného zaměstnání« 
V:~n.!Ujl v sob~! hc;spodaření na vlastní mlnické usedlosti, třebas hlavní 
b';"lne hospodarstv. spočívalo na mamelce zaměstnancově. Za čistý 
~nos hospodářství jest považovati i to, co bylo z hospodářství věno .. 
vano na stavby a na investice. 

(Rozh. ze dne 14. prosince 1928, Rv I 545/28.) 

. v Žaluj!cíverár domáhal se na žalovaném zaplacení doplatku jízdného_ 
lezto pry zalovaný jezdil na dělnický lístek, nemaje nároku na slevu' 
a, odůvodňoval žalobní nárok takto: Podle ustanovení žel. osob. tarif~ 
?~l lL odd. lIl. C I A odst. 1 b) mají nárok na slevu po dobu mimo" 
radnych drahotních poměrl1 též zaměstnanci t. j, osoby které svým 
povoláním jsou zaměstnáni v cizích službá~h za měsíčn'í nebo ročnf 
plat,. pokud jejich c~lkový příjem ať již z tohoto služebního poměru 
~eb I z ja~eho:kolIv j1neho, zaměstnání plynoucí se všemi vedlejšími po
zltk~ neprevysuJe 2,000 Kč měsíčně, Žalovaný byl v rozhodné době 
zamestnan u svazu, německých velkostatkářů v Čechách s měsíčním 
platen: 2,000 Kč. Kromě toho byl a dosud jest se svou manželkou spolu
vb,stmk:ln, hospodá~ství, j<;hóž kupní. cena činila 125.000 Kč, Hospo
darst;rl :::'1, zalovany upl-ne sam vede a Jeho, správou se sám zaměstnává 
nebol ;na,!,a statku k dozoru je;, šaláře: Z těchto okolností patrno, ž~ 
ce!k?v~ prlJem, .. plJ.n~ucl ze zamestnam zalovaného, přesahuje 2.000 Kč 
n:;s~cne, a~o JIZ clste slu'žné bez vedlejších požitků činí 2.000 Kč mě
slcne, . kdezto ze správy a vedení nemovitostí, které žalovaný spolu
vlas:1l1, yl~n; I~.U dalš! příjem, který, nechť je jakýkoli, stačí, by cel
kovy m:slcm pnJen;'presahoval 2.000 Kč, Pro c e s 11 í s o' udp r v é 
stolIce. zalobu zal:11,u., o d ~ o 1 a c í s o u d uznal podle hloby. D ú
v vO ~ y. R~zhodU'JlC~)~St otazka, zda žalnvanému přísluší nárok na t. zv. 
delmckou)lzdenku, ;ill ne. První soudce odpověděl na tuto otázku kladně 
v podstate z toho duvodu, že měl za dokázáno) že žalovanSr- ·měl měsíčně'. 
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jen příjem jako tajemník svazu nčmeck)Tch velkostatkářů v Praze 
2,000 Kč, a že žalovaný, kterýž jest polovicí vlastníkem hospodářství, 
z tohoto hospodářství neměl další čistý příjem. Tento skutkový základ 
napadeného rozsudku přejímá i soud odvolací. Odvolací soud z důvodu 
nesprávného právního posouzení věci uznal odvolání za odůvodněné. Jde 
O výklad dotyčného ustanovení železničního tarifu. žalující strana tvrdí, 
že ustanovení to lze vykládati jen na základě úvah sociálních, jež k němu 
zavdaly přičinu, že výhoda měla příslušeti jen nemajetným osobám, ni
koliv osobám majetným. Dále poukazuje k tomu, že v dotyčném usta
novení sazby jest řeč jen o celkovém příjmu, nikoli o čistém příjmu, jak 
první soudce za to měl ohledně příjmu žalovaného z jeho polovice 
hospodářství. Žalovaný vykládá si ustanovení tak, že má nárok na vý
hodu, poněvadž kromě platu jako tajemník 2.000 Kč měsíčně neměl dal
šího příjmu, najmě ze svého hospodářství, poněvadž toto bylo pasivním. 
Pojeni »zaměstnání« vykládal si ve smyslu tohoto ustanovení sazby 
tak, že jako majitel polovice hospodářství nemá »zaměstnánÍ«. Odvolací 
soud pokládá správným výklad žalující strany, Především jest jí při
svědčiti v tom, že ustanovení to děkuje svůj vznik sociálním úvahám, 
že tím mělo býti p0111oženo t. zv, drobnému člověku, jakž lze seznati 
z označení těchto jízdenek jako jízdenek dělnických. Z toho nutno odvo
zovati, že již předem jest pokládati za vyloučena z této výhody toho, 
u něhož není nemajetnosti, která je příznakem příslušnosti ke skupině 
osob výhodu požívajících. Neboť nelze právem tvrditi, že úleva sazby 
byla zavedena též pro majetnou třídu, ano by to bylo přímo proti
smyslné, V souzeném případě jest prokázáno, že žalovaný není nema
jetným, že jest majitelem polovice hospodářství, jež v roce 1920 za 
125.000 Kč bylo zakoupeno žalovaným a jeho manželkou a mezi časem 
investicemi tvrzenými žalovaným bezpochyby ještě značně stouplo 
v ceně, Na základě těchto skutečností jest míti za to, že žalovaný neměl 
nároku na výhodu, že neprávem a ke škodě železničního eráru této vý
hody využil. Ale i v tom lze přísvědčiti vývodům žalující strany, že ža
lovaný měl příjem z hospodářství, ač nebylo podle jeho tvrzení čistého 
příjmu, jelikož hospodářství bylo pasivním, a že ve smyslu tohoto usta
novení sazby jest dostatečným, že žalovaný měl z tohoto pramene pří
jem vůbec, poněvadž tarifní ustanovení nečiní rozdílu mezi čistým a' 
hrubým příjmem, Ostatně lze i tu poukázati k tomu, že žalovaný, nejsa 
nemajetným, jest již předem vyloučen ze skupiny osob požívajících 
výhodu, 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovol"ní. 

D ů vod y: 

Právní posouzení sporu závisí na výkladu ustanovení železničního 
osobního tarifu lL 1. str. 34. Služební předpisy, na níchž spočívá roz
hodnutí niž,šÍch soudů, jsou jen vnitřní věcí železnice, práv:nÍ poměr 
stran k železnici jest upraven tarifem (§ 6 dřívějšího železničního do
pravního řádu, čl. 6 nového železničního přepravního řádu ze dne 17, 

lOl'" 



- Čís. 8558-
16D4 

července 1928, čís. 144 sb. z. a n.). Toto pochybení nižších soudú 
mělo však a nemá vlivu na rozhodnutí sporu, poněvadž zjištěný on"" 
služebních předpisů a ustanovení tarifu se v podstatných částech sho~ 
dují. Podle tarifu přísluší sleva na jízdném, o niž ve sporu jde, zásadně 
jen dělníkům, totiž osobám pracujícím za denní nebo týdenní mzdu, 
není II nich obmezena ani určitou výší mzdy, ani majetkem, ani jinYmi 
příjmy. Jen pro dobu mimořádných drahotních poměrů přiznává ji tarif 
také zaměstnancům, to jest osobám, jež svým povoláním jsou zaměst_ 
nány za měsíční nebo roční plat v cizích službách, ale jenom pod pod
mínkou, »pokud jejich ce I k o v Ý l' ř í j e m, ať již z tohoto služebníhó 
poměru neb i z jakéhokoliv jiného zaměstnání plynoucí i se všemí ve
dlejšími požitky nepřevyšuje 2.000 korun měsíčně«. Dúraz klade se 
tu na slova »c e I k o v Ý p ř f je m«, jež jsou proto tučně vytištěna, jak 
v tarifu tak v dělnické průkazce na slevu jízdného pří!. 4. na čtvrté 
stránce. Zaměstnanci, jímž i žalovaný, nemají na rozdíl od dělníků ná
roku na zlevnění jízdného, třebas neměli ze služebního poměru, který 
činí nutným, pravidelně jezditi z místa pobytu do' místa zaměstnání a 
zpět, příjmů 2.000 Kč měsíčně, mají-li příjmy i z jiného zaměstnání 
a úhrnný důchod onu sumu převyšuje. Sporným jest význam slov »z ja
kéhokoliv jiného zaměstnánÍ«; zda tu bylo užito jenom nedopatřením 
nepřesného výrazu místo zamýšleného »z jakéhokoliv jiného p r a-
111 e n e«, jak míní žalující strana i odvolací soud, poněvadž prý sleva 
jest určena jen pro osoby nemajetné, čí zda mělo jimi býti vyloučeno 
započítání jiného důchodu do měsíčního příjmu 2.000 Kč, než který 
plyne z výdělečné činno,sti. Jest zajisté nedůsledností, když se na jedné 
straně právo na slevu jízdného nečiní závislým na příjmu ze služebního 
poměm, jenž k jízdám dává podnět, nýbrž na výši celkového příjmu za
městnance, ale na druhé straně se mají do celkového příjmu započítati 
jen ony další důchody, které plynou z výdělečné činnosti, nikoliv ledy 
důchody z kapitálu sebe většího, avšak sebe nepatrnější výnos vedlejší 
pracovní činnosti. Než tarifní ustanovení musí býti vykládána přesně 
podle obyčejného smyslu užitých slov v jejich souvislosti, již proto, 
poněvadž jich podle § 6 ž. d. ř. uutno' užívati proti každému stejně, 
což by však bylo nemožným, kdyby jednotlivé železniční orgány směly 
je volně vykládati. Nelze proto při rozhodování o právu ,na zlevněné 
jízdné přihlížeti ani k majetku zaměstnance, ani k dftchodům plyn'o'11cím 
z jiných pramenů než ze služebního poměru a jiného zaměstnánÍ. V této 
příčině jest dovolání dáti za pravdu. Přes to jest rozhodnutí odvolacího 
soudu správné a žalob ní nárok po právu. Any mají býti při posouzení 
nároku na slevu jízdnéhO' započítány clo celkového měsíčního příjmu 
příjmy »z jakéhokoliv jiného zaměstnání«, musí býti pojem zaměstnání 
vyložen co nejšíře, takže zahrnuje v sobě i hospodaření na vlastni rol
nické usedlosti. První soud zjišťuje sice. že ve sporném období spra
vovala usedlost manželka žalovaného se šafářem a s čeledí a že se ža
lovaný na správě nezúčastni!, poněvadž byl celý týden zaměstnán 
v Praze. Toto skutkové zjíštění jest však, pokud má jím býti odůvodněn 
závěr, že příjmy z hospodářství nejsou započítatelné do celkového příjmu 
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;:, lovaného ve skutečnosti nesprávným právním posouzením. ža~ovan~ 
Ld-'eha ma~želka měli a mají usedlost ve vlastní režii, oba vyvmovah 
~. 11110st ')odnikatele která sama již naplňuje pojem zaměstnánÍ. Nezá-Cll l ' ,,, . . "..,,-
leží na tom, že žalovaný mohl hospodářstVl venov~tt J'enom cas, ]el1z 
nU zbyl po jeho úřednické činnosti. že dojížděl domll v sobotu a v ~on
~lělí již zase odjížděl, a že hlavní břímě hospodaření Spoč1v!lo na Jeho 
manželce. Již tím, že spolu s manželkou usedlost ob~osp?d,aroval pnmo, 
byl výdělečně činnýn} a tato jeho ,č1l1n?s~ byl~ zame~ tna111m .ve s_myslu 
sporného tarifního predp1su. Mame b

o
ra111 se. zalovany tV1Z~111m, z~ !:e~ 

měl ze své polovice usedlosti příjmu, kt~ryml by.!,;ohl jeho }110;lC111 
služební plat 2.000 Kč býti doplněn. Prvl11 soud Zj1stule Sl ce, ze zalo
vaný v lelech 1922 až 1926 neměl č i stý c h pří j m ů hospodářství, 
a odvolací soud převzal toto zjištění jako zjištění skutkové, ale v pravdě 
jele í tu o nesprávné právní posouzení. Záleží na pojn:u »čisté,ho,příimu~. 
Nižší souely vyložily jej mylně tak, jak mu nespravne rozume! zalovany, 
byv slyšen pod přísahou jako strana. Odůvodnil nedostatek čistého 
výnosu z usedlosti mezi jiným tím, že chtěl z usedlosh vybudovatJ 
vzorné hospodářstvi, že musil zcela nově stavéh obytná stavení a chlévy, 
a adaptovati ostatní budovy, poněvadž byly chatrné, že opatřil pro hos
jlodářství celkem osm krav a jednoho koně. Avš~k, ,co bylo z. hospo
dářství věnováno na stavby a na 1l1veshce, bylo c1stym Jeho vynosem, 
nehl-edíc k tomu, že žalovaný bral z něho také byt a naturalie pro obživu 
rodiny, jež v předložených účtech úplně pomíjí. Posuzuje-Ii se čistý vý
noS hospodářství s tohoto hlediska, jest notorickým a nepotřebuje dů
kazu, že hospodářství žalovaného ve sporných letech poskytova~o sku~ 
tečný výnos, tedy příjem ve smyslu tarifu. Když tomu tak, ]est,zalob111 
nárok oprávněn, nebo.ť, i když onen příjem byl sebe menšÍ, zvysoval se~ 
jím celkový příjem žalovaného nad 2.000 Kč. 

čís. 8559. 

Ručení za šlwdu z provozu silostrojů (zákon ze dne 9. srpna 1908, 
čís. 162 ř. zák.). 

K pojmu »křižovatky ulic« se nevyhledává, by se jedna ulice křižo-
vala s druhou po obou stranách. . 

Úraz chodce byl zaviněn řidičem automobilu, jel-li na křižovatce ulic 
za šera bez světel, nedovolenou rychlosti a nedávaje výstražná znamení. 
Pokud nelze nedospělci přičísti zaviněni na úrazu za těchto okolt>osti, 
ježto .se nerozhlédl, sestupuje s chodníku do jízdní dráhy. 

(Rozh. ze dne 14. prosínce 1928, Rv 11035/28.) 

žalobce byl zachycen automobilem žalované společnosti, řízeným 
spolužalovaným Rudolfem M-em, a poraněn. žalobní nárok na náhradu 
škody uznal 1''' o c e sní s o udp rv é s to I i ce důvodem po právu, 
o d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrclil. 

N e j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolánÍ. 
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Důvody: 

Nižší soudy věc spráVllt' posoudily po stránce právní v otázce zela· 
~a!ovaní ručí za způsobenou škodu podle § 1 aut. zák. Bylo zjištěn'o, že 
zalobc,e byl autem žalované společnosti, řízeným žalovan)Tm šoférem 
Rudolfem M-e11l, zachycen, poražen a na těle poškozen. Je tu tedy před
poklad § 1 aut. zák., jenž stanoví zásadu, že řidič a vlastník ručí za ná
h:adu škody, byl-Ii provozováním silničního vozidla (jízdného silostroje) 
nekclo poraněn neb usmrcen nebo byla-Ii způsobena škoda na věcech 
Není třeba zvláštního důkazu o zaviněni řídiče, by tento závazek nastal: 
Byla-Ii provozováním sllostroje způsobena škoda, předpokládá zákon 
tOoto zaviněnÍ" a jest věcí řídiče a majitele auta, by prokázali vyviřlOvací 
duvody uvedené v § 2 aut. zák., chtějí-Ii se sprostiti ručení. Tento důkaz 
ž~lovaní nepodali, naopak bylo prokázáno, že žalovaného řídiče auta 
strhá přímé zaviněnÍ. § 2 aut. zák. předpokládá, že řídič auta dbal přede
psaných a věcných opatrností ve vedení silostroje a v zacházení s ním 
a že přes to škodná llelálost nemohla býti odvrácena. Těchto opatrností 
řídič auta nešetřil. Nižší soudy zjistily, že auto, ač jelo za šera, nebylo 
osvětleno, že řídič nedával výstražné znamení, a že jel nedovolenou 
rychlostí, rychlostí větší než 6 km, ačkoiiv, jak sám přiznává, pro povoz 
za kterým žalobce vyběhl z obchodu J-ova, neměl dostatečného rozhled~ 
a ačkol~v jde Ll křižovatku ulic. Nebylo tedy dbáno předpisů §§ 45 a 46 
mll1. ona;. ze dne 28. dubna 1910, čís. 81 ř. zák. MylnÝll1 jest názor dovo
latetu, ze neize tu mluviti o křižovatce ve smyslu tohoto ministerského 
~ařízcní, ~ežt? Svatovítská ulice do Nádražní ulice jen ústí. ZjištěnO' bylo, 
ze naprotr llllstu, kde k úrazu došlo, ulice Svatovítská ústí kolmo na Ná
dražní ulici, křižuje se tu tedy skutečně jedna ulice s druhou a není třeba 
by se křižo.v~la yD obou yr~nách. šlo-Ii však o křižovatku ulic, je neroz~ 
hOd,no, zda nclJ.c auta mel JlZd111 dráhu volnou a přehlednou, neboť naří
ze;" neobl11~ZUle n~ kř~žovatk~ch rychlost Jízdy pro překážku v jízdní 
draze, ny~rz pro yre~~zk~J ~ez se nahIe muže objeviti na křižující se a 
proto neprehl~dn~ uhcl. Ze Jest osvětlení auta jednou z oněch věcných 
opatrno~tr, jez ma § 2 aut. zák. na mysli, plyne z ustanovení § 10 cit. 
mll1. nar. ,Okolnost, že bylo v době úrazu již šero, byla zjištěna. Nelze 
tcdY,hleel~tr ke tvr~ení žalov,~ntch, že jízdn! dráha přes to byla postači
t~ln~ osvdlena a ze proto nehc auta. nemel prý dŮVOdů osvětliti auto. 
N~,nI ~praVl1)Tr~ a11.i 11,ázor ~ ž~lovaných, ~e řídič v souzeném případě nc
:ne! duvod;' davatr vystrazne znamení, ježto bylo zjištěno, že šlo o kři
zov~tku a zc. nebyl voln}" rozhled (§ 48 cit. min. naŤ.). Provozování a ří
zel:l sllostroje vyž~duje zvláštních znalostí a neobyčejné píle (§ 1299 
9b,c. zak.) a yr<:to zalovaný šofér ručí za jejich nedostatek. Nemůže býti 
:€Cl ~' t0111, ze skodnou událost zavinil žalo-bec sám, a není třeba uva
zov~tr ? tom, zda šk?da nemohla býti odvrácena šetřením předepsaných 
a vecnych opatrn<:stl, an žalovaný řídič auta jich nedbal. Zbývá proto 
Je~ zkoumatr, z,d~ skodu čá~tečně zavln,il žal,obce. K té otázce nižší soudy 
pravem ?dpovedely zapornc. Jest ZjIsteno, ze žalobci bylo v době úrazu 
9 let a ze tedy teprve nedávno překročil dětstvÍ. Ohledně nedospělců 
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-ustanovuje § 1310 obč. zák.) že se i oni mohou opomenutím onoho stupně 
opatrnosti, který lze od nich požadovati, dopustiti zavinění a státi se 
tak zodpovědnými za škodu. Zákon nevylučuje zásadně jakoukoliv zod
povědnost nedospělců; zavinění a zodpovědnost za škodu lze však ne do
spelci přičítati jen, byl-Ii schopen onoho stupně opatrnosti, jíž bylo 
Ucha k případnému odvrácení škodné události, a když ji přes to opome
nul. Zcla tomu tak, jest posuzovati v každém jednotlivém případě zvlášťě, 
hledic ke stáří nedospělee, k jeho duševním vlastnostem, vzdělání, pro
středí, v němž žije a k jiným okolnostem tohoto druhu. Jako zavinění při
cházelo by u žalobce v souzeném případě ve zřetel nanejvýše jen, že se 
před sestupováním s chodníku na silnici nerozhlédl a se nepřesvědčil, 
zcla mu nehrozí nebezpečí blížícím se povozem. Zanedbání takové po
zornosti jest však častým zjevem i u osob dospělých, pročež právě vy
žaduje obyčejná opatrnost a jest kromě toho i výslovně přikázáno poli
cejním předpisem § 48 min. nař. ze dne 28. dubna 1910, čís. 81 ř. zák., 
by řidič dával v přiměřené vzdálenosti výstražná znamení. V souzeném 
případě však nižší soudy zjistily, že výstražná znamení dávána nebyla 
a že auto za tehdejšího .šera ani osvětleno nebylo a že kromě toho po
vozy na kraji ulice jedoucí bránily rozhledu do jízdní dráhy. Uváží-Ii se, 
že řídič auta kromě toho, že jel nepřípustnou rychlostí i v tomto směru 
zanedbal oněch opatrností, které jsou nutné a výslovně nařízené, by byla 
vzbuzena pozornost chodců na projíždějící auto, nelze zajisté žalobci 
- 91etérnu dítěti -- přičítati za provinění, že, vida mezi povozy vo1n5r 
prostor k přechodu ulice a nemaje tušeni, že se přibližuje auto, do jízdní 
dráhy vkročil, to tím méně, ano je zjištěno, že byl autem zachycen hned, 
jak vběhl do volné prostory, jež mu teprve nyní dovolovala volný rozhled. 

Cis. 8560. 

Obchodní pomocníci (zákon ze dne 16. ledna 1910, čís. 20 ř. zák.). 
Nárok na remuneraci může zaměstnanci vzniknouti i zvyklosti v za

městnavatelově podniku. 
Osmihodiíl11á pracovní doba (zákon ze dne 19 . prosince 1918, čís. 91 

sb. z. a n.). 
Prodlužoval-li zaměstnavatel svémocně pracovni dobu, ručí zaměst

nanci za škodu, jež mu z toho vzešla. Porušenj zákazů zákona čís. 91/ 
1918 sb. z. a n. lze přičítati k vině jen zaměstnavatelům a jich zástupcům, 
nikoliv zaměstnancům, Odměnu za práci přes čas nelze zaměstnanci ode
příti jedině proto, že konal práci zákonem zakázanou. 

(Rozh. ze dne 15. prosince 1928, R I 843/28.) 

Žalobce, stavební asistent, domáhal se na žalovaném staviteli zapla
cení remunerace a odměny za práci přes čas. Pro c e sní s o udp r v é 
s t o I i c e žalobu zamítl. O d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsu
dek a vrátil věc prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, řízení doplnil a 
znovu rozhodl. D ů vod y: Žalobce domáhá se na žalovaném zapla-
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cení: 1.633 Kč jako rel1111neraCe za dobn od I. ledna 1927 do 30. června 
1927, poněvad ž byla v podniku žalovaného obvyklou; 2. 1552 Kč 
práci přes čas trvající 172 a Y2 hodiny v době trvání služebního 
a žalovaný také prohlásil, že to žalobci vynahradí, když upol11ín o pla
cení. Proti tomu namítá žalovaný, že v podniku nevyplácel remunerace" 
nýbrž dával jen za mimořádnou práci dary, a že žalobce přes čas nepra
coval. Prvý soudce remuneraci, jež, jak nesporno, ujednána nebyla, ža
lobci nepřiznal, poukazuje k ustanoveni § 6 a 16 zákona o obchodních 
pomocnících a zjišťuje znalcem Vilémem B-em, že poskytováni remu
nerací podle místních zvyklosti není obvyklé, znalec sám jako nejstarši 
stavitel v P. vyplácí jen dobrovolné odměny podle snahy a píle zaměst
nanců a podle výsledků uzávěrky, na něž zaměstnanec nemá nároku. 
V § 16 zákona o obchodních pomocnícich výslovně jest uvedeno »má-li 
zaměstnanec nárok na periodickou remuneraci nebo na jinou zvláštní 
odměnu«. Jest proto třeba zjistiti, zda nešel žalobci nárok na tvrzenon 
remll'neraci, či na jinou zvláštní odměnu. Prvý soudce svůj názoT, že ža
lobci nárok na remuneraci nevzešel odůvodňuje tím, že k mistní zvyk
losti nelze hleděti, poněvadž plat nebyl smluven, a posudkem znalce, k vý
pověděm svědeckým však nepřihlížel. Soud odvolací má za to, že je pře
devším třeba zkoumati výpovědi svědkův a zjistiti, co svědci dostávali, 
kdy, z jakého důvodu, jak je oni a zaměstnavatel nazývali, zda byly vy

·pláceny pravidelně, či přechodně, a z těchto zjištění dovoditi, zda ža
lobci vzešel nárok na remuneraci podle ustanovení § 16 zák. o obch. 
pom. Poněvadž prvý soudce k výpovědi svědků nepřihlížel, jimi se neza
býval, jest řízení v prvé stolici v tomto směru neúplným. 

Pokud jde o druhý nárok žalobcllv, o odměnu za práci přes čas, prvý 
soudce nárok ten zamítl, poněvadž jest toho názoru, když zjistil zprá
vou okresní politické správy v P. ze dne 17. ří}na 1927, že žalovanému 
prodloužení pracovní doby povoleno nebylo, že mimořádná práce ko
naná žalobcem nebyla úředně povolena, n'ení praci pře,s čas, která by se 
musela zvláště platiti, jest naopak prací zakázanou, za kterou nepřísluší 
žal-Obci odměna,·a že ze smlouvy nicotné nemohou vzejíti ani práva, ani 
závazky, zaměstnavatel nemůže žádati smluvenou další práci a zaměst
nanec nemllže žádati slíbenou odměnu za takovou zakázanou práci. Soud 
odvolaci s tímto názorem prvého soudu nesouhlasí. V § 1 zákona ze dne 
19. prosince 1918, čís. 91 sb. z. a n. jest ustanoveno, že v živnostenskí'ch 
podnicích nesmí pracovní doba přesahovati 8 hodin denně, pokud se 
týče 4S hodin týdně; v § 6 a v § 7 jsou uvedena ustanoveni o práci přes 
čas, kdy práce přes čas jest dovolenou, má býti žádáno povolení, v tom
to případě u okresní politické správy, a že práce přes čas musí býti zvlá
ště honorována; v § 13 pak ustanoveno, že přestupky těchto ustanovení 
trestají politické úřady pokutami do 2.000 Kč. Ta okolnost, na kterou 
prvý soudce klade váhu, o kterou svůj názor opírá, že jde o smlouvu ni
cotnou, ze které nevzešla ani práva, nevzešly ani závazky mezi stranami,
poněvadž žalovaný si nevymohl povolení okresní pohtické správy k. pro
dloužení pracovní doby, jak v § 6 cit. zák. nařízeno, nemá v tomto sporu 
významu. Porušení tohoto ustanoveni § 6 cit. zák. zaměstnavatelem, ža-
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l
r
)vaným tím, že příslušné povolení nebylo opatřeno, u~lá~á j~1l t.rest 

;odle § 13 cit. zák. o osmihodinové době pracovni, jeho~ predplsy JSou 
J ovahy veřejnoprávní, nepůsobí však nepl~tn~~t soukrome ~mlouv): 111?Z1 

~tranami po rozumu ustanovení § 879 obc. zak. I kdy?y vsak syr~vny1l1 
bvl názor prvého soudce, že pro ;,edostatek )?OVOle,111. prodlouzenl pra
cóvní doby okresní politickou ,sprav~u Jest pnpadna umluva mez? stra-

aJTIi zaměstnavatelem a zamcstnanym J1lcotnou, Jest nasled'ek teto 111-

notn~sti ten že -vše musí býti uvedeno ve dřívější stav, musí b)rti vrá
~eny výhody zaměstnavatelem získané. Tyt? výho~y jsou n~ straně Ia
lovaného který tvrzenou a vykonanou pracl pres cas v'e svem pO~J11ku,; 
ve své ži~nosti byl obohacen, obohacení to j~s~ bezdúvodným, I?Onevadz 

racováno vÍCe než osm hodin a proto nastava pOV11111ost odmemÍl tuto 
~ráci, poněvadž jinak dřívější stav nel:;e zjednati. P,rvý soudce 1'rot,o po 
stránce právni spor tento v tomto smeru, nespravne P,o~ou~Jl, }a1l11t1~L:\ 
z důvodu nicotnosti smlouvy nárok na nahradu za pracl pr~'s v ca~. P:\! 
soudce podle svého názoru nezjišťoval, zda hlobc~ skut;cne lr,es cas 
pracoval, jak t~rdi 17~12. hOdi;': zcla ža!o,vany o t,;to prac1 vedel, z,da 
žalovaný prohlas11 po sestl nedehch, kdyz zalobce naluadll z,a. pra~1 pres 
čas žádal, že mu to nahradí a dále zda odměna žalobcem zadana~ za ~ 
hodinu 9 Kč jest přiměřenou (rozhodnutí čis. 7577, sb. n. s.). Poneva,ciz 
tyto rozhodné okolnosti v tomto sporu nebyly v prve stohcl vzaty na pre
třes, jest řízení neúplným (§ 496 čís. 3 c. ř. s.). 

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

Dúvody: 

Ve příčině nároku na remuneraci SOLlhlasí dovolací ,soud s přísluš
nými důvody soudu oci,:olac!ho, k I;imž dok~ádá~ I když je. ne: p.':.fl;O , že 
žalobce vstoupil do sluzeb zalov<lneho za presne uJednany meS1C111 plat 
1.200 Kč a že placení remunerace ujednáno nebylo, není tím ještě vy
loučeno že nárok na renmneraci vzešel žalobci zvyklostí, která se vytvo
řila v p~dniku žalovaného. Zda se tak skutečně stalo, bude posouditi na 
základě výpovědí svědků, po případě i na základě výslechu stran. V tomto 
směru bude jmenovitě. důležitým zjistiti, z ja,ké,ho dův?du bylo, konc,em 
roku ·1926 žalobci vyplaceno 500 Kč, o 111chz zalovany tvrdl, ze to Dyl 
dar. Tohoto zjištění je zapotřebi i z té při činy, že podle přednesu strany 
žalující žalobce po šesti nedělích po nastoupení služby žádal od žalova
ného zvláštní honorář za »práce přes čas«, načež prý žalovaný v)rslovně 
řekl, že mu to vynahradí. Prvý soud nezjistil, zela žalovaný výrok ten 
učinií, ani neprobral otázky, zda a pokud žalovaný tento zá~azek Sph1rl. 
To ovšem souvisí již s nárokem druhým, uplatňovaným z duvodu prace 
vykonané podle žalobcova tvrzení mimo osmihodinnou dobu pracovní. 

Pokud jde o tento druhý nárok, jest podle názoru soudu dOVO!~C1ho 
posuzovati věc takto: Poclle § 1 zákona ze dne 19. prosmce 1918, C1S. 91 
sb. z. a n. je"t pravidlem, že v podnicích tam naznačených nesmí .skL:
tečná doba pracovni trvati déle než·S hodin denně nebo 48 hodm tydne. 
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Z tohoto pravidla stanoví zákon v §§ 6 a 7 výjimky v tom směru že 
podmínek tam uvedených pří pouští sice prodloužení doby pracov'ní 
roveň však nařizuje, že za všechny práce, pokud přesahují ' 
dobu pracovní, musí se platiti zvláště. Dalši výjimky stanoví v 
kde dovoluje prodloužení normální doby pracovní bez zvláštní 
V souzeném případě nejde o žádný z výjimečných případli §§ 6 a 
a nastupuje tudíž pravidlo § 1. Poclle toho nebyl žalovaný oprá~něn 
svemocně prodlužoval osmihodinnou dobu pracovní, a když tak UC',"'" .. 
mohl by býti za to volán k zodpovědnosti podle § 13 zákona čí,s. 
sb. z. a n. a ručil by podle ustanovení občanského práva i za 
kt~rá by tím jeho zaměstnanCltlll byla způsobena. Nebylo by tedy na 
ste poukazovati na výjimečné předpisy § 6 (3) a § 7 (4) zákona 
91j18 sb. z. a n., jichž nelze v tomto připadě použíti, bude však na 
10~CI, by v,: sporu prokázal, že ml! nedovoleným činem žalovaného byla 
zpusobena skoda. ra by tu byla, kdyby se žalobci za práce mimo osmi
hodinov?u dobu pracovní nebylo. dos"!a!o úplat~. Mají-Ii býti zjednány 
sk:H~ove zaklady pro rozhodnuti o recenem naroku ve smyslu 
prave uvedených, bude nutno, by prvý soud doplnil řízeni, jak mu 
S{JL~d~111 odvolacím již uloženo, a zároveň by probral otázku, zda a po
~~u zalobce za tvrzené práce přes čas, budou-li zjištěny, byl žalovaným 
liz odškodněn. Namítá-li žalovaný, že odměna za tyto práce byla pauša
lovGlna a zapravena, bude jeho věcí, by to dokázal. Právní stanovi,sko 
jež prvý soud zaujal k nároku za »práci přes čas«, jest neudržitelné:' 
'! zá~o~ě čís. 91/18 sb. z. a n. není sice -výslovně řečeno, ž'e se pře
stup:1{u. Jeho ~stanovenÍ mohou dopustiti jenom zaměstnavatelé, po pří
pade ]e]lc,h z~stupCI, avšak že tomu není ve skutečnosti jinak, vyplývá 
z uvahy, ze zakun byl vydan na ochranu zaměstnanců jako osob hospo
dářsky slabších, které následkem svého o.uvi'slého postavení nemohou 
vždy s l:spěchem čeliti vlivu zamčstnavatelú a z další úvahy, že zákazy 
v z~konc tom stanovené lze_pOdle smyslu a účelu příslušných ustano
venI vztahovati Jen na zamEstnavatele. Podle toho může se porušení 
těchto zákazů přičítati k vině jen zaměstnavatelům po případě jejich 
z~StUPCŮ111} nikoli zaměstnancům. Kdyby konečně, jak mí,ní prvý soud, 
llaľok na odměnu za práci přes čas, pokud se týče na náhradu za tuto· 
p:áci měl býti zaměstnanci odepřen proto, že konal práci zákonem za
kaza,11ou, vyplynul by z toho pro zaměstnavatele nezasloužený zisk, 
k~ery by byl odměnou za porušení záko·na , kdežto zaměstnanec by byl 
pnpraven o vj'těžck práce ve pro·spěch zaměstnavatelův skutečně vy
konané, čímž by mu bylo očividně ukřivděno. Tim by se docílilo opaku 
toho) co jest zřejmým účelem zákona, vydaného na ochranu zaměst
nancú, a k takovému důsledku rozvážný výklad zákona vésti nemůže 
a 11 esmÍ. 

Cis. 8561. 

Osmihodinná pracovní doba (zákon ze doe 19. prosince 1918, čís. 91 
sb. z. a. n.). . 

__ o tis. 8561 -
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Prodlužoval-li zaměstnavatel svémocně pracovní dobu, ruCt zaměst
l1ancl za škodu, jež mu z toho vzešla. Přijímal-li zaměstnanec mzdu za 
pracovní dobu, vyměřenou podle hodin převyšujících úhrnem osm hodin 
denně, jest míti za to, že odměna za práci přes čas byla paušalována. 

(Rozh. ze dne 15. prosince 1928. R I 847/28.) 

žalobu obuvnického pomocníka na jeho mistra o zaplacení odměny 
za práci přes čas pro C e s 11 í s o LI cl P r v é s tol i c e zamítl. O cl
vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu. 
by, vyčkaje pravomoci, ji znovu projednal a rozhodl. 

N e j vy Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a uložil odvolacímu 
sOlldu, by, nehledě k důvodům, z nichž zrušil rozsudek prvého soudu, 
znOVll rozhodl o odvolání. 

D ú vod y: 

Podle § 1 zákona ze ·dne 19. prosince 1918, čís. 91 sb. z. a n. je pra
vicHem, že v pod.nicích tam naznačených nesmí sktltečná doba pracovni 
trvati déle než osm hodin denně. nebo 48 hodin týdně. Z tohoto pra
vicHa stanoví zákon v §§ 6 a 7 výjimky v t0111 směru, že za podmínek 
tam uvedených připouští sice prodiouženÍ doby pracovní, zároveň však 
nařizuje, že za všechny práce, pokud přesahují pravidelnou dobu pra· 
cOVl1í. musí se platiti zvláště. Další výjimky stanoví zákon v § 12, kde 
dovoluje prodloužení normální c10by pracovní bez zvláštní úplaty. V sou
zeném případě nejde o žádný z výjimečných případů §§ 6 ,7 a 12 a 
nastupuje tudíž pravidlo § 1. Podle toho nebyl žalovaný oprávněn, by 
svémocně prodlužoval osmihodinnou dobu pracovní) a, učiniv tak, mohl 
by býti za to volán k zodpovědnosti podle § 13 zákona čís. 91/118 sb. 
z. a n. a ručil by podle ustanovení občanského práva i za škodu, která 
by tím jeho zaměstnancům byla způsobena. Není tedy na místě pouka
zovati na výjimečné předpisy § 6 (3) a § 7 (4) zákona čís. 91/18 sb. 
z. a n., jichž nelze v souzeném případě použíti, bylo však na žalobci, 
by ve sporu uvedl a prokázal, že I1IU nedovoleným činem žalovaného 
byla zplhobena škoda. Ta by tu byla, kdyby se žalohci za práce mimo 
osmihodinnou dobu pracovní nebylo dostalo úplaty. V tomto směru 
budiž poukázáno na skutková zjištění prvého soudu, podle nichž žalobci 
již před jeho nastoupenim do práce u žalovaného· bylo známo, že se tam 
pracuje od 7 hodi,n ráno do 7 hodin večer s polední přestávkou jed.né 
hodiny, a žalobce sám mlUVÍ o tom, že bylo pracováno přes čas, totiž 
př'ed sedmou hodinou ranní po připadl' po sedmé hodině večerní, začež 
dostával 3 Kč za hodinu a s tím se spokojil. Podle dalších zjištění 
prvého soudu byly platy žalobci jako mzda poskytované přiměřené. 
Žalobci byla při výplatě výše mzdy na lístku oznamována a žalobce 
si nikdy II žalovaného na pracovní ďobu nestěžoval. Přijímal mzdu za 
jedenáctihodinnou dobu pracovní jemu vyplácenou bez námitek (§ 863 
obč. zák.). Je tudiž úsudek prvého soudu, že byla odměna za jedenácti-
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hodinnou práci týdenní mzdou 130 Kč paušalována, správný. K 
budiž doloženo, že, pokud zákon nestanoví výjimky (jako na 
v § 21 zákona o úpravě pracovních a mzdových poměrů domácké práce 
ze dne 12. prosince 1919, čís. 29 sb. z. a n. na rok 1920), jest stranám 
ponecháno na vůli, by se dohodly o výši mzdy a o způsobu, jak se l11á 
platiti. Nelze tedy ze zákona dovoditi, že by paušalování mzdy za práci 
přes čas bylo nicotné. zvláště když ani zákon čís. 91/18 sb. z. a n. 
paušalování nezakazuje. žalobce domáhá se jen odměny za práci 
konanou v jedenáctihodinné době pracovní, pokud přesahovala nOr
mální dobu pracovní podle § I zákona čís. 91/18 sb. z, a n., tedy za 
tři hodiny denně, a poněvadž, jak doUčeno, byla odmčna za tuto »práci 
přes čas« zahrnuta v ujednané týdenní mzdě a není sporu o. tom, že· 
tato mzda byla žalobci řádně vyplácena, nemúže žalobce důvodně 
tvrditi, že překročením normální doby pracovní o tři hodiny denně byl 
hmotně poškozen. Dostaloť se mu v týdenní mzdě odměny za jedenácti
hodinnou dobu pracovní, tedy i za práci přes čas, v této zvýšené době 
vyko.nanou. Názor odvolacího soudu, že ža'lobnÍ nárok je důvodem po 
právu, nemá, přihlíží-Ii se ke skutečnostem prvým soudem zjištěným,. 
v záko,ně opory. 

Čís. 8562. 

I když ten, kdo sprostředkuje obchod s realitami po živnostensku,. 
nemá úřední koncese, není sprostředkovatelská smlouva neplatnou. Na 
tom nebylo nic změněno zákonem ze dne 19. srpna 1925, čís. 203 sb. 
z. a n. 

(Rozh. ze dne 15. prosince 1928, Rv I 587/28.) 

Žalobu o zaplacení sprostředkovatelské provise pro c es n í s o u d 
p r v é s t o li c e zamítl, o d vol a c Í s o u cl uznal podle žaloby. 

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

D II vody: 

Nejvyšší soud již v rozhodnutích sb. n. s. CIS. 755 a 3920 vyslovil 
a blíže odůvodnil zásadu, že, i když sprostředkovatel realit po živno
stemku nemá úřední koncese, není sprostředkovatelská smlouva neplat
nou. Na právním stavu rozhodném pro řešení této otázky nebylo zá
konem ze dne 19. srpna 1925, čís. 203 sb. z. a n. nic změněno. Není tedy 
příčiny, by se dovolací soud uchýlil od ustáleného již názoru. 

čís. 8563. 

Tím, že bylo v obchodnim rejstříku poznamenáno, že majitel iírmy 
zemřel a že po dobu projednání pOClůstalosti spravuje a zastupuje Hnnu 
jeho vdova, nezanikla finna, naopak bylo tím projeveno, že firma trvá 
dále po dobu pozůstalostního řízení. 

(Rozh. ze dne 15. prosince 1928, Rv I 805/28.) 
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Žalobce domáhal se na žalované firmě »Bankovní obchod a směnárna 
f. a spoL« vyplacení zůstatku salda. Žalovaná firma namítla najmě, že 
neI111lže býti žalována firma F. a spol., poněvadž její n;ajitel Emal;uel F: 
2. srpna 1927 zemřel a žalobu bylo by lze podalI ny11l Jen osobn.:' protI 
Josefě f-ové jako dědičce. O b a niž š í s o u d y uznaly podle zaloby, 
o cl vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Právem nevyhověl první soud 
námitce nedostatku pasivní legitimace. Smluvníkem žalující strany byla 
žalovaná protokolovaná firma F. a spoL, pokud se týče její majitel Ema
nuel f. Firma jest obchodním jménem kupcovým, jménem, pod kterým 
kupec provádí obchody a ~od kterým muže také žalovati neb? býti ža~ 
lován. To platí o jeho pozustaloslI, pokud vede se obchod dale na JeJI 
účet pod dosavadní firmou. Závazky Emanuela f-a (firmy F. a spoL) 
nezanikly ani z části úmrtím jejího majitele. Firma je dosud zapsána 
v obchodním rejstříku, trvá dosud a může býti žalována. Závazky Ema
nuela f-a (firmy f. a spol), mezi nimiž, jelikož jde o kupce jednotlivce, 
netřeba rozlišovati, nepřešly ještě na Josefu F-ovou jwko přihlášenou 
dědičku Emanuela f-a, ana pozůstalost není dosud odevzdána (§§ 797, 
819 obč. zák.). Přijetí dMické přihlášky na soud má jen ten účinek, že 
Josefa F-ová je oprávněna a povinna zastupovati pozůstalost (§ 547 
obč. zák.), do níž patří i žalovaná firma. V obchodním rejstříku bylo 
při firmě jen pozmmenáno, že po dobu projednání poz?stalo,~ti E111a~ 
nuela f-a zastupuje firmu Josefa F-ová. Byla tedy pravem zalovana 
firma zastoupena Josefou f-ovou. Josefa f-ová sama mohla by býti 
jako strana, jako dědička, žalována teprve, až by jí byla pozůstalost 
odevzdána. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Zemřel-li majitel obchodního podniku, jest tento ovšem částí po
zůstalostního jmění a, nechce-Ii zůstavitelův věřitel vyčkati odevzdání 
pozůstalosti, může své ná:roky uplatňovati proti pozůstalosti. Vede-Ii se 
však obchodní podnik dále na účet pozůstalosti pod starou firmou, byl 
žalobce také oprávněn zažalovati firmu. Tím, že v obchodním rejstříku 
bylo poznamenáno, že majitel firmy Emanuel F. zemřel a že po dobu 
projednání pozůstalosti spravuje a zastupuje firmu jeho vdova Josefa 
f-ová, firma nezanikla, naopak bylo tím projeveno, že firma trvá dále 
po dobu pozůstalostnílIo řízení (srovnej komentář Staub-Pisko čl. 22, 
Dr. Oskar Pisko »Das Unternehmen« § 9, Dr. Jaroslav švamberk, »Právo 
firemnÍ« str. 51, »Oriinhuts Zeitschrifl« sv. 32 str. 471 násL). Nelze 
tudíž uznati, že žalobce není oprávnčn žalovati firmu. 

čís. 8564. 

Ručení za škodu z provozu sílostrojů (zákon ze dne 9. srpna 1908, 
čís. 162 ř. zák.). 
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Při střetnutí se dvo.u si1o.strojů může se poškozený, jenž byl dopra_ 
vo.ván za úplatu na jedno.m ze silostrojů, do.máhati náhrady na majiteli 
a na řidiči silostroje, na němž byl dopravován. Řidiče druhého. silo.stro.je 
nelze pokládati za třeti o.sobu ve smyslu § 2 zák. 

(Rozll. ze dne 15. prosince 1928, R II 369/28.) 

Žalobce byl poraněn při střetnutí se dvou silostrojů. žalabou, o niž 
tu jde, domáhal se náhrady škody na Janu lvI-ovi, majiteli silostroje, 
na němž byl dapravován a jejž byla od žalovaného za úplatu najala 
osaba od žalabce rozdílná. Pro c e sní s o udp r v é s tol i c e uznal 
podle žaloby. D ů vod y: Soucl dospěl k názoru, že žalovaný jako vlast
ník auta, jehož provozováním byl žalobce zraněn, ručí za škodu podle 
§ 1 zákona čís. 162 z r. 1908, za škodu věcnou podle § 1323 a za pora- . 
nění na těle podle §§ 1325 a 1326; že žalobce sám auto nenajal, nemá 
podle názoru soudu na ručení žalovaného vlivu, hledíc na odst. Cl) § 4 
cit. zákona. Spornou jest otázka, zda zavinil škodu šofér žalovaného, 
pokud se týče zda dokázal žalovaný, že škodná lIdálost byla zpusobena 
zaviněním někoho. třetího nebo že i při řádných a věcných opatrnostech 
ve vedení motorového vo,zidla a při zacházení s ním nemohla být odvrá
cena. Soud jest toho názorn, že se žalovanému nepovedl důkaz, že škod
DOll událost způsobil někdo U'eti, šofér protijedouciho nákladního auta 
tím, že neztlumil světel. Šofér žalovaného viděl na silnici před sebou 
- není sice zjištěno, na jak velkou vzdálenost, ale přece, jak svědci 
praví, chvíli, když vyjev ze zatáčky, přijel na rovnou silnici, že naproti
jedollCÍ auto má světla rozžatá, a bylo na něm, by zařídil, by jeho reflek
tory nebyl oslněn a, stalo-li se tak, by hned zastavil a nejel do zábradlí. 
Ztratil-li rozvahu k lomu potřebnou a neovládl-li stroj tak, by hned za
stavil -- vždyť podle přednesu žalovaného jel nepatrnou rychlostí, -
jde tato nehoda - nebo lépe náhoda, - že byl oslněn, na jeho. vrub. 
Že šlo o náhodu v osobě šoférově, plyne z tohD, že svědci, cestující t 

oslněni nebyli, což je patrné z jejich pozorování jimi vylíčeného, jež by 
nemohli učiniti, kdyby byli bývali oslně,ni. Ostatně je známo, že i prudké 
světlo, pozorováno úzkou štěrbinou víček stíněnou řasami, neoslní- nei 
při přímém plném pohledu na něho. Je-li dále prokázána nejistota šoféra 
v řízení vozu, je podle názoru soudu zřejmým, že helze zavinění srážky 
příčí-sti někamu třetímu, nýbrž jen šoféru auta žalovaného, který jest 
pocHe § 1 aut. zák. povinen náhradou. O d vol a c í s o u d zrušil na
padení' razsudek a vrátil věc prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, 
ji znovu projednal a ro.zhodl. 

N e j v y Š š í s o Ll d zrušil napadené usnesení a uložil odvolacímu 
soudu) by, nedbaje zrušovacího důvodu, znovu o odvolání jednal a ' 
rozhodl. 

Důvody: 

Odvolací soud zrušil rozsudek prvého soudu, poněvadž podle jeh(} 
názoru jest rozhodnou otázka, zda byl řídič auta žalovaného, Ludvík p,~ 
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plnými světly reflektorú protijedoucího nákladního auta oslněn tak, že 
mu bylo zabráněno v rozhledu na cestu, a zda se mohl tomuto oslnění 
ubrániti, pak další otázka, zda řídič protijedoucího nákladního auta byl 
povinen ztlumiti světla reflektorů, a poněvadž nelze tyto otázky řešiti 
bez slyšení znalce, zltstalo prý řízení kusým, an nebyl v těchto směrech 
sl-yšen znalec. Leč nelze souhlasiti s právním .názorem, jímž se řídil 
odvolací soud. Žalob ní nárok opírá se o ustanovení zákona ze dne 
9. srpna 1908, čís. 162 ř. zák. Jest tedy použíti oněch ustanovení tohoto 
zákona, jež mají význam pro rozhodnutí věci, i tehely, když se shana 
nedovolávala zvláště předpisů, jež tu přicházejí v úvahu. Jestiť právní 
posouzení věcí soudu. Není o tom sporu, že žalobce utrpěl poranění, 
jež jest předmětem náhradního žalobního nároku, při střetnutí se dvou 
silostrojů. Žalobce může podle § 3 (4) aut. zák. uplatňovati své nároky 
jako osoba při provozování těchto silostroju nesúčastněná, tedy jako 
»osoba třetí« na základě zákona o ručení silostrojli, podle § 1 tohoio 
zálCO'na proti každému z obou provozů. Žalobce domáhá se náhrady· 
škody na majiteli sHostroje, jímž byl za úplatu dopravován. Ruč'tbní 
závazek podle § 1 aut. zák. nastává, aniž třeba prokázati přímé zavinění, 
nehnť zákon má za to, že škoda byla zaviněna provozováním s.jlostroje~ 
a mohou se osoby v § 1 aut. zák. uvedené sprostiti povinnosti k ná
hradě škody jen tím, že prokážou některý v vyviňovacích důvodů v § 2 
aut zák. výčetmo uvedených. žalovaný skutečně také ve smyslu tahoto 
ustanovení namítal, že řídič nákladního, auta způsobil úraz tím, že jel 
s plnými světly, takže řídič osobního auta Ludvík P. byl tak oslněn, že 
ztratil vládu nad autem, čímž uplatňuje vyviňovací důvod, že zavinila 
úraz osaba třetí. Leč tohoto vyviňovacího důkazu nemůže se dovolávati. 
Neboť za »osobu třetí« ve smyslu § 2 aut. zák. lze pokládati jen osobu, 
jež, neprovádějíc autamobilový provoz, zavinila škodnou událost buď 
vůbec nebo z části (srov. zprávu justičního výborLl paslanecké sněmovny 
k vládní předloze čís. 2068, § 3, kde výslovně uvedeny jsou jako »osoby 
třetí« osoby autem dopravované a chodci, srov. dále zprávu justičního 
výboru poslanecké sněmovny k usneseni panské sněmovny čís. 709, kde' 
se uvádí, že ručením povinný jest od povinnosti k náhradě osvobozen, 
když dokáže, že nehoda byla zaviněna vinou poškozeného samého anebo 
osoby třetí při provozu nesúčastnéné, »ein'es betriebslremden Drit!en«). 
Tohoto předpokladu tu není, jelikož řídič nákladního auta, druhého auta, 
jehož zavinčnÍ se uplatňuje jako důvod vyviňovací, není osobou nesú
častněnou při automobilovém provozu, nýbrž jest osobou, jež podle § 3 
(4) aut. zák. by sama po případě ručila rukou nedUnou, ježto škodlivá 
událost způsobena byla střetnutím se jejího silostroje s osobním autem. 
Na závazku tom nic nemění okolnost, že poškozený proti ní nároků na 
náhradu škody dosud neupiatúoval. Zavinění řídiče nákladního auta může 
tedy zůstati v tomto sporu stranou, a jest proto bez významu, zda řídič 
protijedouciho auta byl povinen stlumiti světla, zda jeho zaviněním byli} 
řidiči auta žalovaného oslněním zabráněno v rozhledu na cestu a řidič 
ten tím ztratit vládu nad SV}Tm "autem a zda mohl tomuto oslnění za
brániti. 
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čís. 8565. 

Již možnost pochybnosti 11 tom, zda nejsou splněny podmínky § 
druhý odstavec čís. 3 nesp. říz., stačí a ukládá soudu Pl~~h~, ~~~~~t~i.l~:~ 
dil soupis pozůstalosti z úřadu, neohlížeje se na návrhy 
osob. 

(Rozh. ze dne 15. prosince 1928, R II 374/28.) 

V pozůstalostním řízení po anglickém příslušníku nařídil s o II 
I' r v é s t o I i c e inventuru a soudní odhad nemovitosti patřících 
pozůstalo'sti. Rek u r sní s o u cl napadené usneseni potvrdil. 

Ne j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Jele o miú1ořádnou dovolací stížnost podle § 16 nesp. říz., kterou lze 
podati, jak také činí stěžovatelé, jen pro zřejmý rozpor rozhodnutí se 
zákonem nebo se spisy nebo pro zmatečnost. Těchto předpokladů však 
v souzeném případě není. Nižší soudy uznaly, že jest zříditi soup,is z úřadu 
také podle § 92 druhý odstavec, čís. 3 nesp. říz. Tomuto ustanovení 
kana jest rozuměti tak, že již možnost pochybnosti O tom, zda nejsou 
splněny podmínky tohoto ustanovení, stačí a ukládá soudu, '., 
(§ 2 čís. 7 a 10 nesp. říz.), by zřídil soupis pozůstalosti z úřadu UC'J""

že-je se na návrhy súčastněných osob tak, jak mu to nařizuje velící před
piS § 92 druhý odstavec čís. 3 nesp. říz. (viz ro.zh. víd. nejvyš. soudu 
ze dne 9. června 1891 Ol. U. čís. 13.808). Že takováto možnost jest 
1 v souzeném případě, vyplývá zřejmě z obsahu obou posledních vůli 
zústavitelových. 

čis.8566. 

Napaden-Ii v od~olání prá~ní názor prvého soudu jen v určité 
otázce, musí se odvolací soud omeziti na přezkoumáni této jediné 
otázky a nemůže se zabývati ostatními námitkami vznesenými v 
stu1ici. K vývodům d11volán~ pokud se zabývají ťěmito ostatními "",mil_ 
kami, nelze přihlédnouti. 

(Rozh. ze dne 15. prosince 1928, Rv II 309/'>28.) 

Žalobě o zaplacení 4.800 Kč bylo vyhověno s o u d Y vše c h tří 
s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m z těchto 

důvodů: 

Dovolatel vznesl proti žalobnímu nároku námitky a procesní soud prvé 
stolice dospěl k úsudku, že tyto námitky nejsou opodstatněny až na nác 
mitku týkající se výše úroků a odsoudil' dovolatele k zaplacení zažalova
ní'ch 4.800 Kč s 69'0 úroky ode dne 27. března 1927. V odvolání 
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dovolatel v»slovně, že l13.padá tento rozsudek jen potud, pokud námitka 
zkráceni přes polovici nebyla uznána za opodstatněnou. Důsledkem toho 
se odvolací soud obíral pouze touto námitkou a neměl příčiny, by se za
b\'val ostatními námitkami vznesenými dovolatelem v řízení prvé stolice. 
P'okud se tudíž dovo1atel v dovolání vrací i k ostatním námitkám, nelze 
se zabývati s jeho vývody. S hlediska nesprávného právního posouzení 
věci napadal v odvolání rozsudek prvé stolice jedině proto, že nebylo 
uznáno, že námitka zkrácení přes polovici jest opodstatněna. V jiném 
směru nesprávné právní posouzení věci nebylo uplatňováno. Omezí-li se 
odvolatel při tomto odvolacím důvodu na to, že napadá právní názor 
prvého soudu jen v jediné určité otázce, musí se také odvolací soud ome
ziti na přezkoumání této jediné právni otázky (srovnej rozh. sb. n. s. 
čís. 886). Odvolací soud nebyl proto ani oprávněn řešiti otázku opráv
něnosti ostatních námitek a dovolatel nemttže teď doháněti v dovolání, 
co omeškal v odvoiání. 

čís. 8567. 

Vydal-li kupitel zboží, pozastaviv ho, neprávem místnímu zástupci 
prodatelovu, jenž je dále prodal, a prodatel schválil napotom tento pro
dej, nemůže se prodatel domáhati na kupiteli náhrady škody, ježto mu 
místní zástupce neodvedl kupní cenu z dalšího prodeje. 

(Rozh. ze dne 20. prosince 1928, Rv 11010/128.) 

Jindřich H., obchodvedouci žalované, objednal prostřednictvím mist
ního zástupce žalující firmy K-a u této firmy sud českého vepřového 
sádla. Žalobkyně zaslala žalované sud slovenského vepřového sádla, 
jejž dala žalovaná k disposici, načež jí žalobkyně sdělila, by buď zbo·Ží 
odeslala zpět nebo ponechala je u sebe, až jí dá jinou zprávu, ježto prý 
K. chce je prodati. Po nějakém čase vydala žalovaná sud sádla K-ovi, 
když prohlásil, že je právě prodal v A. a že má k tomu zmocnění žalob
kyně. K. převzal sud se sádlem od žalované, prodal jej dále a odvedl 
z výtěžku prodeje jen 500 Kč. Začátkem října byl společník žalující fir
my II žalované, jednal s jejím zástupcem a prohlásil, že je ochoten při
psati 500 Kč, které K. zaslal, žalované k dobru, uzná-li fakturu. žalo
vaná odmítla zaplatiti zbytek kupní ceny, načež se žalobkyně domáhala 
na ní zaplacení celé kupní ceny. Pro c e·s n í s o udp r v é s t o I i c e 
žalobu zamítl. D ů vod y: V tomto sporu jest řešiti otázku, zda žalo
vaná byla oprávněna vydati zboží dané k disposici místnímu zástupci 
Krištofu K-ovi. Krištof K. byl místním zástupcem žalobkyně a nebyl po
dle smlouvy se žalobkyní oprávněn k inkasu: Ani podle obchodního zá
kona nelze přiznati místnímu zástupci oprávnění k inkasu. V souzeném 
případě má se však věc jinak. Žalobkyně poukázala žalovanou, by po
nechala zboží u sebe na skladě, až dá jinou zprávu, dodavši, že místní 
zástupce chce tam zboži prodati, čímž upozornila žalovanou na to, co 
hodlá zaříditi. Místní zástupce K. po nějakém čase přišel k žalované a 
prohlásil, že sádlo prodal a že je žalobkyní zmocněn. ježto žalovaná 
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mohla očekávati takovéto opatření žalobkynĚ, neměla důvodu pach'rb 
vati o :mocnění m}stního zástupce a mohla mu proto vydatí sádlo} Ž~= 
lobkyn,e zprvu pnpsala k dobru pokud se týče súčtovala na zásilk 
500 Kc zaplacených z výtěžku kupní ceny K-em, čímž se sama Dostavil

u 

na ~!anovisk~, že ník?lív žal?vaná, nýbrž K. má zboží zaplatiti. Ježt~ 
zbozln~nI JIZ v mOCI zalovane a žalovaná byla oprávněna vydati je zá
StUP.CI zalobkyně, bylo žalobu zamítnouti. O d vol a c í s o u d napa_ 
deny rozsudek potvrdil v podstatě z jeho důvodů. 

N e J vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Duvody: 

Pokud d,ovolatelka uplatňuje dovolací důvod nesprávného právního 
pos.oUZ~nI veCI ,(§ 503 čís. 4 c. ř. s.), nelze jí přisvědčiti. Žalobkyně, žá
~a]lc nahradu skody, musí prokázati nejen protiprávní čin žalované a 
skodu, nýbrž i příčinn~u souvislost mezi protiprávním činem a škodou. 
Tohoto předpokladu vsak tu není. Neboť, vydala-li žalovaná K-ovi sádlo 
a, dodal-h K., tot? sá?~o, kuplteli v A. a~chváJíla-Ji pak žalobkyně prod<ej 
sadla K-em lIm, ze Sl cast 500 Kč trhove ceny K-em docílené přivlast'nila 
~elze uznati, že žalobkyni vzešla škoda z jednání žalované, tom z toho' 
~e vydal~ sádlo ,K-ovi. Vždyf K. sádlo ,nezpronevěřil, nýbrž odevzdal j~ 
J~ho kuplteh, coz bylo za]lste 1 v mtenclch žalobkyně, ana prodej schvác 
hl,a., Žalobkym, nevzešla škoda z jednání žalované, nýbrž nejvýše z jed
nall1 K-a, an ]l tento celou kupní cenu neodvedl, nebo snad i z jednání 
kupltele, v 1;., an tý,~ vyplatil kupní cenu K-ovi, ač K. k jejímu přijetí ne
byl opravnen. ZbozI samo, slovenské sádlo, bylo dodáno jeho kupiteli 
Jemuž ~yla i žalobkyně zboží to dodala, pokud se týče byla musila do~ 
?alI. T}m, že d_odá,n~ zboží bylo ~sk~tečněno prostřednictvím K-ovým, 
~koda zalobkyne)est""nevzmkla" ny?"z teprve neodevzdilním kupní ceny, 
z~lobkym, wz vsak JIZ nebylo veCI zalované. Mezi protismluvním jedná
mm zalované (vydáním sádla K-ovi) a škodou žalobkyně není příčinné 
sp~jitosti a není proto žaloba o náhradu škody proti ní odůvodněnou. 
Pravem er?to niZši soudy žalobu zamítly, byť i tak učinily z clůvodů ji
nych; nez Jest tuto uveden. 

čís. 8568. 

Úraa;ové pojištěn, dělnick.é (zákon ze dne 28. prosince 1887, čís. 1 
ř. zák. na rok 1888). 
". J;st po~iti ~stanovení §, 46 zák" stal-Ii se úraz zaměstnance v pi'i
cmne souvlslosh s provozovanim podniku nákladnim automobilem pod
nikatele. 

Ručení za škodu z provozu silostrojů (zákon ze dne 9. srpna 1908 
čís. 162 ř, zák..). ' 

O~b~mj ve smyslu § 11 zák. jsou jen osoby, Jimž podnikatel svěřil 
techmcke úkony, dozor nebo jiné úkony, vztahujícl se na provoz silo
stroje, nikoliv však na podnik, v němž se užívá dopravního automooilu. 

(Rozh. ze dne 20. prosince 1928, Rv I 1109/28,) 
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žalobce zaměstnanec žalované firmy) rozvážel zboží na. nákladnír"? 
automobilu: řízeném spolužalovaným ~r~ntiš~ern D:en;. Z,a lízd~ srazrl 

nákladní automobil s vozem paulrcm drahy, pn cenlZ byl zalobc,; 
~e automobilu vymrštěn a pádem se zra~il: Pro c e s II í s o udp rve 
s tol i c e vyhověl žalobě o odškodnem proy ma]lt,eke, auton;obllu 
i Františku D-ovi. O d vol a c í s o, u d ~yhovel o?v,ol,anr zalo.vane ma
jitelky automobilu a žalobu proti nI zamrll, odvo!am zalovaneho Fran~ 
tiška D-a nevyhověl. V onom směru uvedl v d u vod ech: , Procesm 
soud správně usoudil, že žalobce nebyl osobou uvedenou"~ §§ II aut. 
zák., nýbrž osobou uvedenou v § 4 aut. zák., poněvadž pO,uzIl. automo~Ilu 
žalované firmy ve službě a k příkazu majitel;, auta. Ne,spravnym ]es~ vsak 
názor nalézacího soudu, že nelze na ten,topnpad pou~IlI uS,tanoven; § 46 
úraz. zák., poněvadž prý je ustanovenr automobIloveho zakona predpI-
sem zvláštním a pozdějšim, tedy jedině směrodatným. A~tomobIloveho 
zákona může býti použHo jen, pokud není ručení podle ne ho vyl.?učeno 
jinými zákony. Na úrazovém zákoně n;n!,stala tím z:n~na a ~a predplsu 
1\ 46 úrazového zákona nebylO nic zmeneno am kd,Yz r:raz~vy zakon byl 
již za platnosti automobilového z~kona novelis~va~. Slo-l} tedy o uraz 
podnikový, bylo. přip~dpos~zovah, p,od!e ~ 46 zak. u:azo~e~o. Rozs~?~k 
prvého soudu SIce vyslovne ne~v"adI, ze"slo o yodnlk~v~ uraz, zJlstuJe 
jen, že žalobce jel autem ve sluzbe a k pnka~~ :alovane. fIrmy, ze, v autu 
rovnal pečivo pro zákazníka a že byl rozvazecem peČIva a ze zalobce 
následkem tohoto úřazu bral podpory od úrazové pojišťo,vny d~lnick.é 
pro čechy, což žaloba sama uváděla _ a doty.č~~ ~ýme~y urazove pOJI
šťovny dělnické soudu předložila. Z te~hto z]lstem pr~e~o soudu dosel 
soud odvolací k závěru, že u žalobce slo o podmkovy uraz v po~mku 
podléhajícím zákonu o úrazovém pojištěni dělnickém. Podmkatel (zalo
vaná firma) ručila by tedy podle § 46 úraz. zák. jen za o~kodu z úmY,sl
ného jednání, které však vůbec ani ,nebylo .tvrze~o. Nemuze se proto za
lobee domáhati náhrady škody na zalovane fIrme. 

N e j v y Š š í s O' II d nevyhověl ani dovolání žalobce, ani dovolání 

žalovaného Františka D-a. 

Důvody: 

Otázka, zda se na žalobcův úraz vztahují předpisy? úr,azové,? poji
štění dělníků byla rozhodnuta pravopJatným usnesenrm urazove PO]l7 
šťovny dělni~ké pro čechy v Praze z'e dn~ 22. červ~a 1 ?26, jín;ž bylo 
zjištěno, že žalobce 26. března 1926 utrpel v podmku z~lovan; fIrn:y 

úraz, jehož následky zakládají ~árok na, odškodné p~dle urazoveho, z~
kona, a vyměřen byl úrazový duchod. Tlmto usnesemr;' Jest ~oud yazan 
a jest proto v souzeném případě použílI §§ 46 a 47 uraz. zak., duy led
kem čehož může žalnbce od žalované firmy jako podmkatelky pozado
vati náhradu jen za škodu z úmyslného jednání, a od osob v § 47 Úr,az. 
zák. uvedených jen to, oč odškodné, příslušející mu podle všeo~ecnych 
zákonných předpisů, přesahuje odškodné, Jímž Jest mu povrnna urazova 
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pojišťo;J1a podle úrazového zákona. Pokucl žalobce popírá jakýkoliv vliv 
urazoveho zákona na uplatňovaný nárok, tvrdě, že mu patří plná náhrad 
proh žalované firmě podle předpisll automobilového zákona ze dne 9

a 

srpna 1908, čís. 162 ř. zák., jest ve zřejmém rozporu s uvedenými zá~ 
konnými předpisy. Jest sice přisvědčiti žalobci potud, že se § 46 úraz 
zák. ~.ztahuje na podnikatele Jen v jeho vlastnosti jako podnikatele, totiŽ 
na pnpady, kde by podle vseobecných pravidel o náhradě škody ručil 
za úraz, poněvadž byl zaviněn jeho podnik-em, a že neplatí v připadech 
kde. se úraz přihodil z příčin vnějších, mimo podnik ležících, kde tedy 
l;~aJl.tel,podniku neruči zaň proto, že jest majitelem podniku, nýbrž z pří
cm pnych, na př. že jest majitelem auta, způsobivšiho úraz (rozh. čís. 
3323 sb. n. s., Jehož se žalobce dovolává). Leč v souzeném připadě byl 
pdvě úraz zaviněn P!?~ozováním, podnik~, a, nep~ihodil, se z příčin vněj~ 
slch, numo podmk lezl CI ch. Nebol bylo zj1steno, ze se uraz stal při pod
nikovém zaměstnání žalobce, při výkonu jeho povoláni jako rozvažeče 
pečiva, zaměstnaného na nákladním automobilu, a že úraz jest v příčj,nné 
souvislosti s tímto provozovánim podniku (s rozvážením pečiva) žalo
vané firmy nákladním automobilem. Jest tu tedy použiti ustanovení § 46 
úraz. zák. a, jelikož nebylo ani tvrzeno, že šlo o úmyslné jednání osoby 
v § 45 odstavec prvý a druhý úraz. zák. uvedené, není žalobce oprávněn 
poža~ovati náhradu škody od žalované firmy. Správně tedy zamítl od
volacl soud žalobní prosbu, pokud čelí proti této firmě. 

K dovoláni žalovaného Františka D-a: Po právní 
~tránce namítá žalovaný, že tu nelze použíti §§ 1, 2 aut. zák., poněvadž 
zalobce není osobou v § 4 aut. zák. míněnou, nýbrž osobou které žalo
vaná firma ve vykonávání smluvní služby užívá při provdzu jizdného 
~Ilostroj: a jest pojištěna podle úrazového z<ikona (§ II aut. zák.). Leč 
zalovany jest na omylu a poráží svou námitku ,sám tím že přiznává že 
žalobce byl zaměstnán u žalované firmy jako rozvážeč pečiva náklad~i11l 
automobrlem, jehož řízení bylo svěřeno jemu, žalovanému. § II aut. zák. 
z~",jl~ě jedná jen o, osobách, který~h se u v.ýkonu jejich smluvni služby 
~Zlva pn provozu jlzdných sllostroju. Jsou to osoby, jimž podnikatel svě
ni techlllcké úkony, dozor neb úkony jiné, jimž uložil některou obchodní 
čmnost ;,ebo činnost dohlédací, vztahující se však na provoz silostroje, 
mkoh vsak na podnik, v němž se také užívá dopravního automobilu. 
Správ~ě uznaly nižší soudy, že jest žalobce pokládati za osobu v § 4 
aut. za~. uvedenou, a že jest posuzovati věc podle § 1,2 aut. zák. Jelikož 
tento zakon pokládá za to, že, byl-li provozovánim automobilu někdo 
poranén nebo zabit, stalo se tak zaviněním řídiče, jest tu i předpoklad 
§ 47 zak. ze dne 28. prosince 1887 ř. zák. čís. 1 z roku 1888 že úraz ža
I~bcův zp~soben byl zaviněním osoby tam uvedené. Je-Ii tO:'1U tak, neni 
tr,eba zabyvali se, dalšími vývody žalobcovými, jak by bylo pohlížeti na 
v~c" kdyb~ s,e ~,ela posuzovaH podle všeob. obč. zákona. Žalovaný vy
tyka konecne, ze nebylo uznano, že žalobce zavinil úraz sám anebo že 
jej ~spoň spoluzavinil (§ 2 odst. (1) a (4) aut. zák.). Bylo věcí žalo
v~n:hoc p!'Okázatl, že škodlivá událost byla zpllsobena vlastním zavi
ne mm zalobcovým anebo že škoda anebo její rozsah pochází částečn\' 
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ze zavinění poraně,ného. Onen důkaz nebylo lze vůbec provésti, jelikož 
podle skutkového zjištění nižšich soudů byl úraz způsoben tím, že ná
kladní automobil, žalovaným řízený narazil na zavřená dvířka přední 
plošiny protijedor:cího vlečného v?zu ~Iek~dcké dráhy, Čí!"Ž bylo a~to 
prudce obráceno celem k tramwayl, a ze pn tomto otocem auta byl za
lobce vymrštěn na dlažbu. že žalobce tuto škodlivou příhodu, srážku, 
zavinil anebo alespoň spoluzavinil, nebylo ani tvrzeno, tím méně pro
kázáno. Pokud jde o otázku, zda žalobce nezavinil úraz, anebo nezvětšil 
škodu svým zaviněním, nelze uznati na zavinení žalobce ve smyslu § 1297 
obč. zák., an se podle zjištění zachoval tak, jak to při rozvážení pečiva 
bylo obvyklé, t. j. že si rovnal při ranní spěšné rozvážce při jízdě ve 
voze pečivo, tedy nezaujímal místo vedle žalovaného a že se srázkou ne
počítal a pro případ srážky neměl zkušenostÍ. 

čís. 8569, 

Rozsah působnosti kostelních konkurenčních výborů. 
Kóstelníci nejsou sice zákonnými zástupci kostelního jmění, mohou 

však býti požívateli kostelního jmění. Služební požitky kostelníků patři 
k potřebám kostelnim. Disposice se služebními požitky kostelníků ná
leží do oboru správy farářovy, leč že by byl ve výkonu tohoto práva ně
jak omezen. Určil-li farář, by kostelník vykonával obsah požívaciho 
práva pozemku, jde o vůli držitelskou projevenou zákonným zástupcem 
kostelního jmění. 

(Rozh. ze dne 20. prosince 1928, Rv II 104/,28.) 

Žalující římsko-katolické brní obročí v B .. na Moravě ,dol~,áha,lo, se 
na obci B. uználtí, že žalovaná obec Jest povmna uz'nah, ze zalu]1Cll11U 
obročípřisluši služebnost požívání louky pro jeho kostelníky proti pla
cení příslušných danÍ. Pro c es n í s ou. d p r v é • s t o I i c eialob~ 
zamítl, o d vol a c i s o u d uznal podle zaloby. D u vod y: ZJ1slila-h 
prvá stolice, že uživání, správně požívání louky kostelníky bylo sou
čá,st! jejich služebních příjmů, což žalovaná nepřímo připustila, díc, že 
požíváni bylo kostelníkům propůjčeno na přilepšenou, je již tim pro
kázáno, že požívali louky právě se zřetelem na svou kostelnickou službu, 
že tudíž nevykonávali obsah práva požívacího jako své osobní právo, 
nýbrž jménem a k dobru žalujicího kostela, jenž měl na tom pochopitelný 
zájem, by jeho služebníci byli za své úkony odměňováni. Z toho a vzhle
dem k obsahu přílohy, podle níž se obecni zastupitelstvo v B. dne 
21. listopadu 1925 usneslo, že obec neni povinna, by tak velkým pe
nízem na službu kostelníků přispívala, ano jest kromě ni vice obcí v ko
stelním obvodu, jest zřejmo, že k žalobě jest aktivně oprávněn římsko
katolický kostel vB., nikoEv snad ti kteři kostelnici pro svou osobu, 
jichž procesni oprávněnosti by ostatně vadila obdoba zásady § 1462 
obě. zák., nehledíc ani k nedostatku mimořádné vydržecí lhůty u jed-
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notlivých kostelníků. Oč tedy ve sporu hlavně jde, neni otázka aktiv" 
ního oprávnění, jež je podle dosavadních vývodů nepochybná, nýbrž 
otázka, zda žalující kostel více než 40letým držením kostelníků vskutku 
vydr~el.sporné práv,o pož!vací, zda jS?U splněnY,~šeck~ věcné podmínky 
vydrzem tohoto prava, zastupcen,l .. Predem slusl odmltr2outi nesprávný 
nazor prvnlho soudu, ze kostelmcl JSou jen sluhy fararovými. Obecně 
známý ráz kostelnických úkonů a sám název ukazují jasně, že jde 
o sluhy, o nižší zřízence, orgány ko,stela, kostelního jměni. Že se slu
že?ní jejích pom~: řídí volno~ smlou~o~ se správ:e~n kostela (farářem) 
a ze tento je muze IIbovolne vypovedetr, nedotyka se podstaty jejich 
služebního postavení (k tomu 13udw. čís. 1151 A, 8205 A). Dekret 
dvorské kanceláře ze dne 14. listopadu 1822, čís. 394 (Sbírka W. G. 
Ooulty svazek 47 str. 326), na nějž žalující strana poukazuje, neupravuje 
sice poměry kostelníkú zásadně, ale í v něm dochází výrazu zásada 
že jde o zřízence jmění kostelního. V souzeném případě kostelníci jak~ 
zřízenci žalujícího kostela vykonávali nesporně pře.s 40 let obsah po
žívacího práva a v tom jest uchopovací nn, první náležitost potřebná 
k, nabytí ,!ržby vůbec. Mylně požaduje první soud, by sami oprávnění 
zasWpcove kostela skutkem vykonávali obsah požívacího práva, neboť 
u~atl se držby mohou za právnické osoby i jejich zřízencí (orgány), 
zastupcové nepřímí, což v souzeném případě bylo potud nutností, po
něvadž jen tito orgánové jsou schopní držby se ujati, nikoEv sbor po- . 
v~laný k pr~vnín;u zastup?vání ,ko~tela. Ovšen; se tu ~ ~abytí držby 
dale nezbytne vyzaduje drzltelska vule na strane opravnenych zástupcú 
právnické osoby, jež se může projevíti nejen příbzem, nýbrž í ,schvá
lením, třebas í mlčky činy konkludentními. V souzeném případě netřeba 
držitelskou vůli doJičovati nepřímo z pouhých průtahú. Svědectvím. 
Františka B-a jest zjištěno, že, když si svědek stěž.oval faráři na malý 
plat kostelníka, odvětil mu farář, že k tomu patří louka. Tím je jasně 
p;okázáno, že farář, správce (představený) kostela, bez jakéhokoliv 
zakroku se strany obce, jak svědek dotvrzuje, udělil kostelníkovi vý
slovny příkaz, by na účet svého služebního platu požíval louky (to se 
stalo hne,!: když svědek nastupoval kostelnickou službu a ne snad, jak 
zastupce zalované obce při odvolacim jednání zdůrazňoval, až bůhví 
k?l později; ostatně by se i dodatné schválení svým účinkem rovnalo 
pnkazu). Třebaže k správě kostelníh.o jmění jsou podle dosavadního 
právn~?o sta~u povol~ni vedle faráře též kostelní hospodáři a patron, 
postacl,zajlste za danych okolností projev faráře samého, stojícího v čele 
kostelm spravy. Prvy soud opřel své odchylné mínění též o to že kon
k~renční výb.or nikdy nejednalo louce, že v jeho účtech a zápi~ech není 
zaznamu o jejím užívání (požívání) jako součástce kostelního důchodu 
a že je tam veden jen roční plat kostelníkLl 200 Kč. Leč z této okolnosti, 
ost~~ně s hlediska hořejších zjištění a vývodů podružné, nelze pranic 
v~tezltr na prospěch žalované obce, jíž proto, poněvadž konkurenční 
vybor podle zákona ze dne 2. dubna 1864, čís. 11 mor. z. zák., jenž 
nebyl dotčen zákonem ze dne 7. května 1874, čís. 50 ř. zák., není po, 
volan, by spravoval kostelní jmění (srovnej Budw. 1131 A), nýbrž jako 
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usnášecí a dozorčí orgán ve věcech kostelní konkurence má púsobnost 
úzce vymezenou, obstarávaje rozvrhem přirážek na osadníky úhradu 
oněch kostelních potřeb, pro něž není zvláštní úhrady odjinud. A ta
k~voU zvláštní úhradou pro část služn,éh,o k~ste,ln!ků bylo. v, s.ouz,:ném 
případě, dos.ud ovšem jen ~~kticky, prave.p,ozívam I~ukyc jez Jlm,zalo
vaná obec, Jak za sporu pnpushla, propuJclla na pnlepsenou. Tlm. se 
vysvětluje, že v okruh působnosti konkure~~n!ho, výboru sp:,"dal,)el; 
peněžní doplněk ,služného pro kostelníky. Pn ustUlm odvolaclm hcem 
tvrdila arcí žalovaná obec, že by byl žalující kostel nezbytně musIl do
kázati, že užívání louky bylo jako součást kostelního jmění vedeno 
v účtech kostelní správy, sdělávaných podle zvláštních předpisll fará~ 
řem pro nadřízený úřad církevní, kdežto prý žalobce to ve sporu al1l 
netvrdil takže již z té příčíny nelze prý žalobní žádosti vyhověti. Než 
toto sta~ovisko jest právně pochybené, ježto k nabytí ciržby požívacího 
práva postačil kromě uchopení se drž~y úmysl drže~ní ji~ shora z jiných 
skutečností dolíčený, a předpisy o učtech kostelm spravy nelz~ be~e 
všeho vztahovati na případy, kde šlo, jako dosud ve vztahu mezI stra
nami co do požívání louky, o stav jen faktický, níkoliv právní. Ze, dá,~ka 
každoročně kostelníky odváděná byla uznávacím poplatkem, prekaze
jícím ovšem i vydržení mimořádnému, poněvadž by pak držbu .práv~ 
nebylo m.ožno považova!i za bezelstno~. (§, 1477 obč. ,;a!,,!, JeJz ,pry 
si obec, davši kostelníkum louku na pnlepsenou k pozlval1l, vymll1Ila 
právě proto, by zamezila vydržení, jest holé] n~čím nepode~řené tvrze~í 
žalované obce k němuž se první soud mylne pnklonrl, byť jen jakSI va
havě a podmínečně, ani se nepokusiv o jeho zdůvodněn!. Ostat~ě, j~ 
tvrzení to přímo vyvráceno zjištěním, že poplatek kostelmky odvadeny 
byl vždy zapravován a účtován na daně z požívané louky. V tomto 
spojení je také hodno povšimnutí, že částka, kostelníky na, obCI, za~r~~ 
vovaná nebyla nikterak zaokrouhlena na zlate (koruny), coz take svedcl 
tomu že vskutku šlo o daň. Stejně neudržitelným jest mínění, že šlo 
o po~hou výprosu, ježto žalovaná, jíž by jako domnělé~o propůjčitele 
tížilo dúkazní břímě, ve sporu nic konkretního o libovolne odvO'lat~1.n~stJ 
používání louky netvrdila, natož pak prokazala, naopak jest zejlncna 
tím, co vypověděl svědek František 13., řečené mínění nad,obro vJv:á~ 
ceno. Mimo· to záleží výprosa v užívání bezplatném, kdezto p.ozlvam 
louky bylo pro kostehiíky částí jejich služebního příjmu, a to, )ak s~ 
dokonce v odvolacím sdělení výslovně uvádí, odměnou za to, ze take 
obci sloužili zvoněním ráno a večer. Pokud se klade důraz na to, že prý 
kostel nikdy nepožadoval od obce po~ívání louky )ak~ její po~!nnost, 
žalovaná zřejmě přehlíží, že se prvá veta § 313 obc, zak., n~ nlz s~ tu 
naráží, vztahuje na držbu práv obligačních a že u tak zv. prav (sluzeb
ností) afirmativních vyžaduje zákon je;n svo~ení, jež sluší ~rklá?alI ve 
smyslu pouhého trpění (§ 351 obč. zak.). Ze a pokud pOZlVa11l louky 
jako součást platu kostelníků bylo snad darováním se strany ?bce, jest 
nerozhodné, poněvadž při mimořádném vydržení, o něž se jedna, nes~Jde 
na právním důvodu (§ 1477 obč. zák.). Jen mimochodem se podotyka, 
že podle § 1461 obč. zák. i darování může býlí důvodem řádného vy-
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držení. Zbývá se ještě zmíniti o žalobcovu tvrzení, že kostelníci. za
pravujíce z louky daň, plnili povinnost uloženou jim jako požívatelům 
v § 512 obč. zák. Tomuto pojetí příčil se ovšem prvotní doslov žalobní 
žádosti o uznáni služebnosti práva užívání louky, ač nejen v záhlaví 
žaloby, nýbrž i v jejím odstavci 1 poslední věta je výslovně řeč o právu 
požívaCÍm, takže tu byla neshoda mezi žalobnil11 návrhem a jeho skute 
kovým odůvodněním. Leč tato nesrovnalost byla odstraněna při ústním 
odvolacím líčení tím, že žalující strana, vysvětlivši to jako pouhé nedo
patření, žalobní návrh v té příčině opravila, kterouž opravu odvolací 
soud přes odpor žalované strany připustil, poněvadž nejde o změnu 
žaloby (§ 235 c. ř. s.), nýbrž o odčinění zřejmého stylistického nedo
patření, ano v přednesu žalující strany není sebemenšího náznaku. že 
kostelníci užívali louky jen pro svou potřebu (§ 504 obč. zák.), tedy 
nikoliv beze všeho omezení (§ 509 obč. zák.). Jest tedy uznati, že ko
stelnici, platíce obci z louky fakticky jimi požívané ročně 7 Kč jakožto 
daň, zásadně tím plnili povinnost uloženou požívateli v § 512 obč. zák., 
by hradil břemena váznoucí na věci. že platili na daň částku číselně 
v podstatě stále stejnou, i když daň s přirážkami nepoměrně vzrostla, 
není žalobnímu nároku na překážku, neboť jde to zřejmě na vrub opo
minutípovo'Íaných činitelů obce, kteří se, jak František B. dosvědčil, 
omezo.vali na to, že někdy kostelníky o daň upomenuli, na nichž přec 
bylo, aby od kostelníků podle okolnosti žádali celou zvýšenou daň 
obci jako vlastnici z louky předpisovanou. Nelze na kostelnících ani na 
kostelní správě požadovati, by se, pokud trvala držba práva poživa
cího jakožto stav pouze faktický, sami starali o to, kolik vlastně v tom 
kterém roce činily měnící se veřejné dávky z louky; vždyť žalovaná 
obec, na níž bylo, by dokázala obmyslnost držby, ani n'etvrdila, že jim 
musilo býti známo, že se ve sku,tečnosti z louky vybíraly veřejné dávky 
částkami vyššími, než kolik hradili kostelníci, a že tedy již z té příčiny 
musili míti pochybnost o' tom, zda požíváním louky vykonávají obsah 
práva věcného jako svého práva. Jsou tudíž prokázány veškeré náleži .. 
tosti mimořádného vydržení služebnosti požívání louky žalujícím ko
stelem a nepodařil se žalované obci důkaz, že držba tohoto práva ne
byla bezelstná, a nelze při.svědčiti názoru, jejž zástupce žalované ohce 
rozvinul při ústním odvalacím líčení, že by vydržení bylo vyloučeno, 
poněvadž šlo o příspěvek obce na úhradu kultu, tedy o plnění povinností 
veřejnoprávních a nikoliv o povinnost soukromoprávní, }ež prý hy se 
musila opírati o usnesení obecníhO' zastupitelstva. Proti tomu stačí uvá
žiti, že zákonem nebyla obec zavázána přispívati na kostelní potřeby 
právě poskytnutím požívání louky, jež nadto jest soukromým majetkem 
obce; avšak učinila-Ii tak, vstoupila tím v soukromoprávní poměr k Ža
lujícímu kostelu a musí se nyní smířiti se všemi důsledky. O tom, by 
žalující strana dokazovala soukromoprávní úkon se strany obec, ne
může ostatně býti řeči ve sporu, kde jde o mimořádné vydržení poží
vacího práva a kde tudíž, jak již řečeno, na právním důvodu držby 
vllbec nezáleží. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

-- Cís. 8569 "---
1625 

o ů v o cl y: 

podle §§ 41 a 42 zákona ze dne 7. května 1874 Č. 5.0 ř. z. má spra-
vovati jmění farních kostelú farář, zastupitel~tvo. f~rnJ ob:~ 1, p~tron 
polečně. Avšak farní obce se dosud neustav1ÍY, jezto zvlastl1l zakon, 

~ němž se činí zmínka v § 37 zákona, dosud nebyl vydán. Bylo však 
stanoveno nařízením ze dne 31. prosince 1877, ds. 5 ř. zák. z roku 1878. 
žť zatím věci katolických farních obcí jako dosud mají býti ob,stará~~ny 
zastupitelstvy místních obcí. Zastupitelstva tato m~jl s~ tudlz ~snasetl 
o příspěvcích, jež farní obec postihují ~n~b? o~ 11l !1!ajI ?ytt pr,evzay, 
a mají se starati o jejich úhradu a vymahal11. Tlno1 vsak Tzus~al ncd?t:en 
obor působnosti kostelních konkurenčních výboru, ktere v Jedno!llvych 
zemích podle zvláštních zemských zákonů tu JSou. Pro Moravu pnchazl 
v úvahu zákon ze dne 2. dubna 1864, čís. 11' z. zák. Jaký obor púsob
nosti je přikázán kostelním konkurenčním výborům, uvedl již ,soud odvo
lací, kterí' poukázal též k tomu, že výbory ty nejsou povol~ny sp;'avo
vati kostelní jmění. To bylo nutno predeslatt, by bylo doltceno, ze ke 
správě kostelního jmění jest povolán i. farář, kter~ je představitelem 
tohoto jmění, jež podle občanského I clrkevlllho prava m~ po~ahu I;a
(Iace. Oovolatelce lze při svědčiti v tom. že kostelmcl nepatn k zakonn 1."; 
zástupcům kostelního jmění, nelze jí však dáti za pravdu, pokud h~JI 
názor, že kostelníci jsou jen sluhy farářovými a že nel;lOhou bytt poz;_ 
vateli kostelního jměnÍ. Podle ustáleného názoru spravlllho soudu VI
deňského (,Budwinski čís. 8205 (A) jest úko~y k?stelníků (: org,a
nistú) považovati za služby k účelům bohosluzebnym, za sluzby c;r
kevnÍ. Ollsledkem toho patří služební požitky kostelníků ~ potreban~ 
kostelním. Faráři přísluší právo ,přijímati kostelníky, uzavlraÍl s ~1n;1 
smlouvy služební a je zase propouštěti, což dovolatelka sama uznava. 
S přijímáním do služby jest ne;ozluč;'ě spojeno také urč?ván~ služeb,ních 
požitkll a jest proto nepochyono, ze dIspOSIce s~ sluz~bl:"11l J'0Zlt~~ 
náleží rovněž do oboru farářovy správy, pokud llem prokazano, ze farar 
byl ve výkonu tohoto práva n~j~k 01:1:~en. Takové omezení .žal~)\/~n~ 
strana netvrdí. Držby práv nabyva se JejIch vyknnem ve vlastnllTI. Jmen,e 
(§ 312 obč. zák.) a vyhledává, se tudíž k tomu j~dnak vůle držltel.ska, 
vůle vykonávati obsah dotče~eho, prava ja,k? pra,va vlastn.lho Jeonak 
výkon práva. V souzeném přlpade Jest. zJIst~nO,y ze ~ost~Irl1C\ TlITIsko
katolického kostela lamího v B. uZlvah, spravne pazlvall, louky »PO
svátnice«, jejíž knihovní vlastnicí jest žalovaná obec). p!es čtyřice,t. let 
a že toto požívání bylo částí jejich sl~že?ních pOŽItku. Z toh? .Fst 
zřejmo, že kosteiníci toto právo nevykonav~1l S~y~1 )~1enem) nybrz JdlcO 
zřízenci farního kostela na pro-spěch koste!l1lho jmenl pko nadace. Z do
savadních vývodů plyne dále, že tak činilinásl,e,dkem služební s.mlouv~ 
s farářem, tedy s vědomím a souhlase", Iarare, ktery byl vyhladne 
oprávněn určovati služební požitky o a s Illml dlsp?novatl. Jest ylO;o 
považovati faráře v tomto oboru pusobn~stt za ~~edstavltele p;lsl~s
n6ho kostelního jmění jako nadace a, urctl-h tarar, br. ko'steltdk \y
konával obsah práva požívacího v příčmě oné louky, zraCl se v tom vLIJe 
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držitelská, projevená zákonl1}'il1 zástupcem naznačené osoby právnické. 
Jsou tedy splněny oba předpoklady nabytí držby sporného práva po
žívacího, jeho výkon v rozsahu § 509 obč. zák. a vůle držítelská pro
jevená jménem žalujícího kostela. S těmíto úvahami souvisí zjištěni 
soudu odvolacího, podle něhož, když si kostelník František B. (při na
stoupení služby kostelnické) stěžoval na malý plat, odvětil mu 
že k této službě náleží také louka. To jest ovšem jediným disposičním . 
projevem farářovým, který ve sporu byl zjištěn, avšak již z toho, že 
smluvní podmínky, za jakých kostelníci byli do služby přijímáni, sta
noviti a plat jim určovati náleželo farářům a že požívání louky »Posvát
nice« bylo součástí služebních pož,itků, vyplývá nepochybně, že í ostatní 
faráři, ktefí ve čtyřicetileté době vydržecí se na faře v B. vystřídali, 
disponovali se sporným právem požívacím tak jako farář. Tento úsudek 
je tím bezpečnější, ana žalovaná obec ani netvrdí, že se převod výkonu 
práva požívacího z jednohO' kostelníka na druhého dál z jejího příkazu 
nebo za její účasti. Než, i kdyby bylo přihlíženo jen k řečenému zjištění 
odvolacího soudu, bylo by ve zjištěném projevu farářově shledávati 
schválení výkonu práva požívacího jménem farního kostela, jež by pů
sobilo nazpět až k počátku doby vydržecí (§ 1016 obč, zák.). Jsou tedy 
splněny veškeré podmínky mimořádného vydržení sporného práva poži
vacího podle §§ 1472 a 1477 obč. zák. Důkaz obmyslnosti držby, o který 
se žalovaná strana pokusila, se jí nezdařil. Okolnost, že sporné právo po
žívací nebylo v kostelních účtech uvedeno, jest pro právní posouzení 
lhostejno, nebof toto opomenutí nemění nic na skutečnosti, že držba 
práva požívacího byla, jak dolíčeno, přes čtyřicet let jménem farního 
kostela skutečně vykonávána. Výnos stát. min. ze dne 28. srpna 1865, 
čís. 6657 nemá tu významu. Z toho, že daň zapravovali kostelníci sami, 
nelze ve prospěch stanoviska žalované těžiti, neboť tato věc se týká 
vnitřního poměru mezi žalujícím kostelem pokud se týče farářem jako 
správcem kostelního jmění a kostelníkem a nemá významu pro rozhod
nutí, proč tento' poměr co do placení daně byl upraven, jak dovolatelka 
praví. Skutečnost, že částka 7 Kč, kterou kostelníci ročně jako daň žalo
vané obci zapravovali, neodpovídala přesné výši daní a přirážek na 
louku »Posvátnici« připadajících, nemá pro posouzení otázky bezelstnosti 
držby na straně žalujícího kostela významu, jak dolíčil již soud 
odvolací. Uvedl-li pak týž soud, že žalovaná obec nebyla zákonem za
vázána, by přispívala na potřeby kostelní právě poskytnutím požívání 
louky, nelze z toho vyvozovati, že tak činila dobrovolně a že nebylo vů
bec její povinností přispívati na potřeby kostelní. Ostatně je důvod, z ja
kéhO' žalovaná obec poskytla požívání louky na částečnou úhradu slu
žebních požitků kostelníků po případě trpěla toto požíváni, v tomto pří
padě lhostejný, po.něvadž se žalobní nárok opírá o vydržení více než 
čtyřicetileté. 

čís. 8570. 

Byla-Ii žaloba podána na neexistující již právní podmět, ale do sporu 
se pustil jeho právní nástupce, lze na základě právoplatného rozsudku 
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v daného proti neexístu.iícímu již právnímu po~mětu. vésti e;<ekuci proti 
'~o právnimu nástupci, proti němuž byl v pravde vydan, a to I bez opravy 
~xel<UČl1íhO titulu podle § 419 c. ř. s. 

(Rozh. ze dne 21. prosince 1928, R I 854/28.) 

Vvmáhaíicí věřitel vydobyl si rozsudek ze dne I? listopadu .1927 
roti ~ okresní nemocenské pokladně v T. Tato okresm nemo~enska po

kladna byla však výnosem zemské polítické správy ze d?e 10. unora .1926 
rozpuštěna a její obvod byl při vtělen k obvodu okresl1l nemo~enske po: 
kladny v B. Na základě rozsudku proti okresní nem?ce.nske pok~adne 
v T. vedl pak vymáhající věřitel ex~kucI protI okresl1l ~emocenske po~ 
kladně v B. S o Ll d P r v é s t o II c e exekUCI povohl, I e k Ll I S n I 
s o U cl exekuční návrh zamítl. 

N e j v y Š š í s o u cl obnovil usnesení prvého soudu. 

Důvody: 

Vvmáhající strana prokázala veřej.nou listinou, tedy způsobem př.ede
psanym v § 9 ex. ř., že povinná str~na j~st práv~i nástupkyní okres;" n€
mocenské pokladny v T., neboť predlozlla s navrhem na povolel1l ex~
kuce potvrzení okresní politické správy ~ B. ze dne 3~. ledna: 9'28:. ze 
okresní nemocenská pokladna v T. byla vynosem zemske pohlIcke s~Javy 
v Praze ze dne 10. února 1926 podle § 12 a ~O zákona _ze ?ne 30. brezna 
1888 čís. 33 ř. zák. rozpuštěna a že byl jejl obvod pnvtelen k obvodu 
okresni nemocenské pokladny v B. Než v tomt.o p~ípadě nebylo toho am 
zapotřebí, jelikož, jak ze spí,su patrno, byla SIce z~loba Ck II a 261/27 
podána na okresní nemocenskou. pokladnu v.T., lez podle toho: .• co uve
deno, tehdy _ žaloba byla podana dn.e 22. cervence 1927.- JIZ neexI
stovala a tedy již ani nemohla stálI pr~d soudem \§ 1 c. r. s.), al~ do 
sporu se pustila pravá žalov,má okresm nemocenska pokladna v B. J.ako 
její právní nástupkyně, udělila plnou moc ze dne 2,2 .. srpna 1 ~2~ sv emu 
tajemníku, by ji zastupoval v tomto sporu, a pr?hlaslla v podal;1 ze dn~ 
12. srpna 1927 výslovně, že okresní nemocenska po~ladna .. nym ok;esm 
nemocenská pojišťovna v B., jest právni nástupk~nI byvale ~kresm ne
mocenské pokladny v T. a že proto žaloba ~odan~. na okreslll. n;mocen~ 
skou pokladnu v T. týká se jejího ústavu. Mel t~dlz s~ud, .k~yz zalovana 
nepO'dala ve lhůtě žalobní odpověd', vydalI k navrhu za:u]lcI strany I?~
sudek pro zmeškání proti okresní nemocenské pokladne, "pok~d se t~c~ 
pojišťovně v B., třebas žalobkyně nenavrhla tuto opr~vu pOI;nenovam 
žalované strany. Vydal-li soud přes to roz,sudek pr~h zalova~e pod ~e
správným jejím označením jako okresní nemocenske ~oklad.n~ v. T., slo 
o nedopatření soudu, patrné ze spisů, tedy o nedopatrenl zreJme,. a ne
záleži na tom že toto .nedopatření bylo přivoděno stranou (tak take Neu
mann, Komm~ntar ZUl' Zivilprozessordnung, Vídeň 1928, str. 1191). Ne-
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jde t.udíŽ o pří~ad § 9 ex. L, ný'brž o nesprávné označení žalované stran r 

k!ere se vloudilo tak~ do e,xekučního títulu a mohlo a může býtí odstr~~ 
neno podle § 419 c. r. S., trebas rozsudek pro zmeškání ze dne 10. listo
padu 1927 zatím nabyl právní mocí, ale nemůže bránítí tomu, by rozsu_ 
dek tento nebyl vykonán proti osobě, proti které v pravdě byl vydán. 

čis. 8571. 

Vyvlastnění domu k účelům assanačnÍm v Praze (zákon ze dne 11. 
února 1893, čís. 22 ř. zák.). 

." Pro stan~)Vení ,~ýše odškodného jest vyšetřiti prodejní cenu domu, 
jlZ bY. byl dum mel J~o vyvlastněni, Výhody z assanace nejdou při tom 
vl~~íku ~ dobru: UJma z ochrany nájemnlků jde k .ieho tíži. Zisk ze 
8tatmho prevratu jde jí jeho dobru. 

. Vyvlastněný si může započitávati jen zákonně a mravně dovolené 
ZISky Z v~vlastn~n~ho předmětu, nikoliv však z toho, že v domě byl kdysi 
provozovan nevestmec. 

o ytraty řízeni. vyvlastňovacího jest uplatiíovati v tomto řízení, soud 
mllze rozhodovati jen o útratách řízení odškodňovacího. Pojem »nákladů 
zjištění odškodného«. . 

(Rozh. ze dne 21. prosince 1928, Rl 961/28.) 

Co do předcho,zího děj,e poukazuje se na čís. sb. 7045. S o udp r v é 
s t o II C e stanovil pak nahradu 300.000 Kč. Rek u r sní s o u d k re
kur~~ v!astníka domu zruši-! n~padené usnesení a uložil prvému sondu, 
by \ e vecI dalo Jednal a nahraau domu znovu stanovil. 

N e j v y Š š í s o u d vyhověl dovolacímu rekursu vlastníka domu a 
~tanovil o~škOdnění,)ež má obec hl. města Prahy dáti Jaroslavu D-ovi, 
J50.000 Kc, dovolacl rekurs obce hl. města Prahy poukázal na toto roz
hodnutí. 

D ů vod y: 

Ve zrušovacím usnesení ze dne 10. května 1927 R I 368/,27 ČÍS. sb. 
7045 dal N~jvyšší sO,ud pro do~lňovací řízení směrnici, že vyš'etřena býti 
~,:a .~rodeJ~~ cel~a, JIZ by byl dum měl po vyvlastnění od roku 1923 po
cltajlC, v. prIJ~ad,e, ~dyby .ass~nace, vůbec nebylo (§ 10 druhý odstavec 
ass .. z~k.)" pn cemz netaJIl, ze ovsem tato base není reální, nýbrž ima
glllarnl, Jezto tu assanace Je a lze Jen více méně přibližně ·souditi, jak by 
to bylo: kdyby Jí nebyloc,a ,doložil jednak, že ovšem kromě této hodnoty 
bude ~reba hradlt~,' da!sl uJl11~ záležející ve stěhovacích nákladech vy
vlastnen~e a po pnpade. I ~ naklade.ch nwtných na opatření jiného bytu, 
J:dnak, ze I on~ lmaglllarllI prodeJnI cena JeVIti se bude jen dočasnou a 
prechodi;OU, jCzto dříve nebo později podle obsahu nastávajícího záko
nodarstVI v otázce ochrany nájemníků, která patrně dojde ještě da'lšího 
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OlllezenÍ až zcela odpadne, patrně se podstatně zvýší, že tedy znalcům, 
nebude-li lze užíti výchOdiska § 12 assan. zákona, bude takto výpočet 
založiti na premissách, jichž splnční v blízké budoucnosti lze očekávati. 
Na stanovisku tohoto rozhodnutí jest ovš-em setrvati i nY1JÍ, j'enže ovšem 
v doplňovacím řizení vyšla na jevo okolnost dříve neznámá, jež výpočet 
podstatně zjednodušuje a us.nadňuje, o čemž níže. Avšak těchto směrnic 
znalCi nedbali, neboť nevyšetřovali cenu prodejní, nýbrž opět, jako již 
v řízení prvotním, jednak cenu výnosovou vypočítanou nyní kapitaliso
váním čistého výnosu z nájmu na 149.625 Kč a jednak cenu t. zv. podni
katelskou, kterou ovšem neprávem nazvali »prodej.ní«, založenou na 
fikci, že by vlastník, ježto stará budova byla nepotřebná a nemovitost 
lze proto hodnotiti jen jako staveniště, vystavěl na něm nový dům, a vy
počítanou tak, že by se od výno,sové ceny nového domu (1,306.973 Kč) 
odečetly náklady stavební (1.054.402 Kč), načež zbytek 252.571 Kč by 
představoval právě tuto cenu podnikatelskou, a prohlásili těchto 252.571 
Kč za nejvyšší cenu »pozemků« t. j. vyvlastněného objektu, starého do
mu, která prý ještě by se musela snížiti o náklady knihovního vkladu a 
po případě o dávku z přírůstku hodnoty. K prvé ceně 149.625 Kč přede
slali, že mají proti názoru Nejvyššího soudu za správnější, že musí oce
niti dům, jakoby vůbec ochrany nájemníků nebylo, »jakoby pronájem ve 
starých domech pražských byl volný tím, že by bytová krise již pominula«. 
Tím se ovšem dopustili chyby, neboť ochrana nájemníků a újma pro 
vlastnika domu z toho plynoucí jde zjevně na pasivní účet vlastníkův, tu 
mu vyvlastnitel hraditi povinen není, neboť újma ta, vyplývajíc z ochrany 
nájemníků, jest následkem světové války, jež ochranu nájemníků vyvo
lala, a byb by tedy vlastníka domu stihla, i kdyby assanace a vyvlast
nění vůbec nebylo. Ve zrušovaCÍm usnesen'Í naz,načil Nejvyšší soud zcela 
jasně, že se nelze spokojiti ,s přítomnou cenou objektu proto, že se musí 
počítati s odpadnutím ochrany nájemníků, nicméně že ochrana ta, dokud 
trvá, tvoří také koě!!icient odškodnění, jenž působí ovšem na úkor vlast
níka, že však právě proto, že je jen dočasná a přechodná, vlastník byl by 
zkrácen, kdyby se pojímala Jako trvalá, neboť, kdyby vyvlastnění ne
bylo, byl by mohl podržeti objekt až do jejího odpadnutí, jímž by nastalo 
zhodnocení objektu, a jen právě pro tuto přechodnost a dočasnost koět
ficientu odporou,čel stranám užití § 12 dopouštějícího úpravu odškod
nění i jen prozatímní a odro čujícího stanovení definítivní až do ustálení 
poměrů. Co však se týče ceny podnikatelské, je čistě fiktivní, jakž z jejích 
premis jasně vyplývá. Jak mohli znalci vycházeti z předpokladu, že by 
vlastník stavěl nový dům, když on sám to' netvrdí, a znalci nemohli ani 
míti za to, že by jeho majetkové poměry byly takové, že by stavěti mohl, 
jen kdyby chtěl, naopak pouhým nahlédnutím do knihovního výpisu byli 
by se přesvědčili, že schátralý objekt tvořící předmět vyvlastnění jest 
zadlužen a že tedy majitel jeho vrhaje se v milionovou novostavbu vrhal 
by se v podnik sebevražedný. Právem proto vlastnik již ve stížnosti k re
kursnímu soudu se této podnikatelské ceně opřel a vytýkal, že soud vy
šetřování této ceny trpěl a dokonce se jí i sám přidržeL Nepřídržel se 
ovšem ceny podnikatelské 252.271 Kč, nýbrž výnosové 149.625 Ke, k níž 
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připočetl ještě odškodněni za náhradní byt 86.184 Kč, d<ivku z pří,.,,,tln;· 
hodnoty 4508 a sumu 240.317 Kč zaokrouhlil na 300.000 Kč. Ale již ve 
zrušovacím usnesení odmítl nejvyšší soud i cenu podle výnosu stano_ 
venou tehdáž se zřetelem na ochranu nájemníků, od níž nynější znalCi 
odhliželi, na 111.609 Kč a dospěl k výsledku, že spravedlivou bude ien 
cena prodejní, k čemuž jest doložiti, že, ačkoli prohlásil tuto cenu' za 
spravedlivou, neprohlásil za ni přece, jak se první soudce . 
nikatelskou cenu znalci mylně za prodejní prohlášenou a na Kč 
nyní jimi stanovenou. Právem tedy praví rekursní soud, že se znalci a 
první soud nedrželi směrnic zrušovacího usnesení, ale nejvyšší soud má 
nicméně za to, že netřeba k vůli nápravě rozhodnutí prvého soudce zru
šovati a znalce k nové kalkulaci směrnícím těm vyhovující nutiti, neboť, 
nehledíc k tomu, že by to podle nabytých zkušeností mQhlo býti zase 
bezvýsledné, hrozíc jen neplodnými útratami, jsou v doplněném řízení 
nyní zjištěny všecky skutečnostI, jichž k spravedlivému vyměření od
škodného třeba, a to úplně stačí, neboť, jak již ve zrušovacím usne'sení 
doloženo, i posudek znalců jest soudu jen pomůckou k ustanovení od
škodného a soud nejen že není nucen přijímati číslici, ke které znalci 
došli, nýbrž není vázán ani na jejich methodu kalkulační. Doložiti jest 
ještě jeden moment posud nevzpomenutý, totiž že výhody plynoucí z pře
vratu jdou na aktivní účet vlastníkův, protože převrat jest událostí od 
assanace neodvislou, pouze výhody z assanace vlastník si čítati nemůže. 

Podle zrušovacího usnesení a hořejších vývodů platí tudíž při stanovení 
odškodného za dům, o nějž jde, tyto zásady: musí se vyšetřiti prodejní 
cena objektu, jakou má po vyvlastnění, tedy od roku 1923, výhody z as
sanace nejdou při tom vlastníku k dobru; újma z ochrany nájemníků jde 
k jeho tíži; zisk z převratu jde k jeho doblu. Tím, že cena da
tována na dobu od roku 1923, jest otázka znehodnocení valuty, která 
strany zaměstnávala a ještě rekursní soud v napadeném rozhodnutí za
městnává, vyřízena jako bezpředmětná, neboť nemovitosti nebyly zne
hodnoceny a mají v době od roku 1923 právě proto zdánlivě mnohokrát 
větší ceny, že měna byla mnohokrát znehodnocena. Jde o prodejní cenu, 
kterou by objekt od roku 1923 měl, kdyby assanace nehylo, a která se 
snižuje tím, že je tu ochrana nájemníků, ale ovšem ochrana jen pře
chodná, která pm otázku má význam jen co do výše nájemného, jež 
určitou mez překročiti nesmí, a která na tomto, významu ztrácí stále tím, 
že se postupně omezuje a má důsledně určení v dohledné době odpad
nouti. To jsou ty dva momenty, které podklad výpočtu činí imaginárním, 
že totiž tu assanace jest a že ochrana nájemníků ještě neodpadla a ani se 
neví přesně doba, kdy odpadne. Všecky skutkové předpoklady pro co 
možno nejsprávnější stanovení odškodného na základě hořejších zásad 
jsou ve spisech doplněného řízení dány a doplnění vyneslo na jevo okol
nosti, jimiž se dřívější obraz podstatně změnil. Především jest v nálezu 
znalci konstatováno, že dům, o nějž jde, nejen je starý, opotřebený a 
dnešním požadavkům bytovým a hygienickým neodpovídající, nýbrž že 
dokonce v květnu 1927 byl stavebním úřadem města Prahy shledán sta
vebně nebezpečným, nájemníci byli úředně vyklizeni a dům uveden do 
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stavu neobývatelného vytrháním podlah, oken a dveří a rozbořením ka
men, k čemuž jest doložiti, že podle výměru magistrátu ze dne 27. dubna 
1927 v dovolacím rekursu obce v opisu předloženého dům byl sešlý a 
zpustlý, vykazoval četné trhliny a porušenou vazbu krovu, takže bylo 
nebezpečí zřícení domu, pročež že se na základě § 119 st. ř. městské 
radě ukládá, by dům dala do 48 hodin pod exekucí vykliditi. Podle toho 
vlastník nemohl objektu toho nadále užívati jako domu a poněvadž ani 
sám netvrdí, že, nehýt vyvlastnění, byl by na stavební ploše vystavěl 
dům nový a že měl prostředky k tomu, nebylo by mu, i kdyby byl vy
vlastněn nebyl, nezbývalo, než plochu jako pouhé staveniště, za jaké ji 
také znalci prohlašlljí, prodati, nechtěl-Ii by majetek ten vůbec bez užitku 
nechati ležeti. Tím odpadá otázka ztráty vlastního bytu vyvlastněného, 
o které se poslld jednalo a kterou mu první soudce hradí, neboť byt byl 
by zbořením domu vlastník ztratil, i kdyby vyvlastnění nebylo. Jest tedy 
vyšetřiti, zač by se byla stavební plocha asi byla prodala, když v rOce 
1927 stal se dům neobývatelným a propadl zboření. Znalci na dotaz při 
zodpovídání námitek proti jich elaborátu udali, že podle známých jim 
cen prodejních v době vydání assanačního zákona 1893 mohou tvrditi, 
že prodejní cena z volné ruky v řečené době mohla činiti 40.000 až 
50.000 Kč' bez ohledu na assanaci. K tomu jest doložiti, že ceny nemo
vitostí v Praze docela určitě za normální doby od roku 1893 až do svě
tové války neklesly, naopak spíše, jako v každém rostoucím velkoměstě 
stouply, takže již proto lze s důvěrou přijmouti spíše Onu vyšší sumu 
50.000 Kč, než nižší 40.000 Kč, nehledíc ani k tomu, že v pochybnosti 
jest vždy spíše bráti zřetel na vyvlastněného. Válkou ovšem nemovitosti 
zdánlivě v ceně stouply, protože mčna v hodnotě klesla, avšak to dojde 
výrazu v následujícím. Znalci udali dále, že vyšetření předválečné ceny 
domu, zejména v roce 1893, nemá s dnešním odhadem souvislosti a bylo 
by prý asi pro vlastníka málo výhodné, neboť ceny nemovitostí nestouply 
v Praze na desetinásobnou cenu předválečnou, nýbrž zpravidla na tři 
neb nejvýš pětinásobnou. Domnění znalců o nevýhodě této oceňovací 
methody pro vlastníka spočívá docela zřejmě v tom, že pustili se zřetele 
ochranu nájemníků, jak sami, jak už shora podotknuto, při odhadu podle 
výnosu udali, ale právě tato ochrana nájemníků působí, že nemovitosti 
domovní (a snad z části i stavební) nedržely se znehodnocením valuty 
a cenovým stollpnutím ostatního zbo'ží stejný krok, nýbrž pořád ještě 
pokulhávají značně pozadu, kdežto ceny realit jiných, najmě zeměděl

ských a průmyslových, stoupaly stále úměrně neb aspoň téměř úměrně 
se vším ostatním zbožím. Poněvadž však, jak již vytčeno, ochrana ná
jemníků jest jen přechodná a kvapem se blíží k svému zrušení, což vlast
nlku přichází k dobru a musí býti tedy v kalkulaci pojato, musí se vy
cházeti ze zásady, že po odpadnutí ochrany i domovní nemovitosti (roz. 
z předválečné doby datujlcí, neb pro poválečné ochrana nájemníků ne
platí) stoupnou na cenovou úmveň všeho ostatního hmotného majetku 
a že tedy, pohybuje-Ii se zdražení proti cenám předválečným až do. dva
náctinásobků, takže desítinásobek lze považovati za průměr, možno i dú
movní nemovitosti odhadnouti po odpadnutí ochrany nájemníků prů-

, 

! 
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l11,ěrně d.esítinásobkelll cen předválečných. Tak by prodejní cenou s 
n,:ho o~Jekt~ b~1 součin předválečné ceny 50.000 KčX 10 to jest JUU.lJUO 

Kc, k cemuz nekohk poznamek. Arcl Je tu v roce 1927 jen 
avsa~ ~ r~ce 1923jenž jako rok vyvlastněni předem přijde v úvahu, 
tu Jeste dum, a m1mo to známo, že v městech zvláště up'1.-',oh 

vaj~~1i se .staré domy jako staveniště pro novostavby, nepro(]a\la!1 
clm'Jl, nez co by se za ně stržilo, kdyby je uchazeč kupoval na oh,,,,,, 
naopak ;piše dráže. Druhé je, že ochrananájemnlků jde na ~a"Vll1 
vlastmkuv a že tedy je na jeho újmu, že by se prodejní cena v roce 
~zhlede';l k vícel.eté a ještě. dnes ~e~rušené o~.hraně nájemníků byla 
zlla, Jakz by take z kazde casu jeste dnes smzena byla, že však s druhé 
shany Je tato zásada jen přechodná a vlastnlk byl by mohl vyčkati 
bylI assanace a vyvlastněni, lepších příštích dob. Třetí konečné j~ že 
převratem získala právě Praha jako hlavní město říše nepoměrně n;noc 
h~m vice než města jiná a tu zase právě obvod assanační byl by 
pre~ratem 1 tehdy, kdy?y a~sa~ace aní nebylo, neboť stačí poukázati 
to, z~ obvo~ ten lest ~ .uz,:m~ mesta, ke kterému by byla podnikavost 
vebm ,zapste v predm rade hhla, 1 kdyby to bylO' bývalo ještě staré 
to, prave proto, neboť právě zde, kde stavebností byly staré a 'rtl"'" 
byla by ,se mohla staveniště získati poměrně přece mnohem lacíněji 
~ ostatn;ch obvodec~ ';lěsta. Když se to vše Llv áží a shrne, lze slušně říci, 
ze po prevratu, zvláste od roku 1923 (po vyvlastnění), neberouc zřetel.' 
lla assanacl a berouc zřetel na přechodnou ochranu nájemníků, jest . • 
jekt jako stavemště čítati v prodejní ceně 5,0.0,00 Kč X 7 což 
350.000 Kč. Že v tomto případě není místné obíratí se s m~lll{ou cenou 
objektu v jiném smčr~,než ja.k ,se tu~o shora právě stalo, tecly zejména 
s cenou ke dnI vydam assanacmho zakona a ke dní knihovní poznámky 
P?d;e § ,5 to~o zakona, a 1 oceňovati domnělou újmu, kterou prý vlast
n:k ,rpl lim, ze a~sanace nebyla provedena před válkou neb aspoň před 
prevratem v dobach normální valuty, jak vlastník ještě v dovolací stíže 
nosti se o to snažÍ, bylo vyloženo již v zrušovacím usnesení a ' :: 
to i z_ h<:řejších vývodů, že ,znehodno.cení ln,ě:IY je bezpředmětné, 
se vysetruje cena objektu, Kterou ma v dooe po znehodnocení měny. 
Co se týče »trpěného podniku« (nevěstince), který vlastník kdysi v ob
jektu prov_olO.val, odkazuje s~ na to, co už nižšísoucly zjistily, že podnik 
ten byl JIz nasledkem vi. nar. ze dne 19. prosmee 1919, č'ls. 15 sb. z. 
a, 11. zr~šen, a dn9ává se) ž,e ~yvlastně:l1ý může si vždy započítávati jeri, 
:a~on~e a mravne dovolene ZIsky z vyvlastněného předmětu, jímž však 
rece:,y podmk nebyl, neboť, byl-Ii trpěn policejně, byl nícméně vždy nec :TIoral~l a tudíž nedovolený. Zbývá již jen otázka útrat řizení vyvlast
novaclho a odškodňovacího. Co se týče řízení vyvlastúovacího, měl si 
~~ vl~stní~ uplatňovati v něm, sOlldy mohou rozhodovati jen o útratách
nzem, Jez samy provádějí, tedy jen řízení odškodňovacího. Tu jest 
p.oukázati k t0111U, že řizeni odškodňovací jest podle § 25 ass. zákona 
~IZent nesporné, ve kterém platí zásada; že účastníci nesou každý sv'é 
utraty, leč by v zákoně bylo něco jiného stanoveno. Tu pak stanoví 
§ 39 ass. zákona, že úhaty zjištění odškodného má hradití podnikatel, 
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ookud nebyly vyvolány neospravedlněným zakročenim strany. Náklady 
~jištění odškodného rozumí se tu zřejmě náklady úředního šetření podle 
§ 2 čís. 5 nesp. říz. (§ :5 as~. ~ák.~, tedy nákl~dy, ,iež jsou, nu~né 
k tomu účelí, by soud odskodne Z]ls!ltl mohl, na pr. naklady l1llstmho 
ohledání, poplatky znalců a pod., nikoh však útraty právního zastou: 
pení, jehož v nesporném řízení ~odle § 5 nesp. fíz. vůb~:: tř.~ba ~ení (a~ 
na výjimku tam stanovenou, o jakou zd~ nejd~. a v le]lz pnpade steJne 
nese náklady zastoupení strana sama t!lTI spIse, jezto Sl Je zavlmla). 
Proto právem nebyly útraty zastoupení vzaty v úvahu. 

čis.8572. 

Nejde o zahájenO'u rozepři, domáhánO'-li se v dřivějši žalO'bě zapla
<ceni pohledávky, v pO'zdější pak určem, že jest pO'hledávka pO' pravu, 

(Rozh. ze dne 21. prosince 1928, R I 981/88.) 

s o udp r v é s t O' 1 i c e vyhověl námitce zahájené rozepře a od
mítl žalobu. Rek u r s -n ís o u d námitku zamítl. D II vod y: V ža
lobě Ck I 73/27 u obchodního soudu žaloval žalobce z důvodu konaných 
prací právnických a vynaložených útr~ t žalovano~ o zaplacení .4.2.000 Kč 
a byl spor tento po podané odpovedi _ponechan d~e 2? :Ijna, 1927 
v klidu. Nyní v žalobě Ck I 35/28 u téhoz soud podane :' tehoz pravmh? 
důvodu žaluje o určení, že jeho pohledávka 42.000' Kc proh zalovane 
trvá' k odůvodnění změny v žalobním návrhu udává, že tak činí proto, 
že lalované bylo uděleno dne 19. března 1923 moratorium. Odmítnutí 
žaloby pro zahájení rozepře není odůvodněné, neboť, i když tu jde při 
obsahově ba slovně stejné žalobě o týž právní a ža\obni důvod, není 
tu totožnosti nároku a žaloba určovací a žalo,ba o plnění z téhož práv
ního poměru uplatňované navzájem se nevylučují. Jest sice pravda, že 
v žádání o plnění jest vtom ně jíž obsaženo žádání o určení jsoucnosti 
právního poměru, z něhož žalobní nárok vyvěrá a se žádá, a je ted~ 
možno jinak obmeziti kdykoli žádost žalobní o zaplacení na žádánI 
o určení (§ 235 poslední odstavec c. ř. s.), a bylo by také myslitelno 
v případě zralosti jednání o právním základu žalO'by podle § 393 c. ř. s. 
jednání obmeziti na právní důvod a o tomto rozhodnouti mezitímním 
rozsudkem, ale právě že kvantitativně je tu v obou připadech rozdíl, 
nutno za to pokládati, že jsou tu dva různé nároky, a že tedy pro ne
dostatek totožnosti žaloby nové a staré tu není také zahájené rozepře. 

Ne j v y Š š í s o ud nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Dovolacfmu rekursu nelze přiznati oprávněni. Rekursní soud správně 
uznal, že námitka rozepře zahájené není odůvodněna, poněvadž přes 
to, že skutkový a právní podklad žalob Ck I 35/28/1 a Ck I 73;127/,1 
jest v podstatě stejný, žalobnl nároky a návrhy z toho vyvozené (jednak 
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nárok na plnění, jednak nárok určovací) nejsou totožné. Soud rekursni 
správně postřehl různou povahu nároků oběma žalobami uplatňovaných 
a založil na ní své rozhodnutí, třeba že mylně mluví o kvantitativním 
rozdílu. Ve skutečnosti nejde tu, jen o rozdíl kvantitavní, nýbrž o pod
statný rozdíl kvalitativní, jenž vylučuje, by tu bylo lze mluviti o totož
nosti nároků a o zahájené rozepři (srov. Hora: čsl. civilní právo pro
cesní 1923 ll., str. 169; Neumann: Komentář 1928, ll., str. 902; Pollak: 
System des osterreichischen Zivilprozessrechtes 1906, str. 378; Ott: 
Soustavný úvod ve studium nového řízení soudního 1898, [I., str. 40). 
Tímto rozhodnutím není ovšem dotčena otázka, zda žalobce má po 
rozumu § 228 c. ř. s. zájem na bezodkladném určení, kteroužto otázkou 
jest se obírati při jednání ve věci samé. 

čís. 8573. 

Případné rozpory mezí účastníky pří určeni dražebních podmínek 
dobrovolné dražby nemovitosti jest zásadně řešiti v řízení mimospomém. 

(Rozh. ze dne 21. prosince 1928, R [ 1000/28.) 

S o udp r v é s t o I i c e zamitl žádost, by byly stanoveny dražební 
podmínky a povolena dobrovolná dražba domu, a odkázal žadatelku na 
pořad práva. Rek u r sní s o u d zrušil napadené usnesení a vrátil věc 
prvému soudu, by dále po zákonu jednal. O II vod y: S názorem prvého 
soudu, že při stanovení dražebních podmínek jest strany odkázati na 
pořad práva, jestliže se nemohou dohodnouti O sporných otázkách, nelze 
souhlasiti,. Strany s dobrovolnou dražbou domu, který jim každému 
náleží jednou polovicí, projevily zásadně souhlas a shodly se i na vy
vobcí ceně i na ostatních podmínkách dražby, až na některé body, 
o lllchž dohody nebylo docíleno. To však nemůže býti důvodem, by byly 
strany odkazovány na pořad práva, neboť předpisy §§ 272, 280 nesp. 
říz., jichž je tu použíti, nezůstavují pochybnosti, že určiti dražební pod
mínky náleži v mimosporném řízení soudci. Náleží-li tedy do nesporného 
řízení stanoviti dražební podminky, jest zajisté v tomto řízení řešiti i pří
padné rozpory mezi účastníky při určení dražebních podmínek, Určení 
dražebních podmínek musí arci předcházeti slyšení účastníků a případné 
potřebné šetření a podmínky nesmějí býti v rozporu s předpisy §§ 272 
až 280 nesp. říz. 

Ne j vy Š š í so u d nevyhověl do,volacímu rekursu 

a to 

s poukazem na důvody napadeného usneseni a s tím podotknutím, že 
všecky nesrovnalosti v tom, že jeden z podílniků při prodeji společné 
nemOVItostI navrhuje podmínky ty a druhý ony, má řešiti právě soudce 

. v řízení mimosporném, neboť jde právě o úpravu a zabezpečení zájmů 
účastníků, což je jiné, než jedná-Ii se o práva nabytá ať stran samých 
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b t' t' h kde ovšem nastane-Ii o ně spor, přijde na řadu předpis 
neb ':.~o 7 1e IC , r'l'z podle' něhož J'sott-Ii spornými rozhodné skutkové 
§ 2 CIS nesp. .,' .. .. t·t· 'brž 

I 'l' jež se prostředky řízení nesporného nedaJl. ZJl.s II, ny; 
ok? nosi' rovedení formálního důkazu, jest spor odkazatI . na pora~ 
vy~~~UJo ]akýž případ však při dražeb~í podmínce ~de mezI stran~m~ 
pra '. ne' de' ba protože nejde o pravo, nejde vubee am o pravm 
~~Z:~~: ný6rž jen o vhodné opaHení, které by se jevilo proti druhé spolu-

vlastnici slušným. 

Čís. 8574. 

Ochrana nájemců (zákon ze dne 26. března 1925, čís .• 48 sb. z. II ri:l.' 
Jest roti pl'erlpisu § 20 (2) zák., dá-Ii si pronaj~atel tepn:e za -

. 'h P v u kromě ná]' emtlého něco poskytnouti (od trefl osoby) 
Jemm o pomer .. tý h • tnostech za to, že ponechá nájemce nadhle v naJa c, mIs • 

(Rozh. ze dne 21. prosince 1928, Rv I 645/28.) 

žalobce zaplatil žalovanému majiteydo~u 4.8?0 ~č ..za to, že žalo: 
. ch 1 v bytě žalobcova zetě. Zalobe o vracem techto 4.800 Ke 

vany pone a v . tl' N e J' v y Š š í m s o u-
bylo vyhověno s o u d Y vše c h trl s o I C, 
dem z těchto 

důvodů: 

Oovolatel zastává názor, že zapovězena j~st p.odle § 20 zák. o oc~r,. 
." úplata která byla dána před uzavřemm naJemm .sml?u~y, kde~to 

naJ. Jen ném případě byl nájemník již po měsíce v khdne drzbe naptych 
v ~otuzet' b I p·o.d ochranou zákona takže s ním nemohl býti volné námIs nos I a y . , .. pv d . § 20 (2) 
'emný poměr zrušen. S názorem tímto nelze souhlaslÍl. :~~ plS vo d 
~ákona ze dne 26. března 1925, čís, 48 sb. z. a n: (pod ~eJz tento. pnp~ 
spadá), zapovídá veškerá právní jednání, jimiž SI 'p.ron~Jlmatel. '!'\~~ ~~= 
'emné dává něco poskytovati za to, že pro n a ll. m a byt. ?,ce 
hoto předpisu bylo čeliti bytové lichvě. a zameZItI, b~ pronaJemce. ne.
žádal mim o n á j e m n é ještě jinou úplat~ zv~ to, ~e~yt pr?naJlma; 
Z doslovu i z účelu zákona plyne, že sem naleZl taI:,e pr!pad, .~e ~In~a 

rona'ímatel mimo nájemné poskyt~vat~ něco .za t?: ze ?aJem~1 a ~rušf 
~ále J najatých místnostech ponec~a a ze s n,l';! n~Jemm pom~r ~~ě 'iné 
neboť i tu jest dána tiplata za to, ze pro n a J.I m a byt,yO P P Vf J . 
místnosti třeba jen na další dobu., žalovanemu nemu~e prospe I a,m 
námitka' že byl nájemník pod záštitou zákona a že s mm nemOh~kbYÍl 

, ,v b ť to J'est právě předpokladem za azU 
nájemní poměr volne zrusen, ne. o VO' • • • r b dO ďnější 

odle § 20 (2) zák. o ochr. náJ. Pnpta uplata Jest lm ez ~vo vo.' 
Pe by žalovaný ani bez ní nemohl samovolně nájemr:í pom~r. zmslÍ!. 
bal-Ii žalobce,. jak bylo nižšími soudy zjištěno,.4.800 Kc z~ .sveho !;a /?: 
by J'eho zeťovi byly nájemní místnosti v najmu pon.ec ~ny, pns ~~l 
. II § 20 (3) zák o ochr náj nárok na vracem a nemo ,o 
J e m II poc e . . ' .' 103'" 
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~a t~111tO ná,roku ni; "změl:iti an.i ~účtov"ání mezi jeho zetěm a žalovan '111 
Jehoz se sam nesucastml, am Jeho zaloba protí zeťovi na zapl a! : 
~umy 25;000 Kč, I kdrby,.~, t~to sumě. byla obsažena úplata 4.800 ~~~ 
zalovan~ n.a~"tal v te pncll1e v prvlll stolici toliko, že žalobce podal 
proh ze!ovI zalobu na zaplaceni 25.000 Kč, v níž byla obsažena i ža
loblll častka, ale tím nijak není vyloučen pro tiž a lov a n é n 
nar9k na vrá~ení, jak jej zákon v § 20 (3) zák. o ochr. náj. plátci V',~ 
~la~uJe. Am ,Kdyby SI žalobce činil nárok na náhradu protí svému z~
t~VI, v Jeh~z ,prospě~h řečenou částku vynaložil, nepozbyl tím svého 
naroku protI zalovanemu. 

čís. 8575. 

Povinno~t šků~~: hraditi poškozenému léčební útraty nezávisí na 
!~m, z~ náklady JIZ byly poškozeným zapraveny stačí že náklad" ty 
JIZ vzmkly. " 'J 

(Rozh. ze dne 21. prosince 1928, Rv I 672/28.) 

Ža!obě o :'áhrad,: ško9Y pro c e sní s o udp r v é s t o I i C e sice 
vr~o~el, nepnznal vsak zalobci pro tentokráte léčební útraty. K odvo
lam zal?bce, ? ? vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil. 

Ne J v y s S I S o u d přiznal žalobci i léčební útraty. 

o ů vod y: 

. Žalobce n~padá rozsudek Odvolacíh.o soudu, pokud jím byl potvrzen 
lozsud~~ p:,:eho ?oudu v zal.nÍtavém výroku o náhradě léč\'bnÍch útrat, 
mezI ,n.e~ clta, I ~aklady za leky a

o 
za povoz k lékaři, úhrnem 1.039 Kč. 

O,:,:,olalll, ,op~e~emu o dovolací duvody čÍs. 2 a 4 § 503 c. ř. s., nelze 
~pntI, opravnelll, pokud s hlediska posléz uvedeného důvodu vytýká 
ze ~ec, nebYla správně posouzena po stránce právní. První soud 
:am~tl zalobcuv narok na náhradu léčebních útrat pro tentokráte proto 
ze Jich dos.ud nezaplalIl. Odvolací soud z téhož důvodu potvrdil roz~ 
sude~ p}v':lho soudu v tomto výroku. Nelze přisvědčiti názoru nižších 
~olldu, ze zalobCI n,emo~ly útr~ty léčebné býti přisouzeny, an jich sám 
G?sucl ne~a~lat~1. Pr! posko~~m na těle jsou, pachatelé podle § 1325 obč. 
zak pOVlI1I1l nesli utraty leceni. Z tohoto znění zákona plyne že tato 
povlI1nost pa~ha,te:ů nezávisí na tom, zcla náklacly poškozeným' byly již 
z.apla,ceny, ,:r~rz ze tato povlllnost nastává škůdcům již tím, že výlohy 
leče,lll o skute,c~-e vZlllkly, a Jest prot.o oprávněn náhradu těchto nákladů 
na, s~udcI pozadovatI ten, komu bylo na tě,le ublíženo a jehož léčením 
p:a~e utraty ty vZlllkly, a JSou jeho dluhem, k jehož zaplacení jest za
,~zan. Z to~o plyne, že neob-stojí důvod, z něhož nižší soudy žalobcův 
n~.'·o~, na nahr,:du léče?ních. útrat pro tentokráte zamítly. Poněvadž 
pnme;e?osh pO,z~dovan~ch častek nebylo žalovaným odporováno, bylo 
dovolanr vyhovetr a zmenou rozsudkll nižších soudů v napadené části 
uznatI, Jak se stalo. 

- čís. 8576 -
1637: 

čís. 8576. 

Třebas byl obchodní zmocněnec linny zmocněn přijúuati platy od 
zákazníků, nebyl oprávněni, by prováděl opravdovou »kompensaci« po
hledávek mezi firmou a jejími zákazníky, tím méně, by prováděl súčto
váni pohledávky finny za zákazníkem s pohledávkou, kterou měl zá
kazník osobně jen za ním. 

Chtěl-Ii se zákazník sprostiti platební povinnosti proti finně súčto
vánlm své pohledávky za obchodnúu zmocněncem, měl se dříve u !inny 
ubezpečiti, zda plná moc obchodního zmocněnce sahá tak daleko. 

(Rozh. ze cine 21. prosince 1928, Rv I 837/.28.) 

Žalobě o zaplacení kupní ceny za dodané zboží pro c e sní s o u d 
p r v é s t o li c e vyhověl, o d vol a cí s o u d žalobu zamítl. 

Ne j vy š š í s o u cl obnovil rozsudek prvého soudu. 

o ů vod y: 

Pro souzenou právní rozepři jest rozhodnou jen otázka, zda Leo M., 
jenž byl podle zjištění nižších soudů zmocněn k inkasu peněz pm ža
lobkyni, byl též oprávněn provésti inkaso v ten způsob, jak to učinil 
u žalované, že totiž »súčtoval« - neboli, jak nesprávně praví odvolací 
soud, »kompensoval« -- pohledávku své zmocnitelky proti žalované 
zákaznici s pohledávkou, kterou nrělažalovaná osobně proti němu, zda 
se plná moc M-ova jevi'la takto na venek a zda byla žalovaná takovým 
»súčtováním« sproštěna své platební povinnosti proti žalující firmě. Od
volací soud, přisvědčiv k této otázce, posoudil věc po právní stránce 
nesprávně. Především je zcela nesprávné, nazývá-Ii odvolaCí soud ono 
súčtování mezi M-em a žalovanou »kompensací«, neboť kompensace 
předpokládá podle § 1438 obč. zák. vzájemné pohledávky mezi týmiž 
osobami, čehož tu nebylo, ježto M. byl osobou' třetí a neměl sám za 
žalovanou žádné pohledávky. I když byl Leo M.jako obchodní zmoc
něnec žalující firmy podle čl. 47 a 49 obch. zák. zmocněn přijímati platy 
od zákazníků, neplynulo by z toho pro něj ještě ani oprávnění, by pro
váděl opravdovou kompensaci pohledávek mezi žalující firmou a jejími 
zákazníky, poněvadž kompensace nepatří k jednáním, která obyčejně 
s sebou přináší provádění obchodů, najmě an zmocněnec nemůže ani 
věděti, zdali jeho, zmocnitel uzná vzájemnou pohledávku zákazníkovll. 
Tím méně však byl Leo M. oprávněn, provésti súčtování pohledávky 
žalující firmy se žalovanou v ten způsob, by tOlltO pohledávkou své 
zmocnitelky vyrovnal pohledávku, kterou měla žalovaná osobně jen proti, 
němu. Takové jednání zmocněncovo nejen že nelze uznati za jednání, 
jež s sebou obyčejně přináší úkol inkasisty, nýbrž vzbuzuje na venek 
přímo dojem jednání nepoctivého, takže mllsilo i v žalované vzbuditi 

, aspo-ň nedůvěru v té příčině, že byl M. k němu žalující firmou zmocněn. 
Že tomu tak skutečně bylo, o tom svědčí okolnost, že žalovaná ani sama 

,I 
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Ve sporu netvrdila, že zažalovaná pohledávka byla súčtována s pohle
dávkou, kterou měla žalovaná proti M-ovi, nýbrž namítala jen, že zaža
lovaná pohledávka byla súčtována s její vzájemnou pohledávkou proti 
žalující firmě, a že teprve ze svědecké výpovědi M-ovy vyšlo najevo, 
lak se věc skutečně měla. Chtěla-Ii se žalovaná sprostiti své platební 
povinnosti proti žalující firmě súčtováním s M-em, měla se dříve u ža
lobkyně ubezpečiti, zda plná moc M-ova sahá tak daleko, že může i svůj 
vlastní dluh proti žalované uhraditi pohledávkou žalující firmy, a ježto 
:nenísporné, že tak neučinila, jednala na vlastní vrub a jest právně myl
ným názor odvolacího soudu, že súčtováním s M-em byla žalovaná své 
platební povinnosti proti žalobkyni sproštěna. Mylným jest tvrzení ža
lované v dovolací odpovědi, že súčtování s M-em bylo vlastně jen úspo
rou pohybů rukou, že by věc byla stejná, kdyby byl M. přijal od 
žalované hotové penize a zaplatil jimi hned zase svuj dluh žalované 
neboť nejde o pouhé mechanické úkony, nýbrž o právní jednání a z toho: 
co bylo uvedeno, plyne, že by věc byla v podstatě jiná, kdyby byla ža
lovaná skutečně vyplatila peníze na úhradu pohledávky žalující fírmy 
k rukám jejího zmocněnce. 

čís. 8577. 

Výkaz O nedoplatcích dávky z maJetku a přírilstku na majetku (zá
kon ze dne 8. dUbna 1920, čís. 309 sb. z. a n.) jest eJ<ekučnim titulem 
podle § 1 čís. 13 ex. ř. 

Pro povolení exekuce na základě výkazu o nedoplatcích jest lho
stejno, zda berní správa ujednala s povinn!ým, že nepodnikne exekuční 
úkony, dokud nebude vydán definitivní platební rozkaz, zda bylo něco 
splaceno na částku uvedenou ve výkazu. 

Berní úřad jest povolán, by potvrzoval vykonatelnost výkazu nedo
platkU dávky z majetku. 

Exekucí lze véstí jen na základě výkazu nedoplatkU data ještě 
čerstvého, níkoliv zastaralého. 

(Rozh. ze dne 21. prosince 1928, R II 379/28.) 

s o udp r v é s t o li c e povolil exekuci vnuceným zřízením zá
stavního práva na základě výkazu o nedoplatku dávky z majetku. R e
k ur sn í s o u d exekuční návrh zamítl. D ů vod y: Nelze ovšem stě
žovateli přisvědčiti v tom, že výkaz o nedoplatcích dávky z majetku 
není exekučním titulem podle § I čís. 13 ex. ř., vždyť výslo,vně se uvádí 
takovýto výkaz v § I čís. 13 ex. ř. jako exekuční titul. Výkaz obsahuje 
všecky náležitosti platebního přikazu, který i stěžovatel považuje za 
?xekuční titul, zejména kdo jest povinným, co má plnití a komu, takže 
pemUže býti pochybnosti o tom, že muže býti exekučním titulem výkaz 
o necjoplatcích daní, a dávek, tudíž výkaz vymáhající stranou předložený, 
má-h ostatní zákonem stanovené náležitosti. Vzhledem k tomu je pro 
posouzení věci bez významu, zda byl vydán platební příkaz příslušným 
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úřadem vůbec, či jen prozatímní, neboť platebni příkaz "~ebyl přilož~n 
'ako exekucni titul a nelze se otázkou tou oblfah . . Rovnez jest b.ez yy
j mu p'ro povolení exekuce zda berní správa Ujednala s povmnym, 
zna ' . d f' 't' . I t b . že nepodnikne exekuční úkony, pokud nebude vydan e I~I Ivm pa _e m 
. k z zda bylo něco splaceno na částku uvedenou ve vykazu. K temto 
~ťol~o'stem, které by bylo lze uplatňovati jen odporem P?dle §§ 35 a ~6 
ex. ř., nelze vůbec přihlížeti při povolení exek~ce, kt~ra _pOVOlena byt~ 

. . e-Ii tu platny' exekuční titul (§ 7 ex. r.), am pn rozhodovam 
mUSI, j "hl"" t' R VV' t b . o stížnosti nelze k nim jako k novotám pn lze 1. ovne~ jes ez vy-
Zl1amu, zda výkaz nedoplatků je půl ?rtlhého. roku. stary, exehlce !z: 

. t' a za'kladě vy'kazu o nedop,latclch dam a davek kdykoh prave ves Ind .' . 
tak, jako na základě jiných exek~č?ích titulů. Rozho '~ou je jen jSouc.-
nost pravoplatného iitulu exekucmho, mkohv datum }eho vyhotovem. 
Pro povolení exekuce jest jedině rozhodným, zd.a je,~ykaz ten v~kona
teiným a zda je dáno.svol~ní Státního'p?zemkoveho uradu. Sv.ole:ll k ve
deni exekuce bylo dano, Jak z exekuc~lho_ tJtulu p,a!rno, spravn; obvo
dovou úřadovnou v O., která jest opravnena svohlJ k za~azem" zabra
ného velkostatku ve smyslu zákona čís. ~2/18 a 108/>2! vyslovne podle 
čl. I. bod I a 9 nařízení vlády ze dne 23. cervna 1921, ČIS. 225 sb. z. a n. 
Opačný názor stěžovatelův, že jen Státní pozemkový úř.ad sám je.!< s~o
lel1í oprávněn, je v rozporu s doslovem zákona. ?volem bylo t~?lZ _da.no 
oprávněným úřadem. Jiná však jest otázka, zda le potvrze?,a ~ns~~sny:n 
úřadem vykonatelnost výkazu toh? Ovš_~m ;~se ~elze pn~Ve?ČIlJvo ste~ 
žovateli že pro posouzení této otazky prtchazl v uvahu vladm nanzem 
ze dne 13. ledna 1928, čís. 8 sb. z. a n. Především jest doložka vyko
natelnosti připojena roku 1927 a. podle zá~ona čís. 8/;28 nelze 'p0s~zo
vati otázku, který úřaď má vykonatel~?st .vyka~u toh? po.tvrzova~l~ Zako.n 
ten však jest vydán pro úřady pohlJcke spravy, mkohv pro. urady j~
nančni, které jsou podle zákona čís. 153/1 9' úpl~ě samostat~;, na ~oh
tických úřadech nezávislé a nelze jeho ustano.vem o n~ tento 'pnp~? _~~?ec 
použiti. Otázku tu jest řešiti podle platn~ch zak?.11u fmančm,:? d,:'yejs,c~. 
Podle §§ 39, 49, 51 a 52 o dávce z majetku ~~s.}?9/Q~'pnslus, ~yme
ření dávky z majetku berní správě jako vymeruJlclm~ uradu p,:"e .sto
Iice. Berní správa vydá a dá doručiti platební rozkaz davkou povmnemu'. 
Doložkou vykonatelnosti jest rozuměti potvrzení, že pla:ební rozka~ 
nebo výkaz nedoplatků n~1.'0dléh~ již opra~:,Ý,!: prostředkum. ?pra~ny 
prostředek jest podal! u uradu davku yym~~lVslho, 1. J. u ber~1 spravy 
jako úřadu I. stolice (§§ 113-114 zak. CIS. 220/1896, k~ere, v § 5~ 
zákona čís,. 309/[20 výslovně jsou citovány). Z to~? plyne, ze Jen ber111 
správa, nikoliv její výkonný orgán, b~rní úřad,. mu ze vykona~elnost po: 
tvrdíti, ježto berní úřad nemá možnosl! zkoumat!, zda bylp?d~n opravn~ 
prostředek, čili nic. Při tom jest bez významu ~stanove111, ze opr~vn'y 
prostředek nemá odkládacího účinku na pl~tebm rozk,:z. !'leboť. ota~ka 
vykonatelnosti není totožnou. s 'ustanoven1111 o v~louce111 odklad.aclho 
účinku. Jedinýmúř"dem o.právněný~ k po'n:rzem vy.kon~!elnost, Jest 
tudíž berní správa a ježto potvrzenI bylo_d'ano bermm urade~, tedy 
úřadem npříslušným, nelzepovažovah dolozku tu za platnou a vykaz za 
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vykonatelný. V důsledku toho ovšm neni tu platného exekučního titulu 
a exekuce neměla býti povolena. 

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

Důvody: 

Nejvyšší soud nemuze souhlasiti s názorem rekursllího soudu, že 
vykonatelnost výkazu nedoplatkú (§ 1 čís. 13 ex. ř.) múže potvrditi jen 
berní správa, nikoliv prý berní úřad, ježto prý berní úřad nemá možnost 
zkoumati, zda byl podán proti platebnímu rozkazu předpisujícímu dávku 
z majetku opravný prostředek čili nic, při čemž prý bez významu jest 
ustanovení, že opravný prostředek nemá odkládacího účinku, protože 
prý otázka vykonatelností neni totožnou s otázkou odkládacího účinku. 
Finanční prokuratura hájí proti tomu především názor, že výkaz nedo~ 
platků nepotřebuje vůbec potvrzení vykonatelnosti, poněvadž prý výkazy 
nedoplatků již podle svého pojmu obsahují jen dávky již splatné a vy
konatelné. Avšak tuto otázku netřeba řešiti, an výkaz, o nějž jde, vy
kazuje potvrzení vykonatelnosti a přiznati sluši dovolací stížnosti, žé 
právě berní úřad jest povolán, by potvrzení to vydával. Neboť nedo
platky může znáti právě jen úřad, jenž platy přijímá, a tím jest právě, 
berní úřad, nikoli berní správa, která dávku jen předepisuje a o splát
kách a tudíž o' nedoplatcích neví. I kdyby snad vskutku otázka odklad
ného účinku opravného prostředku proti předpisu neměla významu, jak 
rekursní soud míní, a bylo by tedy třeba se přesvědčiti o pravoplatností 
předpisu, jest především věd berní správy, by bernímu úřadu sdělila, že 
opravný prostředek vznesen byl, pokud se týče věcí berního úřadu, by 
se berní správy o právoplatnosti předpisu dotázal, prvé než potvrdí vy
konatelnost nedoplatků. Poněvadž tedy dúvod, z něhož rekursní soud 
exekuční žádost zamítl, neobstojí, jest přihlédnouti k ostatním důvodům 
stižnosti exekutovy proti povolení exekuce, a tu jest uznati, že rekursní 
soud všecky ty důvody správně vyvrátil až na jeden, pročež stačí odká
zati na jeho důvody a jen tu jednu otázku na přetřes vziti .. Rekursní 
soud míní, že jest bez významu, že výkaz nedoplatků jest již 1 Y2 roku 
starý, správně řeč'eno, již v době podání exekuční žádosti více než 1 Y2 
roku starý byl, nebo,f prý exekuci lze vésti na základě výkazu o nedo
platcích kdykoli, právě tak, jako na základě jiných exekučních titulů, 
ježto mzhodnou jest jen jsoucnost titulu a nikoli datum jeho vyhotovení. 
To jest sice zásadně správné a platí pro všecky jiné exekuční tituly, jen 
ne právě o výkazu nedoplatků, neboť ten právě mění časem svůj obsah. 
Ježto totiž nedoplatky podle svého pojmu znamenají, že se musí od pů
vodníhO' předpisu ode-čísti splátky, tedy se každou splátkou suma nedo
platků mění, t. j. snížuje a čas tu teclyhraje právě podstatnou roli. Za
jisté by to bylo nehorázné, by se žádala a povolovala exekuce, jak tomu 
rekursní soud chce, bez ohledu na stáří výkazu, tedy na př. na výkazy 
vyhotovené před 5 a více lety, aniž by na nich vyznačeny byly splátky 

. v m~zlčasí ko~ané a b1 tak,to dlužník takovým nepoIádkem nucen byl, 
protI povolene exekucI splatky po vyhotovení (datu) výkazu konané 

• , 

- čis. 8578-
164t 

sporno n cestou uplatňovati ~§ 3? druhý odstave.c ex. ř.),kdež~o I:ři řád
ném a správném postupu mel bylI vyhotoven vykaz nnvy, v nemz by se 
zrcadlil správně sta'! přítomný, nikoli dávno minulý a tedy podle oby
čeiného běhu věcí pravidelně nesprávný. Není ovšem předpisu, jak starý 
snlí nebo nesmí takový výkaz býti, avšak sunt certi denique fines, jako 
iinde, tak i zde: právo přirozené (§ 7 obč. zák.), neboli slušnost - a to 
je ten předpis, o k~erý jde - žád~, by se exe~u;.e vedla je~, n~ úkla.dě, 
výkazu data č'erstveho, ne zastaraleho, by berm urad, kdyz zada fmancm 
prokuraturuo exekuci, dodal jí výkaz nedoplatků z poslední doby - ne 
nějaký již před dávným časem vyhotovený -- a finanční prokuratura 
by s návrhem na exekuci nelenila více, než jak podle řádného běhu úřed
ních věcí nutně třeba, tomuto požadavku však předložený výkaz ani zda
leka nevyhovuje. Skutečně exekut tvrdí, což rekursní soud v úvahu ne
vzal, že bylo zaplaceno v mezičasí o několik milionů více, než jak výkaz 
předpokládá, a byla by otázka data výkazu, když už prvý s~ud ji nevzal 
v úvahu, mohla pominuta býti jen tehdy, kdyby byl dlužmk správnost 
dlužné sumy ve stížnosti nepopíral. 

čís. 8578. 

D'Ovolací rekurs do usnesení rekursního soudu, júni bylo odklizeno 
odkázáni na P'Ořadpráva vyslovené v usneseni prvéh'O S'Oudu, není ani 
podle § 527 ani podle § 528 c. ř. s,. nepřlpustným. 

strany, jichž návrhu nebylo pn, s~ovení. draže~ních P?~?t!!1ek ~y
hověno, nemŮŽJe exekuční soud odkázatt na porad prava a urcltt JIm lhutu 
k podáni žal'Oby. 

(RO'zh. ze dne 21. prosince 1928, R II 386/28.) 

Ze vnucené dražby nemovitosti byly podle dražebních podmínek vy
loučeny stroje. Knihovní věřitelé, tvrdíce, že stroje jsou příslušenstvíll~ 
nemovitosti, navrhli, by stroje byly pojaty do dražby. S o udp r v,; 
s t o I i ce poukázal knihovní věřitele na pořad práva, Rek u r s n I 
s o u d k rekursu knihovního věřitele napadené usnesení zrušil. D ů -
vod y: Knihovní věřitelé, již nejsou zároveň vymáhajícími věřiteli, ne
lze odkázati na pořad práva, by se domáhali žalobou proti vlastníkům 
příslušenství uznání příslušenství, nýbrž žalobu tu moh?u podle § 3! 
ex. ř. podati jen vlastníci, avšak o rozsahu dražebního objektu rozhodUjI 
jen vymáhající věřitelé, jimž jest volno uznati vlastnické nároky třetích 
osob. . 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu knihovního vě
řitele. 

D ů vod y: 

Na otázku stěžovatelem samým nadhozenou, zda jeho dovolací stíž
nost jest podle §§ 527 a 528 c. ř. s. a § 78 ex. ř. formálně přípustná, lze 

: ~!r 
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odpověděti kladně, neboť nejde tu ani o zrušovacÍ usnesení, ukládaiící 
soudu první stolice nové rozhodnutí po slyšení stran (§ 527 c. ř. s.), ~ni 
o rozhodnutí soudu druhé stolice, kterým bylo potvrzeno usnesení soudu 
prvého C§ 528 c. ř.s.), nýbrž jde tu o rozhodnut!, jímž rekurs ní soud 
uS,,:esení prvého soudu změnil tak, že odčinil v něm vyslovené odkázání 
stezavatele na pořad práva. Spíše by bylo lze míti pochybnost o tom 
zcla není dovolací rekurs nepřípustný proto, že rekursní soud vyhověl 
návrhu stěžovatele v rekursu proti usnesení prvého soudu učiněnému na 
prvním místě v tom smyslu, by rekursní soud napadené usnesení prvého 
soudu zrušil. Ale i s tohoto, hlediska lze dovolací rekurs míti za pří
pustný, protože stěžovatelův rekursní návrh v té příčině není zcela jasný 
a, ~ovoluje úsudek, že mu tanulo, na mysli jiné zrušení, totiž takové, pro 
nez by prvy soud byl musJ! o veCl znovu rozhodovati. Než dovolací re
kurs, tře.ba!e formálně přípustný, není věcně odůvodněn. Usnesení prvého 
SOUd~l, .l'~lZ byly,podle §§ 162 a 163 ex; ř. schváleny dražební podm,ínky, 
vylucu]1cl z drazby stroje podle poznamky v pozemkové knize ze dne 
13. prosince 1924, stalo se potvrzujícím usnesením rekursního soudu 
pravoplatným. U~tanovení, pOdle,něh?ž by exekuční soud mohl strany, 
je]1ch,; navrhu pn s!anovem drazebmch podmínek nevyhověl, odkázati 
na porad práva a mohl jim k podání žaloby určiti lhůtu, obdobně snad 
ja,k v § 231 ex. ř. při rozhodování o odporech proti přikázání pohledávek 
pn rozvrhovém roku, v exekučním řádě ani v jiném zákoně není. Rozho
dUle proto .exekuční soud o věci té s konečnou platností beze vší výhrady 
poradu .prava. Rekursní soud tudíž nepochybil, když výrok exekučního 
SOU?U, J1~Ž na ,pořad práva poukázán byl stěžovatel, k jeho rekursu jako 
~ezako~ny zrusJ! a ohledně knihovních věřitelů, jejichž odkázání na po
rad prava dovolací rekurs se domáhal, vyslovil - ovšem jen v důvo
dech - právní názor, že ani je nelze odkázati na pořad práva. 

čís. 8579. 

'" R~zsudek stane se doručenim písemného vyhotoveni proti straně 
uc!ooym (§ 416 c. ř. s.), třebaže na, vyhotoveni nebyla stvrzovací do
Jozka podle § 79 org. zák. ani soudni pečeť podle § 216 jedno řádu. 

(Rozh. ze dne 21. prosince 1928, R II 392/128,), 

O d v'O I a c f s, o II d odmítl odvolání pro opozděnost. 
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu. 

o ů vod y: 

S!ěžovatel vyvozuje z toho, že vyhotovení rozsudku, které mu bylo 
domceno dne 27. června 1928 v úřední obálce procesního soudu s ná
vratkou, nebylo opatřeno soudní pečetí a stvrzovací doložkou s podpi
sem vedoucího úředníka soudní kanceláře, právní závěr, že doručení 
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takto vadného vyhotovení rozsudku nemělo účinku naznačeného v § 416 
c. ř. s. Již odvolací "nud správně dovodil v napadeném usnesení, že do
ručení písemného vyhotovení rozsudku, jež mělo vytýkané nedostatky, 
není zmate~ným, a stěžovatel sám uznává, že tento případ nelze podřa
diti pod žádnou ze zmatečností vytč'ených v § 477 c. ř. s., přes to však 
tvrdí, že doručením vyhotovení rozsudku bez podpisu a bez úředního 
,ověření byl porušen zákon tou měrou, že jím nenastala proti ža10bci účin
nost rozsudku podle § 416 c. ř. s. a že odvolací lhůta podle § 464 c. ř. s. 
nepočala od tohoto doručení běžeti. Stěžovateli nelze v tom přisvědčiti. 
účelem doručení písemného vyhotovení rozsudku stranám jest přede
všim, by se strany mohly seznámiti s jeho podstatným obsahem a mohly 
proti němu použíti opravných prostředků. Co má rozsudek v písemném 
vyhotovení obsahovati za tímto účelem, ustanovuje zákon v § 417 c. ř. s. 
Úč'elem formalit předepsaných v § 79 org. zák. a § 216 jedno řádu jest, 
by se písemnému vyhotovení rozsudku dostalo průvodnosti veřejné li
stiny podle § 292 C. ř. S. Vyhotovení rozsudku, jež bylo právnímu zá
stupci žalobcovu doručeno dne 26. června 1928, vyhovovalo předpisu 
§ 417 C. ř. s., neboť stěžovatel sám uvádi, že mu nescházelo nic jiného, 
než slvrzovací doložka podle § 79 org. zák. a soudní pečeť podle § 216 
jedno řádu. Nedostatek těchto předepsaných formalit nebyl však nikterak 
na závadu, by se právní zástupce žalobcův nedověděl z doručeného mu 
vyhotovení o úplném obsahu rozsudku ve smyslu § 417 C. ř. s., a nebylo 
redy překážky, by nepodal proti němu včas odvolání. Nápravy formál
ního nedostatku mohl s,nadno dosíci II procesního soudu a také to sku
tečně učinil žádostí o doplnění doručeného mu vyhotovení rozsudku, kte
rou Ovšem podal teprve po uplynutí odvolací lhůty. Na běh odvolací lhůty 
nemohla však tato žádost míti vliv, což lze odvoditi i z ustanovení§ 424 
C. ř. s., podle kterého ani jednání o opravě skutkové podstaty rozsudku 
neb o doplnění rozsudku nemá vlivu na běh lhůty pro podání opravných 
prostředků proti rozsudku, ač v takových případech mŮže jíti o nedo
statky mnohem závažnějšího rázu, než jest nedostatek formalit vytýkaný 
stěžovatelem. Z toho všeho plyne, že rozsudek se stal podle§ 416 prvý 
odstavec c, ř. S. proti žalobci účinným již doručením písemného vyho
tovení rozsudku dne 26. června 1928, a, poněvadž odvolání Žalobcovo 
bylo podáno teprve. dne 8. září 1928 a šlo o věc feriální podle § 225 čís. 7 
C. ř. s. v doslovu zákona ze dne 19. ledna 1928, čís. 23 sb. Z. a n. (viz 
rozhodnutí ČÍS. 7776šb. n. s.)"odmítl je odvolací soud podle §§468, 471 
,čis. 2 a.474 C. ř. S. právem jako opozděné. 

čís. 8580. 

Zaručil-li se kdo za pohledávku a vydal věřiteli směnky s tím, že jest 
věřitel oprávněn směnky zpeněžiti, nesplní-li dlu~ník, byl věřitel opráv
něn, ,nesplnil-Ii d1užnik, postoupiti směnky třetímu, jenž převzal dluh, 
vymíniv si vydání směnek. V takovém případě nemůže se dOllláhati fU-
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čítel na věřiteli vydání směnek. Přivalení ručitele k výměně dlužníků 
může se státi i dodatečně. 

(Rozh. ze dne 21. prosince 1928, Rv II 320/28.) 

Žalobce zaručil se žalované za část pohledávky, která ji příslušela 

proti Karlu B-ovi, a vydal jí za tím účelem záru~ní s';lěnky, při~nav jí 
právo, zpeněžiti směnky, kdyby Karel B. nevyhovel svym smluvl11m po
vinnostem. Vladimír Č. převzal dluh B-ův, výslovně si vymíniv, že mu 
budou vydány záruční směnky. Žalobu o vr~cení sm~nek o, ba niž š í 
soudy zamítly, odvolací soud z techto duvodu: Jest dah 
za pravdu odvolateli, že provedenými důkazy nelze l11Íti_ za prokázáno, 
že smlouvou ze dne 14. června 1926 mezi žalovanou a C-em byla zru
šena, smlouva ze dne 26. dubna 1926 mezi žalobcem a žalovanou; pře
svědčení prvního soudu o tom, že se tak stalo, jest mylné. Ke zrušení vů
bec nemohlo dojíti, poněvadž šlo o' dvě smlouvy, z nichž i ta i ona byla 
uzavřena mezi jinými stranami. Proto nemohla býti první s!"10uva mezi 
žalobcem a žalovanou zrušena smlouvou mezi Vladimírem C-em a žalo
vanou firmou' kromě toho obě smlouvy byly různé povahy. První 
smlouvu i s d~pisem žalobcovým ze dne 30. dubna 1926 jest považovati 
za smlouvu rukojemskou podle § 1346 a násL obč. zák. Neboť podle Je
jího doslovu dal blobce žalované straně krycí směnky na 28.000 Kč, 
kterýžto peníz jí byl dlužen B.; platy B-ovy měly býti zúčtovány napřed 
na jejích první dluh 25.840 Kč, potom teprve na druhý dluh 28.000 Kč'. 
Směnky jako krycí měly zůstati u žalované, dokud B. bude dluh spláceti, 
mohou však býti žalovanou vydány, kdyby B. prokázaně nevyhověl svým 
smluvním povinnostem. Ze smlouvy té jest zřejmě viděti, že B. si měl 
dluh spláceti sám a že žalobce přistoupil jen k části dluhu B-ova 
28.000 Kč jako rukojmí podle § 1346 obč. zák. Jestliže by totiž B. ne
platil nic (ať na první nebo na druhý dluh) směla si žalovaná opatřiti 
zaplacení 28.000 Kč vydáním žalobcových směnek znějících na 28.000 Kč 
t. j. jejich eskontem. Ze znění smlouvy i z řečeného dopisu jest viděti, 
že nemínil žalobce jako rukojmí zaplatiti 28.000 Kč hotově, nýbrž že dal 
žalované jen právo vyplniti krycí směnky a opatřiti si peníze jejich vy
dáním. Proto nebylo třeba ujednávati, komu mají býti směnky po zapla
cení dluhu B-ova vráceny. Také proto nebylo takového ujednání třeba, 
že žalovaná firma podle zákona byla by povinna vrátiti směnky žalobci, 
kdyby tento byl za žalovaného zaplatil dluh, za který ručil krycími směn
kami (§ 1358 obě. zák.). Avšak, jak Z'jistil první soud obchodními kni
hami žalované a svědky, B. na dluh žalované nezaplatil nic a žalovaná 
nepoužila práva na vydání krycích směnek žalobcen] jí odevzdaných. Dne 
14. června 1926 uzavřela žalovaná s Vladimírem c-em smlouvu, kterou 
se tento zavázal zaplatiti jí za B-a 30.000 Kč a proplatiti směnky žalob~ 
covy znějící na 28.000 Kč, na vyrovnání veškerých vzájemných nároků 
mezi B-em a žalovanou. Tuto smlouvu jest považovati za převzetí dluhu 
podle § 1405 obč. zák., neboť za souhlasu věřitele Vladimír Č. prohlásil, 
že přejímá dluh B-lIV. Žalovaná firma se zavázala pro případ, že se tato 
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dohoda uskuteční, vzdáti se zástavního práva, váznoucího na svršcíc~ 
B-ových ve prospěch Č-ův a vydati tomuto .směnky po jeji,ch proplacel1l. 
Z této části smlouvy ze dne 14. června 1926 Jest patrno, ze strany sku
tečně zamýšlely převzetí dluhu B-ova č-em; neboť si byly vědomy, že 
vedlejší práva pohledávky změnou v osobě zlIstávají nedotčena. Zde šlo 
o zástavní právo žalované váznoucí na věcech B-ových pro. jeho dluh a 

. o rukojemský závazek žalobcův do výše 28.000 Kč. Neboť tento jako 
rukojmí ručí do převzaté výše i při změně v osobě dlužníkově, jestliže 
s touto změnou souhlasil (§ 1407 druhý odstavec obč. zák.). Z toho vi
děti že žalovaná ve smlouvě s č-em nezamýšlela zrušení rukojemského , . , 
závazku žalobcova, neboť jinak by nebylo do smlouvy pOjato ustanove11l 
o vydání proplacených směnek Č-ovÍ. Uvážiti jest ještě, zda žalobce sou
hlasil se změnou v osobě dlužníka. K této otázce jest přisvědčiti. Nebylo 
třeba žalobcovy přítomnosti při smlouvě ze dne 14. června 1926, nebylo 
třeba ani výslovného žalobcova souhlasu k tomu, by Č. převzal dluh 
B-ův, stačí byl-li tento souhlas dán žalobcem jeho konkludentními činy 
(§ 863 obč. zák.). Správně první soud dospěl k přesvědčení, že žalobce 
konkludentními činy dal svůj souhlas ml jevo, neboť zjistil první soud 
svědkem Dr. R-em, že po 14. červnu 1926, kdy smlouva byla sjednána, 
žalobce přišel do kanceláře Dr. R-a, tam si smlouvu přečetl a nevznesl 
proti ujednání námitky. Dále zjistH první soud svědkem č-em, že tento 
několik dni po uzavření smlouvy sdělil se žalobcem, že směnky dostane 
on (č.), načež žalobce odvětil, že nebude činiti překážky. Podle toho, co 
řečeno, nemá žalobce práva na vydání směnek. Neboť jednak směnky 
dosud ručí žalované až do úplného zaplacení dluhu B-ova, jednak směnky 
po úplném zaplacení dluhu toho č-em musí žalovaná vydati č-ovi podle 
řečené smlouvy (§§ 1407, 1422 obč. zák.). Žalobce totiž jako rukojmí 
podle svého rukojemského závazku ze dne 26. dllbna 1926 ručí za B-a, 
t. j. za zaplacení dluhu u žalované i č-ovi (§ 1407 obč. zák.), poněvadž 
souhlasil s převzetím dluhu B-ova .č-em. Kromě toho první soud dále 
zjistil obchodními knihami žalované a svědky, že dluh B-ův u žalované 
dosud nebyl zcela zaplacen; podle hořejších vývodů mč'i žalobcovy 
směnky žalované i za nedoplatek. Mylným je tedy právní názor odvola
telův, že jeho rukojemský závazek pominul. Namitá sice Č., že žalované 
zaplatil již celý dluh B-ův a sice zbytek 4120 Kč započtením na svou 
vzájemnou pohledávku, kterou měl za žalovanou. Zdali skutečně k zapo
čtení tomu došlo, čHi nic, tím neni třeba se zabývati, neboť ani, kdyby 
tomu tak bylo, neměl by žalobce nároku na vydání sporných směnek a 
následkem toho nedostávásemu aktivního oprávnění k tomuto sporu. 

N e j v y Š š í s o u·d nevyhověl dovolání. 

O Ů vod y: 

Jak nesporno zaručil se žalobce žalované za část pohledávky, která 
ji přislušela proti Karlu B-ovi, a vydal jí za tímto účelem záruč'ni směnky 
na 28.000 Kč. Žalovaná byla podle ujednání oprávněna zpeněžiti směnky, 
kdyby Karel B. nevyhověl svým smluvním povinnostem. Jak soudy niž-
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šich stolic mají za zjištěno, nevyhověl Karel B. těmto svým povinnostem, 
nabyla tudíž žalovaná práva zpeněžiti směnky a byla proto také opráv_ 
něna postoupiti je Vladimíru č-ovi, který převzal jejich proplacení. Tento 
převzal ovšem dluh B-ův, nikolív však bezpodmínečně, nýbrž výslovně 
si vymínil, ja.k soudy nižších stolic mají za zjištěno, že mu musi býti vy
dány záručni směnky. Právem již odvolací soud poukázal nejen na usta
novení § 1407 obč. zák., nýbrž i na ustanovení § 1422 obč. zák. Nelze 
přisvědčiti právnímu názoru dovolatelovu, že tato zákonitá ustanovení 
nemohou vedle sebe obstáti. Pokud se č. zavázal, že zaplatí žalované 
B-ův dluh, přicházejí v úvahu ustanovení § 1405 násl. obč. zák., pokud 
si však při tom vymínil, že mu musí po zaplacení dluhu býti vydány ža
lobcovy směnky, platí § 1422 obč. zák. Podle toho jest žalovaná po
vinna vydati směnky č-ovi, až tento zaplatí převzatý dluh B-ův. Dovo_ 
latel byl by jen tehdy oprávněn žádati na žalované vydání směnek, kdyby 
B. sám byl vyhověl svým smluvním povinnostem anebo kdyby tak byl 
uč'ini! za něho Č. bez oné výhrady. Ovšem by nemohlo býti řeči o tom, 
že dovolatelruči také č-ovi již podle ustanovení § 1407 obč. zák. V tomto 
směru nelze přisvědčiti právnimu názoru odvolacího soudu. Převzal-Ii 
však č. zaplacení B-ova dluhu jen proto tomu, že mu budou postoupeny 
záruční směnky žalobcovy, není žalobní nárok na vydání směnek opod
statněn. že č. dostal za převzetí dluhu také obchod a svršky B-ovy, ne
rozhoduje, an si výslovně vymínil, že musí kromě toho též dostati zá
ruční směnky, s čímž i B. souhlasil, jak soudy nižších stolic mají za 
zjištěno. Dovolatel jest tudiž na omylu, domnívaje se, že jeho rukojemský 
závazek zanikl. Za daných předpokladů nemohlo se tak státi i kdyby 
nebyl přívolil k výměně dlužníků. Že by se toto přivolení muselo státi 
před jednánim aneb aspoň při jednáni, kterým se dlužníci vyměňují, není 
zákonem žádáno a stačí tudiž i dodatečné přivolení. Právem usoudil od
volací soud ze zjištěných okolností, že dovolatel mlčky udělilpřivoleni 
k výměně dlužníků a že také svolil k tomu, by směnky byly vydány č-ovi. 
Soudy nižšich stolic proto nepochybily, dospěvše k úsudku, že se dovo
lateli nedostává oprávnění k žalobě. Nebylo tudiž zapotřebí v tomto sporu 
zjistiti, zdali č'ás,t dluhu, za kterou se dovolatel zaručil žalované, byla již 
Č-em zapravena čili nic. 

čís. 8581. 

Strana nemůže si. stěžovati do toho, že soud uvěřil jej/mupřednesu, 
aniž provedlo něm nabídnutý důkaz výslechem stran. 

Ředitel stavehního a bytového družstva není oprávněn prominouti 
nájemné. 

(Rozh. ze dne 21. prosince 1928, Rv II 585/28.) 

Výpověď stavebního a bytového družstva žalovanému z domku po~ 
nechal pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e v platnosti, o d vol a c [ 
s.o u d napadený rozsudek potvrdil. 

Nejvyšší s o II dnevyhověl dovolání. 
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Důvody: 

V otázce členství dovolatele poukazuje odvolací soud právem k před
nesu žalovaného, že členem družstva nebyl. Názor dovolatelův, že toto 
tvrzení nelze míti za prokázané, protože nebyl proveden důkaz slyšenim 
stran, jest lichý, ana si nemůže strana stěžovati proto, že soud jejímu 

. přednesu uvěřil bez důkazů. Plyne to ze zákonné (§ 178 c. ř. s.) povin
nosti strany, by uvedla skutkové okolnosti podle pravdy, a z předpisu 
§ 266 c. ř. s., že se k tomu, by soudní doznání skutečností bylo účinné, 
nevyžaduje, by bylo přijato odpůrcem. Výtky dovolatelovy, že Se odvo
lací soud nezabýval dovolatelovými tvrzeními v prvé stolici, zakládají
cími poměr sui generis, o čemž prý nabidl důkaz svědky, a že se neza
býval tvrzením žalovaného, že všem závazkům plně dostál, a že nepro
vedl důkazy v tomto směru .nabizené, jsou příliš povšechné (,§ 507 čís. 2 
c. ř. s.), by mohly opodstatniti dO'volací důvod vadnosti řízeni podle 
§ 503 čís. 2 c. ř. s. Vytýkaný rozpor se spisy (§ 503 čís. 3 c. ř. s.) ohledně 
nabídnutí důkazu svědkem N-em neni pro spor rozhodný, neboť v pod
statě správně dolíčily již nižší soudy, že ředitel družstva František P. 
sám nemohl povinné nájemné prominouti, nejsa k tomu oprávněn ani 
formálně podle § 6 stanov, a § 18 ods!. 2 družs!. zák. ani věcně vzhle
dem k § 50 nař. z 19. července 1923 čís. 160 sb. z. a n. Z téhoždůvoc!u 
nesejde ani na tom, zda prvý soud, slyšev o této skutečnosti jen před
sedu družstva ad informandum, porušil zásady a předpisy soudního řádu. 
Po stránce právní (§503 čís. 4 c. ř. s.) vytýká dovolání odvolacímu soudu, 
že je mylným jeho právni názor, že šlo o poměr nájemní, ano stanoveno 
nájemné jen formálně a od jeho požadování bylo upuštěno. Avšak bylo 
již k dovolacímu důvodu rozporu se spisy vyloženo, že prohlášeni ře
ditele družstva Františka P-a v té příčině jest, i když se snad stalo, pro 
nedostatek oprávnění ředitele k takovému prohlášeni právněbezvý
znamné. 

čís. 8582. 

Obecní zřízení pro čechy (zákon ze dne 16. dubna 1864, čís. 7 
z. zák.). 

Požadavku připomenutí v dluhop,isu, že se stalO' usnesení osadníhO' 
výboru, není vyhověno slovy »na základě přlslušného usneseni místního 
výboru«, aspoň ne v tom smyslu, by druhá smluvní strana mohla dlivě
řovati podpisu místního představeného, že se usnesen! skutečně stalo. 
Usnesení nemůže hýti jinak označenO', než uvedelÚlll dne, měsíce a roku, 
kdy se stalo. Bez uvedení přesného data usneseni nemá doložka v dluho
pisu významu a je na dluhopis pohlížeti tak, jako by v něm této doložky 
nebylo. Tento nedostatek nemůže býti nahr~en dopisem a napotomní 
knihovní žádostí, jsou-Ii podepsány zase jen místním představeným. 

(Rozh. ze dne 22. prosince 1928, Rv I 669/28.) 
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Zalující spořitelna domáhala se původně žalobou na osadě S. v Čec 
dlách iaplacení 4223 Kč a opirala žalobní nárok o to, že osada S. 
u ní v roce 1917 zápůjčku za účelem úpisu válečné půjčky. Tato žaloba 
byla právoplatně zamítnuta, ježto osada S. neměla v době úpisu osad
ního zastupitelstva, nestalo se usnesení O' vzetí zápůjčky a osoby pode
psané na dlužním úpisu nebyly oprávněny zastupovati žalovanou osadu. 
Vzhledem k tomu domáhala se žalující spořitelna na těch, kdož pode
psali dlužní úpis, náhrady škody. O b a niž š í s o u d y uznaly podle 
žaloby. 

N e j vy Š š í s o u d žalobu zamítl. 

Důvody: 

Napadený rozsudek vychází shodně s rozsudkem prvé stolice z ná
LOru, že žalovaní potvrdili svými podpisy na dluhopise ze dne 28. ledna 
1917 nepravdu a že spořitelna, věříc v pravdivost jich potvrzení, dala 
se pohnouti, by poskytla zápůjčku osadě S. Nejvyšší soud vyložil názor 
svůj na věc v plenárním usnesení čis. 4321 sb. n. S., v němž se praví: 
Potřeba připomenutí, že stalo se usnesení, jakož i potřeba čtyř podpisů 
na listině má poskytnouti druhé smluvní straně záruku, že opravdu 
zachovány byly náležitosti předepsané obecním zřízením k vzniku zá
vazku obce. Zákon chtěl tím chrániti důvěru druhé strany, jež pravidelně 
nemůže se účastniti aktů nutných k závazku obce (usnesení obecního 
zastupitelstva atd.) a jest odkázána na listinu jí předloženou. Tím ne
bylo řečeno, že osoby, jež podepsaly listinu, ručí svým jměním druhé 
smluvní sfraně, nedošlo-Ii k platnému závazku obce, i v případě, kde 
bylo patrné z listiny samotné, že nebyly splněny náležitosti předepsané 
k platnému závazku obce. Dluhopisem ze dne 28. ledna 1917 uznala 
a potvrdila (,podle jeho doslovu) osada S. na základě příslušného usne
seni mistního výboru S. a souhlasného usnesení výboru mistní obce Z. 
.zápůjčku 4.000 K. Dluhopis ten, ověřený osmi podpisy, podepsali ža
lovaní F. jako místní představený, S. jako obecní představený a B. jako 
·člen obecního výboru. Jak patrno z listiny i z pořadu podpisů, mohli tito 
dva poslední žalovaní potvrditi jen tolik, že došlo k. usnesení obce Z., 
neboť podepsali za tuto obec. Usnesení toho nebylo třeba podle § 107 
·o,bec. zříz., jenž přenechává osadám, by si samy spravovaly své jmění, 
nebylo~li nic jiného ustanoveno zvláštní smlouvou, což se nedalo před
pokládati, neboť dluhopis zněl jen na osadu S. jako dlužnici, jen tato 
osada zavazovala se jím k splacení zápůjé:ky, kterou jen Ona přijala, 
a svolila ke vkladu práva zástavního. Spořitelně byl předpis § 107 nutně 
znám, věděla proto, že k platnosti závazku osady S. není třeba ani usne" 
sení obecniho výboru v Z. ani podpisů čtyř činovníků této obce, věděla 
.dále, že podpisy těchto osob na dluhopise nemají vůbec právního účinku 
a neměla důvodu věřiti těmto osobám, že stalo se usnesení pOltřebné 
k závazkům osady S. Co do těchto dvou žalovaných není oprávněn ná
zor, že spořitelna dala se jich podpisy pohnouti k zápújčce ve prospěch 
osady. Totéž, ač z jiného důvodu, platí i co do žalovaného F-a. Potřebě 
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nřipomenutí \' dluhopise, že stalo -se usneseni osadního výboru, nebylo 
~yhověno slovy: »na základě příslušného usnesení místního výboru atd.«, 
aspoň ne v tom .smyslu, by .spořitel~a ja~o druhá sml~vní str~na mo~l~ 
důvěřovati podpISU tohoto zalovaneho, ze se usneselll takove skutecne 
stalo. Usnesení neml!Že býti označeno jinak, než uvedením dne, měsíce 
a roku, kdy se stalo. Jen v tomto případě mŮže druhá smluvní strana 
tvrditi a' dokázati v případném sporu, že došlo skutečně k usnesenÍ. 
Zalovaný f. namítl skutečně tento nedostatek dluhopisu a soud prvé 
stolice se jím zabýval. Námitka ta nebyla v opravném řízení výslovně 
opakována, ale jde o předpoklad žalobního nároku, přesvědčivost dluho
pisu, k němuž musí soud přihlédnouti při právním posouzení věcí, í když 
nebyl nedostatek jeho výslovně tvrzen, neboť žalobní nárok jest opřen 
především o tento dluhopis jako. základní průvodní prostředek. Bez uve
dení přesného data Ltsnesení nemá doložka v dluhopise významu, a je 
na dluhopis pohlížeti tak, jakoby v něm doložky té nebylo. Nedostatek 
ten nemohl býti nahrazen dopisem ze dne 27. listopadu 1916, jenž byl 
podepsán jen žalovaným F-em, ježto dluhopis mohl. býti vzhledem 
k předpisu §§ 55, 108 a 111 obecn. zříz. doplněn jen listinou podepsa
nou čtyřmi osobami. To platí též o dodatné knihovní žádosti podepsané 
jen týmž žalovaným, nedostávalo se tudíž dluhopisu jedné z nutných 
náležitostí § 55 obecn. zřiz., šlo o formální vadu zřejmou z listiny na 
prvý pohled, COž vylučovalo dllvěru žalující spořitelny jako nezbytnou 
podmínku nároku na náhradu škody vzneseného proti osobám, jež po
depsaly dluhopis ten. 

čís. 8583. 

Byl-li povolen odklad exekuce k vydobytí zastupitelného činu (§ 353 
ex. ř.), ne\re pokračovatí ani v právoplatně již povolené e~ekuci k vy
dobytí nároku, by dlužnik složil zálohu na náklaiW, jež vzmknou vyko
nánlm zastupitelného činu třeti osobou. 

(Rozh. ze dne 22. prosince 1928, R II 334/Q8.) 

S o udp r v é s t o I i c e zamítl návrh dlužníka na ?dklad exekuc~ 
k vydobytí zálohy na výkon exekuc,e podle § 353 ,ex. r; Rek u r snl 
s o u d povolil odklad exekuce. D u vod y: Na zaklade rozsudku ze 
dne 20. prosince 1926 byla vymáhající straně usnesením procesníhO 
soudu ze dne 15. června 1928 povolena podle § 353 ex. r. exekuce 
l.k vymoženíoprav škod na domě v rozsudku blíže označených zmoc
něním, že si vymáhající strana může dáti opr~vy stavitele~ s~ma pro" 
vésti, 2. rozkazem, by povinná strana proza!lm Jako prvlll zalohuna 
opravy složila 20:000 Kč do 8 dnů k rukám vymáhající, s;rany a 3. ,:a: 
bavením předmětů povinné straně patřících k vydobyh utrat exekuol1l. 
žádosti a dalších exekučních útrat. Us.nesením ze dne 27. srpna 1928 
povO'liI exekuční soud odklad podle § 353 ex. ř. až do pravoplatného 
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vyřízení sporu, zahájeného poclle §§ 35 a 36 ex. ř. na souclě procesním, 
Ježto usnesení procesního soudu ze dne 15. června 1928, jímž bylo 1'0-
vínné straně podle § 353 ex, ř, rozkázáno, by složíla do 8 dnů zálohu 
20.000 Kč, nabylo moci práva, povolil procesní soud usnesením ze dne' 
23, srpna 1928 k vydobytí vykonatelného pohledávání 20,000 Kč s přís!. 
vymáhající straně mobilární exekuci a exekuční soud nařídil výkon této 
exekuce. Napadeným usnesením zamítl exekuční sond návrh povinné 
strany na povolení odkladu této exekuce až dO' právoplatného rozhod_ 
nutí sporu podle §§ 35 a 36 ex. ř" poněvadž jde o zvláštní mobilární 
exekuci k vydobytí zálohy, uložené povinné straně pravoplatným USne
sením procesního soudu ze dne 15. června 1928. Návrh povinné strany 
byl však zamítnut neprávem. Ježto exekuce povolená podle § 353 ex, ř, 
k vymožení oprav škod na domě zmocněním, by vymáhající strana mohla 
tyto opravy stavitelem provésti sama, byla odložena až do pravo. 
platného rozhodnutí sporu podle §§ 35 a 36 ex. ř" není vymáhající 
strana, pokud tento spor neni pravoplatně skončen, oprávněna po
kračovati v exekuci a opmvy škod sama pmvésti. Důsledkem toho 
není vymáhající strana ani oprávněna vymáhati zálohu 20.000 Kč, 
která je určena podle ustanovení § 353 druhý odstavec ex. ř. k hrazení 
nákladů na provedení oprav, Návrh povinné strany na odklad mobilární 
exekuce k vydobytí zálohy 20.000 Kč jest tedy odůvodněn, poněvadž 
povolen byl odklad exekuce k vymožení oprav. 

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

Důvody: 

Dovolací rekurs není odi'tvodněn. Hlavním exekučním nárokem stě
žovatelů jest nárok, by povinná strana opravila škody na jejich budo
vách, S tímto hlavním nárokem souvisí právně a hospodářsky podružný 
nárok, by povinná strana napřed zaplatila náklady, které vzniknou vy
konáním zastupitelného činu uloženého jí v exekučním titulu, Tato těsná 
spojitost hlavního a vedlejšího nároku nebyla porušena tím, že procesní 
soud povolil usnesením ze dne 15. června 19'28 exekuci ve smyslu § 353 
ex, ř. a při tom nařídil povinné straně, by jako první zálohu na útraty 
s opravou spojené složila k rukám vymáhající strany zálohu 20.000 Kč 
a že po uplynutí lhůty k složení této zálohy povolil dalším usnesením 
ze dne 23. srpna 1928 exekuci zabavením, uschováním a prodejem 
svršků povinné strany k vydobytí zálohy, Byl-Ii tedy okresním soudem 
jako soudem exekučním usnesením ze dne 27. srpna 1928, které mezi 
tím nabylO' právní moci, povolen odklad hlavní exekuce až do právo
platného skončeni sporu, v němž povinná strana uplatňuje námitky ve 
smyslu §§ 35 a 36 ex. ř" není přípustné, by bylo pokračováno ve vedlejší 
exekuci. V tomto směru stačí stěžovatele poukázati na správné důvody 
napadeného usnesení, které nebyly vyvráceny vývody dovolacího rekursu, 
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Náhrada ~kody ~O:,l~t ~~1; Z~;~ z::. ulici jest oddělením se části 
Vypadnuh sklen~n .. ~ h zatmelení okna jest vadnosti budovy 

budovy a nedostate~, pa:cn~ ~m že okno dovnitř se otvírající nebylo 
po rozumu § 131,9 ? .. \z"c·, zástrČkou která má brániti samočinnému 
opatře~ sp~áv~e UCI~ Ujl,; 'k'ídla delze spatřovati vadnost budovy. 
zavřem otevreného o enm o r, , ák lze mluviti jen, 

O vině ,maj~h:l~ domu ,ve S7~; ~t:r~l;z~b;~e ~tavu věci předl
opomenul-lt UČlntti ~1Kldl1a .opa .. t' I domu ohledně net1áležitého za, pokládati. Pokud nelde o vmu maJl e e 

tmelení olren. 318 b' ák . 
Náhrada ~kody ~~Ie § ~ ok c. ~a . ulici není pádem věci nebe2r 
Vypadnutí sklenene tabu e ~ o na ve sm 'slu § 1318 obč. zák. Vy. 

pečnj! pověšené nebo postav~le ~,bytu do p} odtJámtu přechází ručení 
d ľ , z části bytu dane najemcem J"" , ti kna 

pa Ire- I.~ec , b 1 ná'emce povinen, vědel-li o vadllos' o , 
na podnajemnlka. Ovšem Y J T I aspoň majitele domu. postarati se o odstrallělli vady nebo zpravl I o tl 

(Rozh, ze dne 27. prosince 1928, Rv I 405/28.) 

'k d v němž nebydleli. V domě Manželé S-ov~ byli spoluvlastn~ Yed~:u~ko' měli v podnájmu Anna 
měla MarieA-ova napty bi~ jeh;;\~'24 ofevřela Anna T-ová ve svém 
T-ová a Emanu. el,~' Dne , ... z~n z bezpečivši ]'e proti samočinné.mu 

k" k o dovmtr se otvlfa]ICI, ne a . k' 0_ 

~~v~~~í~ ~dyž p'O'zději o!evř.~a d~~~e tf~k;j~d~!o:~ ~~~~~l~,r~~ ;~erf:~á 
vanem jedno kndlo otevr"n; o o mrtelně zranila žalobcova syna. Ža
jeho tabule .. vypadla na uh;~ ~ tam, \obce náhrady škody na manželích 
lobou, o mz tu Jde: doma. a se za . í s o udp r v é s t o I i c e vy
S-ových a na Mafii A-ove. Pro ~ e s n 'tl 'i však proti Marii A-ové, 
hověl žalobě proti manželům ~-lovym, ;vaO~lní ]žalobce ani odvolání ža~ O d vol a c í s o u d nevyhove all! o , 
lovaných manželů S-ových, I' . , I 

N · , ,. s o u d nevyhověl dovolání žalobce, dovo am za o'va" e j v y s S Ir' míti 
ných manželů S-ových vyhověl a žalobu pro I mm za . . 

D ů vod y: 

, .., k zda a pokud stíhá zavinění na úrazu 
Nižši soudy nereslly ota bZ li, č'" tevřené okno proti samočinnému 

Annu T -ovou, ač tato, neza ezpe IVSI o , '" v' sledku a dospěly 
zavření, za~dala .. ~im prvotní Pyčí~u \P~:~~~:j~C~;:dll, bylo, že okenní 
k úsudku, ze p~lcI,no,u toho, z; o .':::u Izatmelena a že scházela zástrčka, 
tabule nebyla naleZlte v ohnl1l.m ra '. . kenního křídla, z něho.ž tabule 
která měla zam.ezlt~ samo~ll1h~e za~:~~ .~kna vadnost budovy, činí oba 
vypadla. Shl~dava]I~e v t~c o ~a ,I ovědny za nehodu ve smyslu 
nižší soudy za,lovane :nandz,ely S ovyulzopC ~třebnou péči v tom směru, by 
§ 1319 obč. zak., poneva z opomen I 104" 
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ony vady okna a nebezpečí z ních vznikající byly včas odstraněny, Do
volací soud přidává se k názoru nižších soudů, že vypadnutí skleněné 
tabule s okna na ulici jest oddělením se části budovy a že nedostatek 
patřičného zatmelení okna jest považovati za vadnost budovy po rozumu 
§ 1319 obč, zák. V tom, že okno dovnitř se otvírající nebylo opatřeno 
správně účinkující zástrčkou, která má samočinnému otevření okenního 
křídla zabrániti, neshledává však dovolací soud vadnost budovy. Podle 
znaleckého posudku, jejž nižší soudy vzaly za základ svého rozhodnutí 
nejsou zástrčky ty u oken dovnitř se otvírajících stavebním řádem přede~ 
psány a lze účele u těchto zástrček snadno dosáhnouti vložením nějaké 
tužší pOdušky utěsněné na spodním deštění mezí obě vnější křídla. Zbývá 
tudíž jen, pokud se týče nedostatečného zatmelení okna zkoumati, zda 
žalovaným S-ovým jako majitelům .domu lze přičítati zavinění v tom 
že se včas nepostarali o odstranění této vady. Podle zjištěných skuteč~ 
ností nelze souditi, že manželé S-ovi v této příčin'ě zanedbali potřebnou 
péči. Předpis § 1319 obč. zák. vyžaduje pro ručení majítele domu za 
škodu, která vzejde oddělením se části budo'vy, by iavini! vadné jeho 
zařízení neb udržování, a podle doslovu tohoto zákonného ustanovení 
a podle materialii k třetí dilčí novele k obč. zák. lze mluvíti o vině 
majitele jen tehdy, opomenul-Ii učiniti opatření vhodná, která podle 
stavu věci lze rozumné žádati. Tohoto nezbytného předpokladu pro 
zavinění- manželů S-ových tu není. První soud zjistil, že zatmelení okna, 
z něhož vypadla tabule, bylo provedeno asi rok před úrazem a že žalo
vaní S-ovi zadali dne 25. srpna 1924, asi 14 dnů před úrazem, staviteli 
opmvu domu, v níž bylo též zahrnuto ",tmelení oken, k němuž ovšem 
před úrazem ještě nedošlo. Nebylo zjištěno, že bylo žalovaným S-ovým 
v poslednim roce před úrazem hlášeno, že zatmelení okna jest vadné 
a že potřebuje obnovení. Jest obecně známo,že se zatmelení oken obno
vuje zpravidla teprve po letech, Provedli-li tudíž manželéS-oví zatme
lení oken rok před nehodou, nelze v tom, že se od té doby o stavu za
tmel"ní oken nepřesvědčili, shledati opomenutí potřebné péče, jak ji 
ustanovení § 1319 obč. zák. na majiteli domu vyžaduje, zejména, když 
se neudálo nic, co by bylo mohlo v nich vzb4diti tušení, že se zatmelení 
provedené před tak krátkou dobou opět II toho kterého okna stalo vad
ným. Dovolací soud důsledkem toho neshledal předpokladu pro ručení 
manželů S-ových za škodu a, vyhověv jejich dovo-lání, zamítl proti nim 
žalobu. 

Dovolání žalobce. Žalobce napadá rozsudek odvolacího soudu, jímž 
bylo potvrzeno zamítnutí jeho žaloby proti žalované Marii A-ové. Ne
právem napadá žalobce právní názor odvolacího soudu, že nelze žalo
vanou Marii A_Oyou činiti zodpovědnou podle ustano,vení § 1318 obč. 
zák. Nejde tu o poškození pádem věci nebezpečně pověšené nebo po
stavené s bytu, nýbrž, jak vylíčeno, o poškození oddělením se části bu
dovy po mzumu § 1319' obč. zák. Ostatně nemohlo by ani v případě 
§ 1318 obč. zák.· nastati ručení žalované Acové jako nájemnice bytu, po
něvadž, vypadne-li věc z části bytu nájemcem do podnájmu dané a pod
nájemníkem výlučně užívané, přechází ručení to na podnájemníka. Rov" 
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něž neprávem brojí žalobce proti tomu, že niž!í soudy n:uzl;aly ľuv~ení 
. A ove' za s'koclu aspoň podle §§'1290, 1297 obc. zak. Ovsem, 

žalovane - , b b' I ... 
kel ,by byla žalovaná A-ová věděla o vadnosti okna, bylo,. ~ yva ,o ]ejl 

) . 1110Stl' postarati se o odstranění vady nebo zpraviti o 111 aspon ma-
pOVll , • . ~. d'''' vk l 
'itele domU a bylo by jí přičitati zavinění na udal?sÍ1, pnv~ IVSI s oe u, 
kel by byla opomenula splniti tuto pOV1l1110St. Nez o~vo}acl so~d_ nabyl 
ř~svědčení, že žalovaná A-ová o vadnoslI okna. neved~,la, ~ vedelI ~e-. 

p la Tento úsudek ]'est vzhledem ke skutkovemu Z]lstem, ktere Cl111 111use . , . A ., ... tk 
dvolací soud na základě výpovědi svědkyne Lily -ove, ze ]e]1 ma a 

~ikdy nepřišla do pokoje podnájemníků, poně.v~dž ~okoj n~le~el vý.
hradně těmto, správný a není v rozporu se seznaD1~ l:.tly A-ove, "ze nevI, 
že podnájemníci bránili matce v přístupu do ,po.~o]e: Zalobce ov~em v~: 
t'ká že žalo'vaná A-ová bydlí v témze byte ]1z nekohk let aze tud~z 
~i I;áležité dbalosti musila již dávno zvěděti, že ukno v poko)! podna

p 'kuo ]'est chatrné Než nebylo prokázáno, ba žalobcem al11 tvrzeno, 
]eml11' . K . 1 d" 
že žalova'ná A-ová před tím, než dala p,okoj ! -O~I a -ove c o po n~]mu, 
sama v pokoji tom obývala nebo do neho I;,~lchazela, a I~ebylc; take Z]~
štěno, od kdy trvají zjištěné vady okna; ~lusI v tomto, ~mer.u vsak I uva
žiti, že se zatmelení oken stalo, lak z]1steno, aSI rok pred ;cr~zem. Nelze 
d,ále přehlédnouti, že podle znaleckého posudk,u bylo Ize,cel!tI tomu" by 
otevřené okno nebylo průvanem prudce z~vren?,. polozel11;c' Fodusk~ 
mezi obě otevřená okenni křídla. Vše to nepnpoustI ~~udek, ze zalovan~ 
A-ová tím, že v posledním roce před úrazem~~prohhz,ela .o~no v poko,]1 
podnájemníky obývaném, porušila povinnou pe,cI O .udrzoval11,?xtu v be>;
pečném stavu. Dovolací soud přidá,vá ~e tudíz k usudku l11zslch soud~, 
Že žalovanou Marii A-ovou nelze c1mlI ve smyslu §§ 1295, 1297 obc. 

zák. zodpovědnou za úraz. 

čís. 8585. 

Zaviněni zaměstnance poškozeného, není-Ii t? po~m}n.ek ~§ 131~ a) 
nebo 1315 obč. zák., nelze pokládati za vlastni zav111em poskoz,eneh~, 
nýbrž jen, za spoluzaviněni ~aměstnance ve ,~myslu §§ 1301 a 1302 obe. 
zák., za něž poškozený zamestnavatel neruc!. 

(Rozh. ze dne 27. prosince 1928, Rv I 513/28.) 

Žalobce zajel vozem na nakládací rampu lomu žalovaného, by n<tložil 
a odvezl štěrk. Při nakládání zřítil se s můstku báňský vozík a ~ora1111 
žalobcova koně, takže musel býti poražen. ŽalobnÍ nárok na nahr~du 
škody 'uznal p l' o c e sní s o ud p r v é s t o I i c ,e důvod~~ p? pravu 
sedmi osminami. O cl vol a c í s o u d nevyhovel odvolam zalob;ce, 
k odvolání žalovaného uznal, že jest žalobní nárok důvodem po pravu 
jen jednou polovinou. 

N e j v y Š š í s o u d uznal žalobní. nárok co do důvodu zcela po 

právu. 

i 

" 
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Důvody: 

Dovolatel napadá rozsudek odvolacího soudu jen z dovolacího dů
vodu čís. 4 § 503 c. L s., shledávaje nesprávné právní posouzení věci 
v tom, že odvolací soud stejně jako soud první stolice dospěl k úsudku, 
že ho stihá spoluzavinční na poškození vlastniho koně. Dovolání jest 
v tomto směru důvodné. Názor odvolacího soudu, že se sbíhá se zavi
něním žalované společnosti i spoluzavinění poškozenéhO' žalobce a že 
tento musí proto nésti škodu poměrně i sám, poněvadž zavinění jeho ko
čího jest pokládati za vlastní zavinění žalobcovo, jest nesprávný. Odvo
lací soud má tu patrně na mysli ustanovení § 1304 obl'. zák., než toto 
zákonné ustanovení nepřiléhá. Není tu především osobního spoluzavi
nění žalobce, neboť žalobce svým vlastním jednáním neb O'pomenutím 
ke škodě nepřispěl. Neručí však ani za připadné zavinění svého kočího, 
neboť ručení zaměstnavatele za zavinění zaměstnance mohlo by nastati 
jen za předpokladů § 1315 nebo 1313 a) obl'. zák. a těchto předpokladů 
tu není. Podle § 1315 obl'. zák. ruči ten, kdo používá osoby nezdatné 
k opatření svých věd, za škodu, kterou tato osoba v této vlastnosti způ
sobí osobě třetí. Zde však nebyla nezdatnost kočího žalovanou stranou 
ani namítána, nýbrž bylo tvrzeno jen jeho zavinění, a kromě toho jde 
o poškození žalobce samého, tedy nikoliv O poškození osoby třetí. Po
dle ustanovení § 1313 a) obč. zák. rud ten, kdo jest povinen jinému 
plniti, za zavinění osob, jichž ke splnění použije, jako za své vlastní za
vinění, v tomto případě však nejde o žalobcovo plnění žalované společ
nosti. Žalovaná strana neprávem tudíž namítá proti žalobnímu nároku 
žalobcovo spoluzavinění. Bylo by tu nanejvýš spoluzavinění kOČího po 
rozumu §§ 1301, 1302 obl'. zák., za které podle toho, co uvedeno, ža
lobce neručí. Toto případné zavinění kočího, spočívající podle úsudku 
obou nižších soudů v tom, že najel ojí na pilíř rampy žalované společ
nosti, bylo by však pokládati za spoluzavinění, při němž by se podíly 
jeho a žalované společnosti na škodě zjistiti nedaly, takže by podle 
§ 1302 obě. zák. nastalo solidární ručení obou za škodu společně způ
sobenou. Důsledkem toho domáhá se žalobce právem na žalované spo
lečnosti náhrady celé škody a bylo proto vyhověti dovolání a změnou 
rozsudků nižších soulili uznati, že žalobní nárok proti žalované společ
nosti je dllvodem zcela po právu. 

čís. 8586. 

Obchod společenstva pO'dle zákona ze dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř. 
zák., s nečleny, jen~ nebyl výslovně dovolen stanovami, jest nicotným 
a strany jsou povinny vrátiti si navzájem, co .jim bylo z obchodu plněno. 
Společensnno jest tu považovati za obmyslného držitele. Pokles hodnoty 
marek, odevzdaných společenstvu spolusmluvníkem, šel by na vrub spo
lečenstva jen, kdyby bylo lze předpokládati, že by byl spolusmluvník 
směnil marky za Kč dříve, než nastal jich pokles. 
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Závazek z nicotného právního jednáni nemůže býti převzat, aniž lze 
platně přistoupiti k takovému dluhu. 

(Rozh. ze dne 27. prosince 1928, Rv I 554/28.) 

žalovaný Josef H. předložil počátkem července 1921 žalujicí bance, 
společenstvu s r. o., šek na 50.000 marek, znějící I~a D,eutsch~ Ba?~ 
v Berlíně. žalovaný vybral si na šek celkem 19.278 Kc, jez byly zaluEc~ 
bankou považovány za zápůjčku, a splahl cel~e:n .5.900. K~: Žalujlcl 
banka zaslala šek ihned Deutsche Bank v Berlrne, jez .jej pnpsal~ na 
markové konto žalující banky. Za dluh jos,efa H-a :aru~ll, se spoluzalo
vaný Rudolf H. Žalobou, o niž tu jde, domahala ~e ,zalu'P.cl ba~h na jo
sefu H-ovi a Rudolfu H-ovi zaplacení 18.530 Kč, jez tvonl, dluzny zbytek 
14.278 Kč vzrostlý o úroky. Žalovaný josef H., na\11lt~ pohled~vku 
50.000 Kč z důvodu náhrady škody a, oba ~al~vanI pohledavk~ 
10.000 Kč jako náhradu za ztrátu v kursovl1l\11 r?zctllu seku. Pro c e s n I 
s o udp r v é s tol i c e zamítl žalobu ohledne R~dolf~ H-a, uznal z':
žalovanou pohledávku po právu proti josefu H-ovl pemze,;, 14.278 Kc, 
neuznal po právu vzájemné pohledávky josefa H-~ 5~.000 Kc ~ 10.000 Kč 
a uznal žalovaného joseia H-a povinným zaplahh ~a!obkyl:1 14.278 Kč 
proti vrácení 50.000 marek. D II vod y: Stanov.a".'l za~ujl~1 b~nky, ob
zvláště § 1 odst. 2 písm. f) a § 4 a 18 jest prokazano, ze ,zalujlcl _ban~a 
jako společenstvo p,odle zákon~ ze dne ~. dubna 1873, ,ČIS. 70 r. zak~ 
spočívá na vzájemne pomocI a učelem jejlm jest" by vy~elek ,a hospoda 
ření svých členů podporovala. ~ zlepšova·la,. C?Z" k;ome j~neh,o deJ e se 
udHením a obstaráváním zápu}cek za nejlac1l1ejsl urokove ;nlry, ze na 
ýýhodách společenstva mohou bráti p~díl P?u~e. člen,ové a. ze s:;, provo
zování obchodu omezuje, že se členstvl n,aby~a .len pls:l~nyl;r pn stupem 
a přijímacím usnesením předsednrctva a ze zapujčka muze byh P?skyto
vána jen členům. Podle výpovědi svědka Z-a a prot~kolu je~t dale pro
kázáno že v 'sezení z 28. července 1922 josef B. byl pr1Jat za clena spole
čenstv~ se dvěma podíly, že však písemné prohlášení o přístupu nepo~al. 
Z těchto zjištěných okolností vyplývá, že zápů}čky by;y jo~efu H-o~1 z~-
11Ijící bankou poskytnuty, ačkoliv nebyl členem spolecnostr,.ne~čll1lv pl
semné prohlášení o přístupu jako člen spo~ečno:,t,l. jeho pr1Jetr zaye~a 
v sezení správní rady stalo se nepráve".'. Zalujlcl, ?anka poskytl1jl~ za
půjčky, jednala proti stanovám a protI zak?n,u:, Uvazlv tyto okolnosh do
spěl soud k přesvědčení, že smlouva o zapujcku jest podl; § 879 o~,č. 
zák. neplatná a právně nezávazná, poněvadž činn?st seol.e~~n~t~a muze 
směřovati k podpoře výdělku a hospodářství člen~, k~z?y j,my učel Jest 
vyloučen a společenstvu ~edovole~: ano pn~k presta~a by tl spolecen
stvem ve smyslu zákona. Zalobkyne nesm! pres,~ouP:l11l11 stanov p~sky
tovatizápůjčky nečlenům. ježto v souzeném pr;pade pro~1 stanov~m a 
proti zákonu o výrobních a hospodářských spolecenstvech z,alobkyne p~
skytla zápůjčku nečlemr, jest zápůjčka neplatnou podle zakonneho za~ 
kazu a nezávaznou (čís. sb. 4273). jak jest nesporno bylo jos~fu H-ov; 
půjčeno 3.000 Kč, 10.000 K,č, 2.000 Kč a 1.500 L v kursovl1l hodnote 
4.278 Kč, tudíž dohromady 19.278 Kč, na něž josef H. uplahl 5.000 Kč, 
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zústal nezapraven dluh 14.278 Kč. Uváživ tyto zjištěné okolnosti dospěl 
soud k přesvědčení, že zažalovaná pohledávka proti prvžalovanému Jo
sefu N-ovi jest po právu jen částkou 14.278 K,č. Eventuelní žádosti ža
lobkyně o vrácení toho, co každá strana obdržela podle § 877 obč. zák. 
jest vyhověti s vyloučením úroků, nákladů a jiných výloh, poněvadž zá
půjčkový obchod byl neplatný, pročež žalobní žádání co do zbývajících 
4.252 Kč s 8 y,j % z 18.530 Kč od 1. července 1924 bylo jako bezdůvodne 
zamítnouti. Naproti tomu má žalující banka vrátiti obdržených 50.000 M., 
k čemuž se prohlásila ochotnou. K námitce žalovan}'Ch, že toto vzájemné 
plnění jest nemožné, poněvadž marka není již platidlem, jest poukázati 
k tomu, že na nemožnost plnění mohl by se odvolávati jen ten, kdo jest 
plněním povinen, což nečiní, takže plnění není pro něho nemožností. K ná
mitce znehodnocení marky jest poukázati na to, že žalobkyně, jakž pro
kázáno, neobdržela příkaz, co se má s markami státi, že marky neměla 
ve správě a že tudíž nejen lIebyla povinna, nýbrž ani Oprávněna přikazy 
o markách vydati, obzvláště pak je prodati. Nemůže proto žalující bance 
býti přičítáno zaviněni na škodě, kterou žalovaný utrpěl znehodnocením 
marky, a není tu ani neodůvo,dněného obohaceni, ježto Josefem H-em 
presentovaný šek na 50.000 M. byl ihned zaslán na Oeutsche Bank v Ber
líně k inkasu a oznámení o připsání k dobru bylo předáno Josefu H-ovi, 
pro něhož bylo markové konto u žalobkyně vedeno. O d vol a c í s o u d 
vyhověl odvolání ža'lobkyně potud, že uznal žalovaného Josefa H-a po
vinným zaplatiti žalobkyni i 5% úroky z 14278 Kč od 2. března 1926, 
jinak Odvolání žalobkyně nevyhověl, odvolání žalovaného Josefa H-a pak 
vůbec nevyhověl. O ů vod y: K odvolání žalobkyně. Žalující banka jest 
společenstvem s r. o. a spadá tedy pod zákon ze dne 9. dubna 1873, čís. 
70 ř. zák. Podle § 1 tohoto zákona jest účelem společenstev, podporo
vati výdělek nebo hospodářství člénů. Každý jiný ú,čel jest vyloučen a 
není dru'žslvem' c!ovolen, ana by společenstva přestala býti společenstvy 
podle zákQna. Zásada tato došla výrazu i v § I stanov žalující banky, 
jenž omezuje činnost družstva na jeho členy a dovoluje, by družstvo 
vstoupilo v obchodní styk s nečleny v pfipadech jen výjimečných. MeZÍ 
výjimkami těmito nepřichází. ani poskytování zápůjček ani zpeněžení 
šeků. Nemůže proto žalující banka, nechce-Ii jednati proti stanovám, ani 
Poskytovati nečlenu zápůj,čku ani pro něho obstarati zpeněžení šeků. 
Soud procesni dolíčil správně a v souhlasu se spisy, že se žalovaný Josef 
H. členemžalujicÍ banky nestal, nepřihlásiv se za člena pisemně, a bez 
písemné přihlášky se podle § 4 stanov nikdo členem banky státi nemůže. 
Nebylcli však žalovaný Josef H. členem žalující banky, neměla mu obsta
rati ani zpeněžení šeku, ani mu na ně poskytovati zápůjčky nebo zálohy 
a, učinila-Ii tak přece, jest její právní jednání s Josefem H-em nejen ne
platné, nýbrž podle § 879 obč. zák. i nicotné a nemohou z něho pro 
smluvni strany vzniknouti ani práva ani závazky. Nicotné jednáni má za 
následek povinnost k vráceni toho, co bylo ze smlouvy plněno (§ 1435 
obč. zák.). Jak procesní soud dolíčil, obdržel žalovaný Josef H. od žalu-
jici banky v hotovosti celkem 19.278 Kč, uplatil na to 5.000 Kč a zbývá 
mu proto k placení 14.278 Kč a jest proto povinen, by tuto částku žalob~ 
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.. . k ')0 'čku nebo jen iako zálohu, která ve své 
kyni vr~til, ať jl ~lo~la! .ta 

o z~aU~íce žalll'ící banka práva nemá a proto 
podstate ne111 nez z.ap~jCk~U .. k e oChybil přisoudiv žalobkY111 jen tuto 
soud po strá,;ce prav~l ll! tela n -~vi Záv~zek z jednání nicotného ne
čás:ku prot; z~lova~emul Jfst~nrpřev~at ani utvrzen smlouvou ruk,oje~,
múze byl! treh oso o,u p a ns olužalovaný Rudolf H. nemohl platne pre
skou. Z toho plyne, ze all! P 'j zaruči'i Neprávem poukazuje žalu
vzíti dluh Josefa H:a, a111 se :a l~e žalovan'.'Josef H. na dluh splatil, ne
jící banka k tom~, ze 5.0,00 ~~~h~ ode,čten~, poněvadž tato částka byla 
i11llŽe býl! ze zazalovaneho , 'I h a to co bylo uplaceno na dluh ze 
nlacena na dluh z poskytnubk za o J d a'n'o zpe't V souzeném případě ' 'h "e yl1 poza ov . 
slíbu neplatne o, nemuz do tatek formy nýbrž o smlouvu 
nejde jen o smlou~u neglatn?u pro ne : oveni § 1432 obč. zák., jehož 
nicotnou a v takovem p,npade ne~lat; udst~n 1435 obč zák Podle toho 

cl I" n' brz prc plS § '.. 
se žalující banka ovo ava" y , . h R dolfa H-a vůbec odůvodněno. 
není odvolání, P?kud jde ~ z~lovanef Ou ~důvodněn~ ani ohledně spolu
Odvolání není vsak, poku le e ,o JlSel~ cen ohledně úroků. Na ty arci ža
žalovaného Jo~cfa ~-a. Op:avnl~n? lova~ý Josef H. jest s placením v pro
lující banka ma pravo,po~eva't~.z~ 1 bkyni jsou pouze zákonné úroky 
dlení. Ovšem úroky, ktere pa n za od' kd nárok z bezdůvodného 
5';70 a příslušejí žalobkym teprve ~dle dne,., 1 Ybřezn'a 1926. Bylo proto 
obohacení vznesla na s,oud. To se ~ a ~ ne~"osiatním však obě odvolání 
odvolání ohledně úroku z časl1 vy oveno, 

žalující banky zamítnuta. , BI'" hora podotčeno že v odevzdání 
K odvolání Josefa H-~. y o ll~ \0 než žádost ~. jeho zpeněžení, 

šeku žalobkyni nelze sp~troval1 lllC Jl~~ť ~devzdání to jiného rozumného 
i když výslovně nebyla prednesena, n:. . 'eku ajeho přijetí jest, ne-Ií 
vy 'kladu nepřipouští. Návr.h na ~penelzell!Ous Inomocenskou. Ať se však 

.' "skou aspon sm ouv p , 
smlouvou kOmlSlOl1ar , ,b I 'Iohkyně oprávněna s docílenym 
jedná o smlouvu tu nebo o,~u, l1e} a za. o Josefa H-a samostatně na
výtěžkem bez z,~I~štlllh~ pnkkazu:a:ov~~~ravenské koruny, nýbrž musila 
kládati a obzvlaste za neho Oupll,ces H ři raven' Takovýto 
míti stále výtěžek ten pro h~oVanehOj~:e~~lo;:n} foset J.' žalobkyni 
příkaz však podle napadene o rozsu 'I . to na vrub žalovaného Josefa 
nedal.. Pr%e pozbyla-Ii ~1~r~,:. ~nYk s ~'ím jest však odňat námitce za
H-a, nrkoh vsak na vrub z~ Upel .an y. mti žalobě brání, veškeren 
počtení, ,!derou ~e jedlne zal~van~a!Ožs~~~kY~i šek, by ho zpeněžila, ni
základ. zalovany Jose; tl:,~u e;znemůže proto namítati, že, když jest ne
koli jako zástavu za ,za,~ulc . . i smlouva o zástavu. Ostatně 
platnou sn;louva o :apujčk~, lest n~pl:tn~:é stolici nebránil a, činí-li tak 
se touto namltkou zalovany Jf

sef 
. 'k:n v řizeni odvolacím nedovoluje 

teprve nyn!, je to ~áoz~oatobu~zel::~~st~anemá pro spor významu, poně~~dž 
(§ 482 c~ ~. S')'I O " ., e 1i šeku jako plnomocnice neho komlslOnarka 
žalobkyne jedna a pn zpenez hl cl ' marky šlo tedy na jeho vrub, ať 
žalovaného Josefa H-a a zne o nocem. vení § 1041 obč. zák. 
byl držitelem bezelstným ne~ obl~ysl~1Yh~~1U~~~nO~ávati poněvadž tento 
nemůže se žalovany' loseb! h .. s ~sp~o případ smlouv'y, zpeněžení šeku 
předpis má na mysh len o o acem 11111 
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žalobkyni mělo však původ ve I . • 
lze upříti, že nebylo dúvodu b- s~~l~~~ť" treba~ ve smlouvě nicotné. Ne_ 
proti vrácení 50.000 M., nebol žaIObkn!.Joset H. b~1 ods,:uzen k plnění 
tuto .Částku vrátiti, by však žalovaný J~S:f ~ceb Plro~las"a, ze Je ochotna, 
protI vrácení této částky 10 nenavrhla Ne.' ylo S?uz:,n k placení jen 
býti důvodem k odvolání Žalobkyni, nik~1i v:a~~Ca~K~~~e~~utoJto mf OhHlo by 

N eV" , ose II -OVl 
Josefa J_v

/ s s I S o u d nevyhověl ani dovolání žalobkyně ani dovolání 

Důvody: 

Názor odvolacího soudu, že odevzdáni šek • lb' • 
Josefem H-ém není než žádostí o ••. • u za o kym zalovanÝI1! 
to nepřipouští jiného rozumného v;~~~~ze~~ ~ekuk pO,n~vadž odevzdání 

~~;~~J.!}i~tp~~g~ ný~rž ,Ul' S~,dk:nkl právnil;l. p~~t~ane'I:~mn!~S~~t~ka:ik~; 
. e-za eZI VSa na tom zda ten! ' d ' 

SO~dU jest;p,rá,vný• a zda zpeněžení šeku p~dle vůle ~r~:z~~I~ ;~laciho 

1
ee
m e.~'~c~,Yj;:~~~dr~:~~~~~í, p~~Jz~a ~o;~~S!~~ ;~r~~~~oun~~~~ým y plr~J~~ 

r;., ze podle umyslu stran měl šek b 'I' 't Jl '., vanl Jose, 
JIm na žalobkyni. Ani na tom nezáležř ~ďas avou z~ ;apuJčky, zádané 
tovala Josefu H-ovi na jeho žádost b 'I a, P!a~k' Jez za!obkyně posky
vou cenu šeku. NebOť právní jednán/ ~e za~uJlc b~u Č,I zalohou na trhoé 
a ť se na ně pohlíží tak neb k . Zl za o. yn' a Josefem H-em, 
podle § 879 .' d ona , byla, Jak dOVOdIly správně nižší soudy . 

pIvy o stavec obč zák nicot' • d· , 
i~~rr,ni, kte;-á i,est společenst~em ~e sm;:~'u pzo~1e;naa zzest~~~vgn~ j~ou 

, CIS. 70 r. zak. dovoleny jen Ufě'!' b h d • ,u na 
nepatří obchod, který činila se žl' : oJ c °f y s necleny, mezi které 
odůvodnil právní názor, že smlo~~yva;yo~ hos~oem HI-e.m. Nejvyšší soud . 
jsou nicotné b Ir. c o u spo ecenstva s nečleny 
čl.~ny, již ve' svlctr~zs~~~~~~í~~ s~bC:,o~y Čí~P~~~;'1Si~~ I obmezeny ,n~ 
r~l;i~Gk b~ o~ tlOhoto, názoru upu. stil. Byii pr~to p~dle § 8~7n~~~e~~~a 

yne I za ovany Josef H povinn' 't't' d h' '. obdrželi Rozsah Ct .' .• , , I, vra 'I fU e straně to, co od ní 
t " e o povmnoslI nd, se podle § 1437 obč 'k dl 
~no, zda příjemce byl držitelem bezelstným či obmysln' . z~. po e 

p atnoksh obchodu věděl nebo věděti musel čili nic. Ve sp~~~' nZ a.~ ne
Jevo o olnosh nasvědčujicí t • J f evys y na 
ního jednání s~ žalobkyní. Nel~~':;lUz~lá~:t a f.!, vědělo .nepla!n,:st! práv
sel, poněvadž nemusel ," nt za VInU, ze o nI vedetl mu
to spolehnouti že žalozbnkayt,I,e,ObzSaachh st~nov žal~bkyně a mohl naopak na 

, ova meze JI stanovam' tč ' J 
f~o~~l~~~n:i~ 1;;t;~, ;oP~~I~~~r~~b tOJ;~t I~~dl~, zjištěnil~~Ší~~e~?U~s~ . 
úroky teprved . d k " a o c. zak. plahŤl z teto častky 
té. . o, e . ne, dy narok na vráceni byl vznesen. Žalobkyně byla . 

z povmna vraŤ!Ť! Josefu H-ovi Co od něho obci· I . . 

~d~.~i~~~zIi}~I~l;j~a ~~~~!~~:~~~;:~/~?lo6~~á~ii~:~1irgl~:~~~~: 
. ., ponevadzsek znel na marky a 
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žalobkyně obdržela marky nikoliv Kč. Žalobkyně vrátila žalovanému 
50,000 M. tím, že mu tuto částku připsala na jeho kontu k dobru. Jde je
ště o to, koho stihá škoda z poklesu hodnoty marek. Žalobkyně připsala 
žalovanému Josefu H-ovi 50.000 M. k dobru teprve 30. záři 1921, ač ob
držela šek ocl žalovaného 30, července 1921 a vybrala jej 2, srpna 1921. 
Od 30, července, pokud se týče 2, srpna 1921 do 30. září 1921 poklesl 
kurs marky, jak bylo jako nesporné zjištěno, z 1 Kč na 80.5 h, hodnota 
50.000 M. tedy z 50,000 Kč na 40,250 Kč tedy o 9.750 Kč. Žalobkyně 
musela znáti své stanovy, musela tedy věděti, že obchod se žalovaným 
jest neplatný. Jest ji tudiž pokládati za obmyslného držitele, který podle 
§ 335 obč, zák, jest povinen nahraditi všechnu škodu jeho držbou způ
sobenou. Pokles hodnoty 50,000 M. v době, kdy byla žalobkyně v jejich 
držbě, byl by škodou, kterou žalovwný utrpěl držbou žalobkyně, kdyby 
bylo lze předpokládati, že by žalovaný byl marky směnil za Kč dříve než 
pokles nastal, kdyby oyl mohl s nimi volně nakládati. Ale žal0vaný ani 
netvrdi, že by tak byl učinil a nelze to ani předpokládati, vždyť nedal, 
ani když mu 50.000 M, bylo připsáno k dobru, a vůbec nikdy příkaz ke 
směně marek za Kč. Škoda z poklesu marek byla by tedy nastala, i kdyby 
je žalobkyně byla žalovanému neprodleně připsala k dobru, takže neni 
příčinné souvislosti mezi touto škodou a držbou žalobkyně. Znehodno
cení marek po dobropisu jde rovněž na vrub žalovaného. Dobropis 
50.000 M. byl jeho jměním a znehodnocení marek bylo tudíž náhodou, 
nastavši v jeho jmění. Žalookyně neměla, jak zdůrazňuje správně odvo
lací soud, ani práva ani povinnosti, disponovati markami a směniti je 
za Kč, dokud žalovaný ncdal jí k tomu příkaz. Zcela lichou jest námitka 
žalovaného Josefa H-a, podle níž tím, že byl odsouzen zaplatiti žalobkyni 
14.278 Kč proti t0111U, že ona mu vrátí 50.000 M., stalo se plněni jemu 
uložené nemožným, poněvadž jest prý nemožným plnění žalobkyni ulo
žené. Námitku tu vyvrátil již odvolací soud, na jehož důvody se žalovaný 
poukazuje, Co se týče Rudoifa fl-a, posoudil odvolací soud věc rovněž 
správně po stránce právní. Jest mu přisvědčiti, praví-li, že závazek z ni
cotného jednáni nemůže býti osobou třetí převzat, z čehož plyne, že také 
přístup Rudolfa H-a k dluhu Josefa H-a nebo převzetí tohoto dluhu Ru
dolfem H-em není platným. Žalobkyně může žádati vrácení toho, co z l1i
cotného jednání plnila, jen ocl toho, komu plniIa. 

čís, 8587. 

Zásada vytčená v čl. 368 obeh, zák., že pohledávky z jednání, které 
uzavřel komisionář, může sice komitent uplatňovati proti dlužniku teprve 
po jejich postupu, že však v poměru mezi komitentem a komisionářem 
nebo jeho věřiteli pokládaji se takové pohledávky, byť i nebyly postou
peny, za pohledávky komitentovy, platí j v jinýchpřípadeoh zastoupení 
mimo komisionářství. 

Prodal-li vlastníkův zmocněnec věc svým jménem, přísluší vlastniku 
prati exekuci, vedené vymáhajícím věřitelem zmocněnce na pohledávku 

I , 

i 
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za kupitelem, žaloba podle § 37 ex. ř., třebas mu pohledávka zmocněnce 
nebyla postoupena. 

(l<ozh. ze. dne 27. prosince 1928, Rv 1611/28.) 

. Ž.alovanér:1Ll byla .?~volena exekuce zabavením a přikázáním k vy
branr pohledavky dluznrka Karla S-a za Ottou H-em. Žalobou, o niž tu 
jde, d~máhala se Mari~ y-ová p;oti žalovanému, by bylo uznáno prá
v,em} ze exekuce vedena zalovanym na pohledávku za Ottou H-em jest 
neprípustnou, že pohledávka ta přísluší žalobkyni a že se exekuce jakO'ž 
: dosud provedené exekuční úkony zrušují. Žalobkyně tvrdila v žalobě 
ze ~abav:ná pohledávka je~t jejím r;:aje!kem, ježto Karel Š., který jest 
u nr zamestnan pko vedoucl hospodarstvl, vystupoval při jednání o pro
dej koně jako její plnomocník, takže pohledávka za Ottou H-em vznikla 
jí a nikoliv Karlu Š-ovi. O ba niž Š. í s o u d y žalobu zamítly. 

N e jv y š š í s o u d změnil rozsudky obou nižších soudů v ten 
rozum, že se exekuce zabavením a přikázáním k vyhrání peněžité po
hledávky 5000 Kč prohlašuje nepřípustnou. 

Důvody: 

Žalobkyně napadá potvrzujíd rozsudek odvolacího soudu dovolacím 
důvodem čís. 4 § 503 c. ř. s. pro nesprávné posouzení věci po stránce 
právnÍ. Do~olání bylo shledáno důvodným. Nižšími soudy jest zjištěno, 
ze vla~tnrcl prodaného koně byla žalobkyně, že svěřila koně k prodeji 
Karlu S-OVl a že tento nikoliv jako její plnomocník, nýbrž vlastním jmé
nem jako pro datel Ujednal s Ottou H-em pokud se týče s jeho zástupcem 
trhovou smlouvu, z niž pochází exekucí postižená pohledávka na za
pbcení kupní ceny. Oba nižší soudy vycházely z názoru, že vylučovací 
narok by byl odůvodněn jen, kdyby bylo prokázáno, Že zabavená po
hledávka přísl_uší žalobkyni, bud' tak, že jí nabyla hned původně jed
namm Karla S-a, neb aspoň později postupem, a řešily spornou věc 
je~ s hledlsk~ § 1017 obč. zák. S tohoto hlediska dospěly k závěru, že, 
jezto Karel S. neujednal kupní smlouvu bud' výslovně neb aspoň pro 
d~'Uhou stranu seznatelně jako plnomocník žalobkyně, nýbrž vystupoval 
sam jako pro datel vlastním jménem a dodatečný postup pohledávky 
nebyl ve SpO,fU am tvrzen, Jest ze smlouvy oprávněn a zavázán jen on, 
a proto zamltly vylučovací žalobu, majíce za to', že žalobkyně nepro
kazala_ ~o. r.oZl~mu § 37 ex. ř. k pohledávce exekucí dotčené právo, ne
dO!)~u~teJ1CI vykonu exekuce. Než tomuto názoru nelze přisvědčiti. Ze 
zpstene okolnosti, že Karel Š. příkaz žalobkyně k prodeji koně provedl 
trm způs~bem, že, uzavíra'je kupní snrlouvu s OttoU' li-em, pokud se tý,če 
.~ jeho za~tupcen;, nevystup~val proti, němu jako příkazník (zmocněnec) 
zalo_bkyne, nybrz jednal s mm vlastnlm Jménem, plyne ovšem, že nešlo 
o pn pad, který v prvé řadě má na mysli ustano,vení § 1017 obč. zák. 
(sIDva: »v mezích z jev n é plné moci«), kde třetí osoba věděla neb 
aspoň z okolností mohla poznati, že jedná s plnomocníkem, nýbrž 
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o případ, kde příkazník provádí přikázal;é jednání s~ce na ú~et při~aza
telův, při tom však proti třetímu smluvnrku v:~st~p'uje vlast~rm jmen.em, 
že tedy šlo o t. zv. tajnou plnou moc ,(neprrme zastoupem), _o pravm 
poměr, jenž pro obor práva obchodl1lho jest upraven v predplsech 
čl. 360 a násl. obch. zák. o jednání komisionářském. Zde obsahuje čl. 368 
obch. zák. ustanovení, že pohledávky z jednání, které uzavřel komisionář, 
může sice komitent uplatňovati proti dlužníku teprve po jejich postupu, 
že však v p o 111 ě r LI mez i k o m i ten t e rn a k o !TI i s i o II á ř e m 
n e boj eh o věř i tel i pokládají se takové pohledávky, byť i ne
byly postoupeny, za pohledávky. ~omitentovy, což má v z~pětí, žepři
kazatel může exekuci odporovatI zal obou podle § 37 ex. r., byla-Ir ta
kO'vá pohledávka zabavena věřitelem komisionáře. Tento předpis není 
ustanovením výjimečným, naopak v něm ,docház! výraz.u jen ,zása~~, 
která plyne z povahy nepřímého zastoupem a pJatI proto I v jrnych prr
padech nepřímého zastoupení mimo komisionářstvÍ. Právem dovolatelka 
vytýká Že exekucí má vymáhající věřitel dojíti uspO'kojení své vykona
telné pohledávky ze jmění povinného. Této zásadě by se příčila povo
lená exekuce, neboť podle skutkového a právního stavu věci není zaba
vená pohledávka na zapla{:ení kupní ceny skutečným majetkem Karla 
š-a a neměla se jím nikdy státi, poněvadž tento jen z příkazu a n.a ú~et 
žalobkyně proveďl prodej jejího koně a je proto podle § 1009 obc. zak. 
povinen, by výtěžek odevzdal žalobkyni, po }řípadě by jí po;t~u?ll 
příslušnou pohledávku. Tento nárok žalobkyn~ :,zhlede~ ke zJIstenym 
okolnostem nedopouští výkO'n exekuce, vedene zalovanym na tuto po
hledávku bez ohledu na to, zda se žalobkyně též formálně stala pod
mětem této pohledávky. žalovaný zřejmě nemá nároku, by ~o.šel uspo
kojení ·své pohledávky z majetkového předmětu, jenž stejne Jako pro: 
daný kůň hmotněprávně jeho dlužníku nepatří: 10 .. tím m~ně, a~ sám a111 
netvrdil že šlo o jednání na oko neb o ]ednam JInak zavadne. Z toho, 
CD dos~d uvedeno, jest zároveň zřejmo, že se nižší soudy neprávem 
k odůvodnění svého opačného stanoviska dovolávají ustanovení § 1017 
obč. zák., zejména poslední věty tohoto předpisu, kde se praví, že tajná 
plná moc, udělená zmocněnci, nemá vlívu na práva třetí owby (»d e s 
Dritten«)·. ·cNeboť tento předpis podle svého doslovu a smyslu zcela 
nepochyh~ě upravuje jen poměr mezi zmocnitelem (přik~zatelem), 
zmocněncem (příkaznikem) a třetí. osobou, s kterou zl';?COe;,eC, pro
váděje příkaz, sjednává smlo~vu. ,Měl bl proto :' tomto~npade vyznam 
jen, pokud by šlo o posouzem ."za.jemneho por;ren~ meZ! ~,alobkyl1l,. Kar
lem Šcem a Ottou H-em' ale nIjak se nedotyka otazky pnpustnosÍl exe
kuce, vedené žalovanýn; jako čtvrtou osobou, na smlouvě nijak .~:~ú: 
častněnou. Skutečnosti žalobkyní ve sporu tvrzené, pokud byly mZSlml 
soudy zjištěny, opodstatňují tudíž právní základ vylučovací žal~by, 
podle § 37 ex. ř. a odůvodňují žádaný výrok, že se exekuce prohlasuje 
nepřípustnou (srov. v témže smyslu: Ehrenzwelg, SystenI 1., 1, 1925, 
str. 266.; Mayr, Lehrbuch des biirgerlíchen Rechtes, 1., 1, 1922, str. 242. 
Pokud jde o otázku, že v podobných případech. též obligační nár?~ 
může opods,tatnitl žalobu podle § 37 ex. ř.,srov. též Neul11ann, Komentar, 

, 

!' 

I. 
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1927, ;tr. 184, dále rozhodnutí nejvyššiho soudu videňského ze dne 
1:. kve!na 1909, Rv. V 809!9, GI. U. Čí~. 4614). Bylo proto vyhověti 
~iuvoclnemu dovolaTI! a zmCllQU rozsudku obou nižších soudů uznati 
Jak se stalo" při čemž z prosby žalobní bylo vyloučiti ony části, jeŽ 
s pO,dst~tou z,aloby podle, § 37 ex. ř. nesouvisejí a jimž, pokud Jde o žá
dany vJ::rok, ze zabavena pohledávka přísluší žalobkyni, za vylíčeného 
stavu veCl am nelze vyhověti. 

čis.8588. 

, Vyhověl-li s?ud prvé stolice námitce věcné nepřislmnosti a odmitl 
zalobu, rekursm soud pak k žalobcovu rekursu vrátil žalobci žalobu 
k ods!ranění ,~epříp!,lstnéh? hr~madě~,i ~alob, jest dovolací rekurs pří
pustn~. K pnkazu zatobCI, by zalobm naroky rozde1il do několíka žalob 
Jest p~~olán jen soud prvé stolíce; příkaz takový nelze však vydati: 
byl-!! ]I~ vznesením námitky nepříslmnosti soudu zahájen mezispor 
o pnslusnost soudu. 

(Rozh. ze dne 27. prosince 1928, R II 404/,28.) 

. Žalo~u ? zap:~cení 5.600 Kč zadal žalobce na soudě okresním. K ná
mitce ve,cne nepnslušnostl s o udp r vé s t o I ic e žalobu zamltl. R e
k u r s n ,I s o u d v~~ověl žalobcovu rekursu potud, že změnil napadené 
usn~senr ta~to;}~ ucele:n odstranění nepřípustného sloučení žalob vrací 
se zaloba zalUl'cl strane; k tomu účeli určuje se lhůta čtrnáctidenní; 
bude-II ta'Ío Ihuta dodržena, bude k žalobě přihlíženo, jakoby se bylo 
st~lo v den, ~terého původně došla (§ 85 c. ř. s.), D ů vod y; Právem 
ma. nap,:dene usnesení za to, že uplatňování všech žalobních nároků 
ledm.o~ z}lobou ~ tomto případě není přípustné" Z § 11 a 227 c. ř. s. 
vys,vl:a, ze ta~ove hroma,~ě'l1~ je přípustné jen, je-li procesní soud pří
slu~nym pr? vS,echny, v t,eze ~aIobě uplatiíované nároky, Musí tedy pří
slusnos! (~~cna a ,mlstm) byh opodstatněna nejen pro jednotlivé ná
:oky, nybrz I pr? ~sec~ny nároky dohrom"dy. Nelze proto spojiti jedinou 
:~Iob~u le~notl!ve naroky pod 5.000 Kč, je-li současně suma všech 
I,aroku ~etsl ne~ 5.000 Kč. Tuto zásadu vyslovilo již ministerstvo spra
vedl~o~t! ve svem zodpovídání otázek k § 227 c. ř. s. Nepřípustné hro
madem ,;alob lest jen formální vadou, kterou strana má odstraniti podle 
§ 85 c .. r. s., (~el1er; Zentralblatt 1920, čís. 486). 

N e J v y s S I S o u cl zrušil napadené usnesení a uložil rekursnímu 
soudu, by o žalobcově rekursu znovu rozhodl 

o ů vod y: 

Vzhle~e~ k u~ta~ovení § ~5 třeti, odstavec c. ř. s., že proti příkazu 
k .odstranen! formallllch vad pnpravneho SpISU není samostatného oprav
n;',ho pr?,stredk~, bylo př:~evším zkoumati, zda dovolací rekurs jest 
vubec pnpustnym. Odpoved na tuto otázku může býti jenom kladnou, 
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nehoť napadené usnesení jest konečný·m rozhodnutím rekursního soudu 
o odděleně projednávané námitce předmčtné nepříslušnosti okresního 
soudu a to usnesením změňujícím proto podle § 514 c. ř. s, a § 528 opa
kem c. ř. s. dovolacímu rekursu podrobeným. Okolnost, že .se jím žalobci 
ukládá rozloučení společně zažalovaných nárokú do několika žalob, tedy 
odstranění i formální vady, nemůže býti na újmu právu stran na pře
zkoumání od sebe se odchylujících usnesení nižších soudů soudem třetí 
stolice, zvláště když nynější rozhodnutí jest pro mezíspor o příslušnosti 
konečným a rekursní soud nebude míti možnost a příležitost, by vydal 
nové rozhodnutí, s nímž společně by nynějšímu jeho usnesení mohlo 
býti dodatečně odporováno. Tím jest také již naznačeno, proč napadené 
usnesení jest nesprávným. Rekursní soucl nerozhodl ani o sporné otázce 
předmětné příslušnosti okresního soudu ani o rekurs ním návrhu, by ná
mitka předmětné nepříslušnosti byla zamítnuta, nýbrž vyhnul se rozhod
nuti lim, že příkázal žalobkyni, by žalobní nároky rozdělila do několika 
žalob. K takovému příkazu byl povolán jen soud první stolice a to podle 
vysvětlivek ministerstva spravedlnosti k § 84 c. ř. s. čís. I písm. c) ještě 
jen s podmínkou, že tím nebude dotčena otázka příslušnosti do'volaného 
soudu. Žádným způsobem nelze tak postupovati, když byl včasným 
vznesením námitky předmětne nepříslušno,sti již zahájen mezispor o tom, 
zda okresní soud', u něhož byla žaloba podána, jest pro ni příslušným_ 
Rozdělením žalob ní ch nároků do několika žalob nebude odčiněna sku
tečnost, že dne 1. dubna 1928 byla podána u okresního soudu žaloba 
o 5.600 Kč a že žalovaný navrhl včas, hy tato žaloba byla pro nepří
slušnost okresního soudu odmítnuta. Nařízením, by žalobní nároky byly 
rozlou,čeny, uznal rekursní soucl oprávněnost námitky předmětné nepří
slušnosti, ale odmítl rozhodnouti mezispor vzniklý jejím podáním a 
Ullčlil za účelem odstranění vytýkané nepříslušnosti příkaz k nové úpravě 
žalobního návrhu, která by, majíc vliv na rozhodnutí mezisporu o pří
slušnost, byla podle obdoby § 235 c. ř. s. možnou pouze se souhlasem 
žalovaného. Dovolacímu rekursu bylo proto vyhověno a uznáno, jak 
se stalo. 

čís. 8589. 

Byly-Ii stroje uvedeny ve spojení s budovou osobou, jež neni vlast
níkem nemovitostí a jež nabyla strojů s výhradou vlastnického práva, 
nejsou stroje, třebas byly přimontovány k betonovému podkladu, pří
slušenstvím nemovitosti a nezaniká tím vlastnické právo osoby, jež 
s výhradou vlastnictví odevzdala koupené stroje kupiteli do užívání před 
zaplacením kupni ceny, třebaže nebylo v pozemkové knize pozname
náno, že stroje jšou vlastnictvlm někoho jiného. 

(Rozh. ze dne 27. prosince 1928, Rv II 244/28.) 

Žalující Družstvo k nákupu strojů domáhalo se na vymáhajícím vě
řiteii, by byla zrušena exekuce vedená žalovaným proti Janu K-ovi na 
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s~roj, jejž prý žalujíci družstvo zakoupilo pro svéh 'I J 
pre~echalo mu ho s výhradou vlastnického . ? c el;a ~na K-a a 
cen I poskytnutého úvěru Stro' b I' prava az do uplneho zapla_ 
želce dlužníkově. O ba' niž ~ í ys ~~oben s, nemovltos~í, náležející man_ 
s o ~ d z těchto d ů v od ů: Odvolatel . y .z~lobu za~l1t~y, ~ d vol a c í 
zem jen v tom, že prvý soudce nechasr~~uJe ,~espr,,;vne yravní posou_ 
prvopočátku. musí věc vedlejší, která se pO:,slJ,:nutY~.l, z,e nut~ě a od 
hlavni, patřiti vlastnicky vlastníku věci hla:í slat! pnslusenstVlJll věci 
nazo!u odvolatele nelze přisvědčiti. Z mor ' 'k §vsak tomuto, pr~v1Jímu 
Jasne na jevo, že vnější skutečnost. I':U . ,297 a) obc. zak. jde 
v05lňuj:, potřebu ochrany veřejné víry sfeoJ~m str~Ju :' nem.ovitost,. odů_ 
a ze vyhrada vlastnictví okud ! J e o pnslusenstvl nemovitosti 
proti této veřejné víře n~r!á úČin~~n~ ~ r~~emkoVé knize poznamenána' 
poznámky vyhražené vlastnictví r~dáas e, " em t~ho z~niká opomenutí~ 
~e sta vší přecházejí do vlastnict~í tOh~aJ~cdho, pr~dme!y příslušenstvím 
jako hlavní věci. Z toho v svítá' " o Je v astmkem nemovitosti 
~ěci musí býti vlastníkemYvěCi ~:~I~~~o.~,od~olatelú~, ž,e vlastník hlavní 
Jest v rozporu s doslovem a s u" I J 1

2
J
9
1Z pred SpoJcnIm s věcí hlavní 

, , ce em § '7 a) obč 'k P" , 
mm n~zoru není třeba zjišťovati, kdo b I vl : za. fl .~om!o práv
SpOje,lllm s nemovitosti, takže O'dvolací dr d a

k
st11Ikem "strolu pred jich 

statnen. UVQ USOStI nzelll není opad_ 

Ne'v '" " , J y s S I S o u d zrusII rozsudky ob --,' ho, 
prvemu soudu by da'le . d I o.u mZSlc soudu a vrati! věc 

, . Je na a znovu rozhodl. 

Důvody: 

Soudy nižších stolic neposoudil' . 
Jde o stroje, které byly jako samost~t v,ec pO't rra,v~í stránce správně. 
hledávku žalované strany z J . K ne mOVI ce veCI zabaveny pro po-
'" , h a anem -ou Kde'Zto žalUJ" cl t 
~uJIC vy radu vlastnictví, odporuje tét . k· . . I S ran a, uplat-
zalovaná strana, že stro'e t· "o e,xe uc~ podle § 37 ex. f., tvrdí 
K-ové, dlužníkO'vy manž~lk y pJsoduklPrdlslusenstvlm nemovitosti Apolonie 
v to t " y. o a em žalO'by podle § 37 " m o pnpadě vlastnictví žalu·'.' t ex. r. jest 
se proto' především obírati otázt~1 s r%ny k zab~veným strojúm a jest 
a násl. obč. zák. příslušenstvím ~'e~o aťe t~troJe stan?u podle § 294 
s nemovitostí osoba různá O'd vlastníka VI os I,. uv~dl~-h Je ve spojení 
podmínek mohou býti stroje i na dále I n~movl,tOSÍl, CI zda a za jakých 
níka ,nemovitosti. Otázkou touto ob' r as ~Ictvlm .osoby různé od vlast
hodnl\tíCh, zejména v rozhodnut' č·lra 7;e ovolacl soud v četných roz
str?'je staly příslušenstvím nem;vit~~ti j~~ťe·on. ,s'''P?hdmínkou, by se 
obc. zák.; by vlastník nemovit t' .' . r me, J!ue o podle § 297 
movitosti. JSOU-li ted stro'- e u~!de~rČII stroje k stale11!u prospěchu ne" 
není vlastníkem nem~vitost a kt y ve ;~oJellI s. ;budovou osobou, jež 
vlastnického, nepokládají se tyto sl~~je nt~ b a, s~r~Ju ~. výhrad?u práva 
tonovemll' podkladu za přísl' t" e ~ze .y Y pnmontovany k be
nické právo osob : která s u~e.ns Vl nemovlto~Íl ~nezaniká tím vlast
stroje kupiteli do ~žívání Pře/~arpadl ou ~lasktllIct~1 odevzdala kouip. ené . 

. acemm UPll! ceny, i. když nebylo. 
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\' pozemkové knize poznamenáno, že stroje jsou vlastnictvím někoho 
jiného. O tom, jak se nabývá vlastnictví k cizí věci, nepojednávají §§ 294 
a násl. obč. zák., nýbrž §§ 414 a násl. obč. zák. Soud prvé stolice snaží 
se dovoditi, že je tu celá řada konkludentních činů svědčících tomu, 
že vlastnice Apolonie K-ová Ul,čila stroje k trvalému .užívání při své 
nemovitosti prostřednictvím svého muže, a poukazuje především na to, 
že podle druhého odstavce prohlášení bez data praví Apolonie K-ová: 
»Dilnu ponechávám prostě svému muží k disposici.« Než soud prvé sto
lice nepřihlíží k tO'mu, že v prvém odstavci této listiny Apolonie K-ová 
»vědomě prohlašuje, že nepovažuje a nikdy nepovažovala stroj za pří
slušenství své nemovitosti a dobře ví, že stroj jest jejímu muži Janu 
K-ovi propůjčen s výhradou vlastnického práva podle stanov a umístěné 
tabulky na stroji atd. Z toholo celého obsahu prohlášení nelze použitím 
§§ 863 a 914 obč. zák. dospěti k výkladu, k němuž dospívá soud prvé 
stolice, vytrhnuv z celého obsahu jen jeho druhý odstavec. Podotýká 
se, že v prvé stolici nebyli slyšeni svědkové a že první soud vykládá 
smysl listiny jen na základě jejího obsahu. Závěry, k nimž prvý soud 
takto dochází, nejsou skutkovým zjištěním, jímž by byl dovolací soud 
dle § 503 a 504 c. ř. s. vázán, nýbrž pouhým právním posuzováním věci, 
při němž dovolací soud není vázán názory a závěry soudů nižších stolic. 
Ani tím o sobě, že Jan K. určil stroje k tomu, by byly trvale používány 
při jeho truhlářské dilně, nestaly se stmje příslušenstvím nemovitosti 
patřící jeho manželce. Ani to, že se Apolonie K-ová neohr.adila proti 
umístění strojů v dílně, není podle § 863 obč. zák. okolností svědčící 
o vůli nabýti vlastnictví ke strojům a učinití je příslušenstvím věci hlavní. 
Totéž platí o okolnosti, že nedošlo k poznámce podle § 297 a) obč. zák. 
Výkladem listin nelze tudíž dospěti k závěru, že žalující straně nepří
sluší právo vlastnické k zabaveným strojům, naopak by z nich plynul 
opačný závěr. Buďtež proto probrána tvrzení str.any žalující, že pře
nechala K-ovi stro'j ve smyslu svých stanov s výhradou práva vlast
nického až do úplného zaplacení poskytnutého úvěru a že Jan K. pověsil 
na stroj tabulku, vyznačující vlastnictví družstva, což oznámil žalující 
straně dopisem ze dne 5. srpna 1924, a tvrzení žalované záložny, že není 
správné, že K. nezaplatil kupní cenu, - o těchto tvrzeních buďtež pro
vedeny nabídnuté důkazy a učiněna skutková zjištění. 

čís. 8590. 

šlQ.-li v žalnbě o podpis dluhopisu opatřeného. dO'ložknu, pndle niž 
žalovaný svoluje, by bylo na jeho nemovitnsti vloženo zástavoi právO' 
pro pohledávku žalobcovu, jest pro oceněni předmětu sporu rozhodnou 
(§ 57 J. n.) výše pohledávky, neuvedl-li žalobce v žalobě, že má zá
stltva menší 'hodnotu. Rmhodnou jest tu celá hodnota zástavy, nikoliv 
jen hodnota zbývající pn srážce předcházejíclch pohledávek. 

(Rozh. ze dne 28. prosince 1928, Rl 1014/28.) 
Civiln! rozhodnut! X. 



Žalobu, v niž se domáhala, by žalovaní byli uznáni povinnými pode
psati dluhopis na 12.300 Kč opatřený doložkou, podle níž žalovaní svo
lují, by bylo na jejich nemovítosti vloženo zástavni právo pro onu po
hledávku žalobkyně, zadala žalobkyně na okresním soudě, jenž však 
vyhověl námitce věcné nepříslušností a žalobu odmítl. Rek u r sní 
s o II d zamítl námitku věcné nepříslušnosti. 

Ne j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

Důvody: 

Žalobkyně přehlíží, že nejde v tomto sporu jen o podpis dluhopisu 
na 12.300 Kč s 5,% úroky, nýbrž o podpis dluhopisu Opatřeného dolo'ž_ 
kou, dle níž žalovaní svolují, aby bylo vloženo na jejich nemovitosti 
právo zástavní pro pohledávku žalobkyně.,Poněvadž by žalobkyně mohla 
na základě takového dluhopisu dosáhnouti zajištění své pohledávky bez 
dalšího, přičinění žalovaných jednostrannou knihovní žádostí o vklad 
práva zástavního, jde v podstatě o rozepři, která má za předmět jen 
zajištění pohledávky žalobkyně, což zřejmě vyplývá z obsahu žaloby, 
v níž žalobkyně uvádí, Že se domáhá vyhotovení a pOdepsání dlužního 
úpisu za tím účelem, aby tento (správně pohledávka v něm vyznačená) 
byl zajištěn na nemovitosti žalovaných. Při rozepřích, které mají za 
předmět jen zajištění pohledávky, jest podle § 57 j. n. pro ocenění 
předmétu sporu rozhodnou výše pohledávky, nebo má-Ii zástava hod
notu menší, její hodnota. Poněvadž pohledávka, jejíž zajištění žalobkyně 
se clomáhá, činí 12.300 Kč, jest rozhodnou pro ocenění předmětu sporu 
tato částka, neboť žalobkyně neuvedla v žalobě, že zástava má menši 
hodnotu. Dotyčný přednes žalobkyně v rekursu jest novotou a nelze 
k němu přihližeti. Ostatně jest žalobkyně na omylu, domnívajíc se, že 
jest hleděti jen k ceně zbývající po srážce předcházejícich pohledávek, neboť mzhodnou jest celá cena zástavy. 

čís. 8591. 

Pro žalobu na vymáhajícího věřitele o určen;, ze žalobci příslUŠí 
spQluvlastnické právo k předmětům dotčeným exekucí (k dražebnímu 
výtěžku za ně docileněmu: a na jejich místo nastoupivšíntu), a přiká
zání příslušné části dražebního výtěžku, jest výlučně příslušným exekučníi soud (§ 17 ex. ř.). 

(Rozh. ze dne 28. prosince 1928, R.I 1015/28.) 

ŽaJo'vanáfirma vedla proti Františku F-ovi exekuci zabavením. a pro
dejem mrtvého a. živého inventáře. Ža.Jobou, o niž tu jde, domáhala se 
Josefina F-ová protí.vymáhající Věřitelce uznání spoluvlastnického práva 
k po'lovici výtěžku prodaného inventáře a přikázáni příslušné části dra
žebního výtěžkú a zadala žalobu, ocenivši žalobní nárok na 10.000 Kč, 
u exekučního soudu. K námitce určené nepřislušnosti s o udp r v é 
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, s o u d zamítl námitku věcné d . tl Rek u r sn! . .. 
o t o I i c e žalobu o nl1 . ar jenž vznikl z exekučmho n-;'epřislušnosti. D ů v,~ d r Jde t~ o u~~ih~ soudu jsou tudíž ve smyslu 
zenÍ. Předpokla~ly pnslulsno~tJ ž:xsee

k 
rozvrhové usnesení stal? právopl~!

;; 17 ex. ř. splneny. Oko nos, k' 'ho soudu v projednavanem pn~ýl11, nevylučuje, příslušn.o~t • ef;buc~i~nost exekučního soudu ještě ne
ladě jelikož v case poda~!:a {I' dán tak dlouho za příslušna, dokud 
byla 'skončena a tent? mus! brtJ pOk' a hledem k této žalobě nařízeno 
v')',těžek nebyl rozdelen. _Bylo tabe hVZ 

_ ádost o přikázání podílu na 
- . 'C'ku Zaloba osa, uje z . 'I bk ě soudní ulozem vy ez . . ,. d ti jest spoluvlastnictv! za o yn 

výtěžku. Předpokla,dem teto za, o~ oklad byl sice ve formě zjišťova
k' prodaným před~et~m. T~nbo p:e kP'aloba proto mohla býti ve smyslu 
ciho nároku uplatnovan, amz y.~st,a z. 'alobu Neboť výrok mohl se 

kl' dána za zJls ovac! z. t' . t 
§ 228 c. ř. s. p.o a .. " . návrhu Pro otázku příslušnos ! jes táti k mezitil11mmu zj1stovacll;1U. . 
s .. ,.. . .., tční bezpředmetne. 
tudlz zadane, ~j~S I d hověl dovolacímu rekursu. N e J v y s S I S o u nevy. 

D Ů vod y: 

, h ,. , ' exekučního řízení, jest nesp'0r~o. 
Že žaloba byla poc\ana po za aJem b I to'o řízeni ani uspokojemm 

V čase podáni žaloby (§ 29 J. n.) n~ d o o s~or vzniklý za exekučního 
věřitelů skončeno, am zastave~o. Jtde

h 
te ~ízeni neboť nehledíc k tomu, 

'd . spor vzmkly z o o o , " I b' , má řízení. Ale jelo. . I. 'dovolává tvrdí v za o e, ze 
že se žalobkyně § 37 ex. f· vY,s ?vne ekucí ddtčeným, pokud se týče 
spoluvlastnické p:~vo k pr:d~~i~~é~~ a na jejich místo tudíž nast?u~ 
k dražebnimu vytezku za ne d ~no výkonu exekuce, a domaha 
pivšímu, tedy právo, ~teré ~y ne~'0°~~'íe příslušné části dražeb~ího vý
se zjištěni, že toto pr,:vo ma, a pr: ~~a v :Iučný důvod v zaháJenem ~xe~ 
těžku. Neni pochyby, ze tent~lsP~ ~ I t!a podkladu a jest proto spravny 
kučním řízení, bez něhož r;eme a t z~ ~u okresnímu soudu přísluší pro
názor rekursního sou~u'. ze dovo a~:u Domáhá-Ii se žalobkyně vtr~~~, 
jednávání a rozhodovam toho:o spo.t:'k nejde o otázkll předurcuJ1cI, 
že jest spoluvlastnicí, ?ra~~bmh? :~:;o:~cí žaloby, ale nesejde ani na 
ny' brž o podstatnou ,cast zadosÍl, y 10000 Kč j' elikož pro spory 

, '1 předmet sporu na. , " ~í tom že žalobkyne ocem a, d" st exekučni soud výlucne pr-
' h' d t vec ex r uve cne Je 51 . ') v § 17 dru y o s a .. , ~ d ětu sporu (§ 17, ex. r. . slušným bez ohledu na hodno,u pre m 

čís. 8592. 

Příslušnost podle § 49 čís. 6 .1;-'1' byt neni však stravován z do
Zaměstl1lltlec,jenž má sice n~ :t rl domácím lidem zaměstnavatele. 

mácnosti zaměstnavatelovy, nena~e . ným dělnlkem ve smyslu § 491 
Zahradník na velkostai:ku neOl pOOlOC , 

čís. 6 j. n. 

I 28 Prosince 1928, R I 1016/28.) (Rozh. ze c ne . 
105* 
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Žalobce, zahradník na panství žalovaného, llomáhal se na žalovaném 
zaplacení 8.000 Kč služebních požitků žalobou, zadanou na soudě okres
ním. K námitce věcné nepříslušnosti s o udp r v é s t o I i c e žalobu 
zamítl. D ů vod y: Soud uznává, že námitka věcné nepříslušnosti jest 
odůvodně,na. Mezi stranami jest nesporno, že žalobce zastával u žalo
vaného po 8 roků místo vrchního zahradníka v jeho rozsáhlé zahradě 
(dle žalobcova udání měří zahrada 30 měr) jako samostatný její správce, 
maje k ruce stálé pomocné síly, že byl přihlášen k pensijnímll pojištění 
a že měl platu 750 Kč měsičně s ,naturálním bytem a jinými naturáliemi, 
a že vedl samostatnou domácnost. Z důvodu tohoto služebního poměru 
domáhá se žalobce na žalovaném zaplacení částky přesahujfcí 5000 Kč. 
Podle povahy služebního poměru takto zjištěného nelze služební poměr 
žalobcův podřaditi pod žádný z případů § 49 čís. 6 j. n. Případy v pa
ragrafu tom jmenované předpokládají více méně nesamostatnost za
městnancových služeb a jich podřízenost pOdnikatelSkému řízení za
městnavatelovu, kdežto žalobce byl u žalovaného dle svého vlastního 
tvrzení žalovaným přiznaného zaměstnancem samostatným, čemuž od
povídal i titul, plat a nadřízenost jeho jiným dělníkům, tedy měl povahu 
úředníka. Pro tento Spor jest dle §§ 50, 55, j. n. příslušným sborový 
soud prvé stolice. Rek u r s li í s o u d zamítl námitku věcné nepřísluš_ 
nosti. D ů vod y: Soud rekursní nesdílí názor prvého soudu, že nelze 
služební pOměr žalobcův vzhledem k jeho samostatnosti podřaditi pod 
žádný z připadlI § 49 čís. 6 j. n. Neni pochybným, že žalobce byl u ža
lo'vaného ve služebním (námezdním) poměru a na věci nemění nic okol
nost, že měl titul vrChního zahradníka, přiděleny k ruce pomocné síly 
a že svůj úkol vykonával vice méně samostatně, což bylo jen následkem 
větší rozlohy zahrady a odborné neznalosti zaměstnavatelovy (žalova
ného). Jde zde tedy o rozepři ze služební (námezdní) smlouvy mezi 
žalovaným jako zaměstnavatelem a žalobcem jako zaměstnancem, který 
jako zahradník náleží k domácím lidem žalovaného a jest prvý soud příslušným podle § 49 čís. 6 j. ,n. 

N e j v y Š š i s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

Důvody: 

Rekursní soud uznal na příslušnost dovolaného okresního soudu 
proto, že jde o rozepři ze smlouvy služební mezi zaměstnavatelem a za
městnancem, který prý náleží k domácim lidem zaměstnavatele, tedy 
s hlediska první věty § 49 čís. 6 j. n. Do'vohcí rekurs napadá tento 
názor všim právem jako právně mylný, neboť podmínce, kterou tento 
záko,nný předpís pro příslušnost okresního soudu stanoví předpokladem, 
že zaměstnanec náleží k domácím lidem zaměstnavatele, jest vyhověno 
jen tehdy, když zaměstnanec podle způsobu a úpravy služebního po
měm může býti pokládán za přislušníka domácnosti zaměstnavatelovy, 
což nastává jen v tom případě, když osoba služebná u něho nejen bydlí, 
nýbrž od něho požívá i stravu a podobné zaopatření. V projednávaném 
případě neni této podmínce vyhověno, ježto, jak bylo nesporně zjištěno, 
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, , , 'šak stravován z domácnosti zaměst-- -l á žalobce sice naturalm byt, nem 't' t ou domácnost. Příslnšnost okresn ( 'b v d svou sa1110S a n "h "d 
navatelovy, ny rz ve e '. . z dalšího ustanovení cit. zakonne o pn: ~ 
niho soudu nelze odvo~lh am u odle druhého odstavce odů~?dnen! 
pisu, jak snad rekurslllmu SOUdlze

P v té příčině poukázati na pnp~~~e 
J'eho usnesení na myslI tane, a' h duOvody zdeJ'šího rozhodnuh CIS'. . . udu prve o a na odůvodněl1l usn:se~, ,'0 O' du podstatně obdobného. 3153 sb. n. s. tykaJlclho se pnpa 

čís. 8593. 

•• o ná 
• o Ol škodu zanedbáním povinnosh,}ez 0'-

Tvrdí-li poškozeny, ze u!r~e 't r a nikoliv jen jeho zřízenCI, stacI, 
leží o zákonu samému zames na':,a e I , " oolŮkatel tím že učin'l d\>-rok~e-Ii zanedbání. Br~ní-I~ se za~ov~ln ~ že svěřil péči o zatírl~ ~tatečná opatření, o by ~e skode, ned~Sl~r~kázal ~datnost zřízenců po pn
svým zaměs!"ancum, jest na nem, y 

padě i řádny dozor. . 1 ktrického podniku řádně opatřen trans-Pokud nebyl podmkatelem e e , 

formátor a výstražné ta~ulky na ~~~ eti let) může býti spoluvinen ua 
I poškozený nedospelec (m~adsl JS f) 

svém úrazu (dotykem elektrickeho ve 'en . 

(Rozh. ze dne 28. prosince 19'28, Rv I 604/28.) , 

r elektrického trans formaNedospělý žalobce, vSáhnuv
l 

roUkOlt1• d7ěvž~er se popálil. Žalobě o ná
v "' 'h v Iované spo ecnos 1, c 

toru, náleze]lCl o za . o , , d v hověly. , 

hradu škody, ? ? anI ~ S I ~ ~~I dov~ání žalované potud, .zoe uz~al 
Ne j v y s S I S o U vy.o,. 'alobcovo. V otázkách, o nez tu J e, z jedné čtvrtinyo ':~ spoluzavmem z 

uvedl N e j v y s S 1 S ° u d v 

důvodech: 

. . • , I ~il žalobní nárok jen na vloa~tním za-
Žalovaná vytyk~, z~ zalob:e za iO\ž však ručí bezvýhradne Jenom za 

vinění žalovane akc~o~e spolec~o~tieJ není prokázáno. Nezdatnost a za
své represent~nty, JeJich. ~a.vmem tvrzeno aniž prokázáno', ač to bylo 
vinění zřízencu nebylo ply z~l~blc em , prokázala že dala na tra, nsfo!-

' . t' N opak pry za ovana ' 'o o. en a ze 
jeho povll1nos 1. a' o nsformátor byl bezpecne zanz ' , . 
mátor výstražnou tabulku, ze. tra h udržování Úraz prý se mohl stah 
ustanovila celou řadu úíozencu ,kIJ~ ?ok nebo Že byla vadně zřízence;? 
J'en tím že někdo násllne otevre vir a" • h zásad za škodu nerncl. 

' , , I a' podle naznacenyc k' ti zavřena a tu pry za ovan . ra'vne' že tvrdíti a pro aza . 
' .. 'd~iti Jest sice sp, o , (§§ 76 Leč žalované nelz:pnsve cb d 'e žalobní nárok, jest jeho vecI , o , ' 

okolnosti na mchz zalobce u dUl 'k y' žalu'j' e z důvodu zavmenl a 
' 66 o ) Jest te y pos ozen , r 'leže 178 226 a 2, c. r. s.. . . dOlu opomenutí povinnos I, na _ 

z n~zdatnosti zřízence a n~kol! z uv~c tvrdil a prokázal zavinění a ne
jící samému zaměstnavatelI, povmen, y 

"j 
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zdatnost zřízence. Ale, tvrdí-Ji poškozený, že utrpěl škodu zanedbáním 
povinnosti, náJežející po zákonu samému zaměst.navateli a nikoli jen jeho 
zřízenci, stačí, prokáže-Ii takovéto zanedbání. Brání-Ii se žalovaný pod
nikatel námitkou, že učinil dostatečná opatření, by ke škodě nedošlo, jen 
tím, že svěřil péči o takové opatření zřízencům, netvrdil tím ještě dosti, 
by vyloučil své ručení. Podnikatel rud i za zavinění zřízenců, ustanovil_Ii 
vědomě zřízence nebezpečného nebo vůbec zřízence nezdatného, Chce-Ii 
tedy žalovaný podnikatel tvrditi obranou, že splnil své zákanné povin
nosti a že bez jeho viny byla mu zabráněnO' je splniti, jest padle § 1298 
obč, zák, na něm, by prokázal dlhodnost své obrany, tedy nejen, že svě
řil apatření vlastní věci zřízenci, nýbrž i jeho zdatnost a po případě i řádný 
dozor, takovou organisací služby, by cizí škodě bylo zabráněno, Vždyť 
poškazený, který tvrdí nesplnění dbalosti samého pána věci, o niž to
muto samému jest se starati, ani neví a často nebude moci ani vyšetřiti, 
zda, jak a komu podnikatel svěřil opatření své vlastní věci. Nemůže býti 
proto zbaven svého práva z důvodu, že mu podnikatel odepře dáti po
třebné informace nebo že mu dá informace nesprávné, Jedině pá'n věci 
(pOdnikatel) jest s to tvrditi, komu a jak svěřil svou věc, zda volil osobu 
zdatnou a zda na opatření své vlastní věci dostatečně dozírá, V takových 
případech žalobce (poškozený) teprve má možnost, by vývodním tvrze
ním a důkazy napadl tvrzení žalovanéhO' (podnikatele), Proto v tomto 
případě postačilo, když žalobce tvrdil, že vlastní věci žalované společ
nosti, udržování transformátoru a výstražných tabulek v bezpečném 
stavu, nebyly řádně opatřeny ať žalovanou nebo jejími zřízencí, a žalo
vané náleželo tvrditi a prokázati obranou dostatečnost jejích vlastních 
zařízení jak ve volbě zřízenců tak i v dozoru na ně, Proto, chtěla-Ii se 
žalovaná vymknouti zákonné zodpovědnosti za řádné opatření transfor_ 
mátoru a výstražných tabulek, nestačilo tvrzení, že svěřila tuto věc zří
zenectvu, aniž tvrdila a prokázala řádnost jeho výběru a dozoru naň 
(čís, 7780, 7384, 5836 a 5110 sb, n, s,), Žalovaná odpovídá tedy za ne
dostatečné opatření transformátoru a výstražných tabulek, ana netvrdila 
a neprokázala, že zřízenci, jimž to svěřila, byli zdatní a že dozor na ně 
byl řádný, Ostatně žalobce podle smyslu svého' přednesu nevinil repre
sentanty, nýbrž orgány (zřízence) společnosti (montéry), tedy vskutku 
opíral svůj nárok o zavinění zřízenců a jejich nezdatnost. Odvolací soud 
mohl se tedy obírati otázkou zdatnosti zřízenců, ana se žalovaná hájila 
tím, že jim svěřila opatření své věci, udržování transformátoru v bezpeč
ném stavu, Odvolací soud se neocitl v rozparu se spisy proto, že prý bu
doval svůj úsudek na něčem,. co nebylo ani předmětem sporu, ježto ža
lobce to nepřednesl. Žalobce tvrdil ve sporu, I, že transformátor je po
staven na nevhodném ,místě II cesty; 2. že žalovaná zavinila úraz tím, že 
dvířka k vysokému napětí byla opětovně otevřena, přes to, že to bylo 
hlášeno montérům i žalované společnosti, a že se přes to náprava ne
stala; 3, že nebylo na transformátoru čitelně varovné, tabulky, Žalovaná 
hránila se tím, že ani ona ani její zřízenci nezavinili úraz žalobce, a tím 
sama uvedla ve spor otázku svého ručení za zřízence, takže se jí ni-žší 
soudy musely obírati a v důsledku toho také tím, zda obrana žalované 
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"~tV do že úraz nastal otevřením dvířek, ježto zá-j'est dostatečná, Zjls,eno bJ, b I č'telna' Proto odvolací soud musel ' I' tabulka np y a I ' , 
mek jejich byJ, v~c ny a , - d nastaly bez viny zřízenců žalovane, 
se obírati ta ke tlIn, zda tyto, ,zava / zdali prokázala jejich zdatnost, a 
jak se žalovaná brámla, a Dale I I;"'tim zda dozor byl řádný a organi
po případě by se byl, n,1Usel ~abyva; d~šlo, Odvolací soud se neocitá 
sace služby vyhovuJlcl, kdyoy n~ně~í zřízenců žalované a o jejich zdat
v rozporu se spisy, uva:u]e,1 ?, za,:, aně že z toho, že během dlouhé 
nosti. Rovněž nelze pn,~vedcltJ ~alov eI~e o sobě usuzovati na nezdat
doby bylaněkol~krát dVlrk~,~:evre,~a, ~ kde zřízenec nechal dvířka ote
nost zřízenců a ze nebyl ZJIS enk~~~,~ , že transformátory byly opětovně 
vřena a naopak Jest svedky pr~ a ,: 'alovaná bezmocná, Odvolacl 
otvírány třetími osobamI, p!oh Ill

b
mz

l 
Je z .. dku takže dvířka hyla pře-

.. 'I' , k ll' dVlfeK ne y v pora , , .. 
soud ZJIStt , ze zame " t' t byla v kanceláři žalovane hlasena, 
často otevřena, že tato nepns dOJ~~:s kdyby byla bývala dvířka zamčena 
že k úrazu nebylo by t;'0hlo OJI 1'1 I' přesvědčili že dvířka jsou za
na dva západy a zamestnal:~;, se J;~la a posléz~, že okolnosti nepo
mčena tak, by se, sa,m~ otevn I ne~rž n'a nedbalost lidí žalované 8pO
ukazují na svévoh tretIch os,ob, ;y '''('ní odvolacího soudu, vycházejíc 
lečnosti, Žalovana se uC,h yluJe? :ps eec nechal dVI'řka otevřena, Odvo-"'t V 

v, ad ze znzen v 

z toho, že nebyl ZJIS en,~r~p", " ' 'ádně nezamykali a nepřesved-
lací soud vychází ze zpstem, ze Zftlzedn::kr

a 
ope'tně otevřeJ.a TatO' zjištění 

v , , 'V", a že se pro o VIr, . čili se o radne uzavere , " d" 'ež nelze dovolacímu soudu 
jsou výsledkem volného, hoqno~elll pru~o ~h~ právního posou,zení není 
přezkoumati, Dovolacl duvo ~espravn ákonu Vytýká-Ii žalO'vaná, že 
tímto způsobem žalovanou prove, en po z, h' odou a nedostate,čným ., ,,,..,. á souVIslost meZI ne 
nebyla prokazana pncmn d t' (ne'c'I'telnosti) vy'stražné tabulky, , 'd 'I bcovy'm o va nos I , , 
pr}' pre nesem za o '" , víslO'St úrazu s nedostatecnou za
je to nerozhodné, ana byla, zJ}s:~:'f s~~ výstražné tabulky bude jednáno 
věrou dvířek. O nedostatecne CI e, n?, ovněž llchyluje se žalovaná od 
při posouzení žalobcova sp~luza~lhnenl. IR, hodnocením důkazů, snažíc 

.. , , , d I 'h soudu Zl skane o vo nym . , , 
zpstelll o VQ aClo , "bT uzamknouti transformaror, a ze 
se dovoditi, že zámky ,byly }p~S~ ; e~sformátoru byla dobře organiso
služba při obsluze a pn udrzovam ~a k na nezpůsob Hosti zámku vůbec, 
vána, Odvolací ~oud nebud,llJ~ roz~ť :dě neb I uzamčen řádně (na dv~ 
nýbrž na tom, ze v kon~retl1lm pr P" ovněr nebuduje ,na nedostatečne 
západy) zřízenci žalovane společnostt'f r 't u v po'ra'dku Proto' není 

' d' "trans orma ar , 
O'rganisaci obsluhy, a, u, rz?vam 'alované obíratí a lze jen podotknoutí, 
třeba blíže se doty,cnYI11I,,vyvody z " b m zjištění odvolacího soudu, 
že žalovaná napad,~ nepnr~st~ym zp~so, e dovozujíc že z výpovědí zří
že dvířka nebyla znzencI r~?ne ,~zar;tce~~ mohlo 'íti'jen o' jediný pokle
zenců plyne, že uzamkh"dvlrka ,r~dne n~ potvrzovat že dvířka byla uza
sek zřízence, I pokud znzencI za O~t odvolací s~uď jim neuvěřil, že 
mčena, když pľOhlíž~l! troansf~rma or, a <!Jdati žádným z dovolacích dů
dvířka byla uzavřena r?dn,e" co~ ~elzde~i<ťcíhO soudu o zdatnosti zřízenců 
vodů § 503 c, ř, s, I ,pra~11l usu e °k

v
, ati 'est správný, Třebaže jediný 

žalované, již ostatne medl~ sa:a~r~ž~zy 'J,~Jo nezdatnO'st, lze přece jíž poklesek zřízencův neo uvo nUJ 
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z jediného poklesku podle okolností pdpadu učiniti závěr na nezdatnost 
zřizence, když se jím zřejmě projevuje nedostatek jeho dobré vůle a svě
domitosti jako trvalý rys povahy. A tu mohl odvolaci soud ze zjištěni, 
že dvířka bývala opětovně delší dobu o'tevřena, že vadný zámek po delší 
dobu zůstal neopraven a tabulka neobnovena, že zřízenci nezjednali 
v tom nápravu, ač jim a společnosti to bylo hlášeno, dojíti k úsudku, že 
zřízenci nebyli zdatní, že ani nešlo o jediný jejich poklesek, nýbrž 
o hrubé zanedbáni odborné opatrnosti při podniku tak nebezpečném, 
jimž je elektrické vedení o vysokém napětí (§ 1299, 1324 obč. zák.), a 
o trvalý nedostatek svědomitosti zřízenců ve výkonu služby. Proto do
volací soud soúhlasi s právním názorem odvolacího soudu o nezdatnosti 
zřízenců žalované. Právem však vytýká žalovaná, že nižší soudy ne
uznaly na spoluvinu žalobcovu. Prvý soud míní, že žalobce nemá viny 
proto, že v době úrazu nebyl ještě deset let stár a v dřívějším svém byd
lišti do prázdnin 1925 nebyl poučen ve škole o elektrickém vedení, a 
přes to, že správa školy v S., do které žalobce chodil asi dva měsíce po 
prázdninách 1925, oznámila, že dítky jsou poučovány o nebezpe,čí elek
trického, vedení, nebylo, zjištěno z této zprávy, že se poučení dostalo i ža
lobci, z čehož dovozováno, že žalobce si nebyl vědom nebezpečí, spoje
ného se sáhnutím d'Ů otevřeného transformMoru, jenž neměl výstražné 
tabulky. Také odvolací soud míní, že nedostatek spoluviny žalobcovy 
je odůvodně,n jeho stářím a tím, že si nebyl vědom nebezpečí. Leč přímá 
vědomost žalobcova o nebezpečí by znamenala již hrubou jeho neopa
trnost. Nedostatek vědomí nevylučuje ani u žalobce možnost předvídání, 
an byl již téměř ďeset let stár, a proto také nevylučuje jeho spo1uvinu,. 
Při průměrných zkušenostech skoro desítiletého žalobce, který již po ně
kolik měsíců chodil do školy, kde dítky byly poučovány o nebezpečí 
elektrického vedení, a bratr žalobce hyl elektrotechnickým učněm, ža
lobce sám zajisté zná číst a psát a za dalšího bydlení v S. mohl si pře
čísti na jiných tabulkách výstrahu před elektrickým vedením, nelze úplně 
omluviti žalobce, že vsáhl do nebezpečného otvoru tran,sformátoru, ať se 
to stalo z nezvedenosti nebo z pouhé zvědavosti. Třebaže zákon nečiní 
nedospělce zodpovědným za škodu, jím způsobenou, zásadně, můž>, podle 
uvážení soudu ve smyslu § 1310 obč. zák. býti i nedospělec činěn zod
povědným nebo spoluzodpovědným za škodu, způsobenou někomu ji
nému, jakž plyne i z motivů ke 1/1. dílčí .novele k obč. zák. str. 388 (správa 
just. kom. str. 264, 265), a proto důsledně i za škodu vlastní. Dovolací 
soud proto uznává, že žalobce přes svůj nedospělý věk spoluzavínil svůj 
úmz. Ale vzhledem právě k jeho vHu a k menší zkušenosti a na druhé 
straně vzhledem k hrubé ne.dbalosti zřízenců žalované má dovolací soud 
za to, že vina žalobcova proti zavinění zřízenců žalované odůvodňuje~ 
aby žalobce nesl následky úrazu jenom z jedné ,čtvrtiny. 

čís. 8594. 

Nejde 'O zmatek podle § 477 čís. 5 c. ř. s., byla-li stram zastoupena 
u okresního soudu ve sporu nad 2.000 Kč obecným zmocněncem, aniž 

__ čís. 8594 - 1673 

, řed 
,. ~ b lo-li s takovýmto zmocnenc~m p, ' 

uatek podle § 477 CIS. 4 c, r, S., ytýk la při příštím ústním ]ednam, 
o z, . ctnáváno a strana nevy a , 
soudem, proJde 'stav'lla porušeni předpisu § 29 c. r, s, 
k nětl1uz se o , , 

d "8 prosince 1928, Rv I 861 ;.28.) 
(Rozh. ze ne ~ . 

_ I be' domáhaJ·ící se přístupu na půdu 
Za o . ' 'í s o u d 

vše c h tří s t o I i c. N e J v y s s 

bylo vyhověno s o u d):" 
uvedl v otázkách, o nez 

tu jde, v 
důvodech: 

"' ' adá dovolatel rozsudek odvoladh,~ 
S hlediska § 503 CIS. 1 c. r. s. nap 4 "'Ipadě 5 c ř S přihodlVS' 

, t d· § 477 čís. po pr . ; " ,,' 
soudu pro zmate,cnos P? le Od or takový jest ovsem pnpustny, 
se již v řízení pre~,prvym sou,dem ... skutečně zmatečným, a kdY,by, od: 
neboť kdyby bylo nzem v ~rve stol~' zmatkem stí ženo i odvolacl [lzenl 
volací soud k tomu nehledel, b(~f y , rozhodnutí čís 7671 sb. n. s.). 
a rozsudek odvol~cího ,soud~ ,~~a;~ate,čnosti odův~dněna. Dovolat:! 
Avšak v tomt? 'pnp~?e.~em vyt 5 ří"na 1927, jest zmatečné p:?to, ze 
tvrdí že jednam, poemajlc dnem 2 ., sJtO!iCi byl za žalovaného pntomen 
při 6stním jedn.ání tohoto ,dne .v prv~. a za žalobce že sice byl pří~ome:: 
jen jeho obecny plnomocmk Vacl~v, . ako svědek a dále pfO'to, ze pn 
advokát Dr. K., ale ten byl vys;rucht9

n
2+ byly sice' přítomny obě stral~Y 

ústním jednání dne ,23., hstopa o Do'volate1 má pravdu ~o.tud, ze 
O sobně ale bez pravJ1lch zastupcu., 2 200 Kč mohl byh, vzhle-

, . I.' od' t byl oeenen na., , . 
V tomto sporu, Jeloz pre me, ucl" ·dl' alespoň dva advokah, za o . ť cesn,ho so ' II s, , , . 
dem k tomu, ze v m,se pro . 29 'odstavec druhé věty c. r. s. Jen 
zmocněnce ustanoven podle ~ prv:u ·enž k ústnímu jednání dne 25. 
advokát, a že postup procesmho, sou ~d~stavivšíhO se žalovaného jeho 
října 1927 připustil jako zn~~cnen.~ nDovolatel však přehlíží, že tu šlo 
syna Václava H-a, byl neza on~'y d ·okátem podle prvého odstavce § 29 
ien o relativni nuce~é ;a~toupem ~ v b se daly zastupovati advokáty, 
·c. ř. s., kde jest pnkazano str,,:nam,, Y ·ednávání, nikoliv o nezbytne 
jen tehdy, když se samy ne:uc~s~n~ ~~~ podle § 27 c. ř. s., kde stra,:a 
zastoupení advokáty v a~vok~tskel Pr~to ·soú bezvýznamnými výtky, ~e 
sama nemůže vůbec proJed~,avat;·927 ne~y!i žalobci zastoupeni advoka~ 

ři ústním jednání dne 25. :'Jn.a , ·ežto žalobkyně Josefa M-ova 
fem, když tento' byl :,y~ljchan pk? sv~1~'t~ím jednání dne 23. !isto:pa~,u 
byla zároveň osobne pntomna, a ,ze Pastou ena ježto byly osobne pn-
1927 nebyla žádná strana adv~~atem ,z ěnéht ne;ákonného postupu pro
tomny obě strany;. P?ku? se tye; ;~ne 25. října 1927, jest př;devším 
cesního soudllJ pn ustmm Jedn~n~, n 5 c ř s nemůže býti řeč" neboť 
'I

vésti že o zmatku podle § 47' c,s. by· la· v· 'r',zení vůbec zastoupena, 
, 'kl'ď ~e strana ne ak ' t tento zmatek predpo a a, z 'e'byla zastoupena t ovym o . ··k 'ho zástupce ze n . , 'h 

neb'Ů potřebuJe-h za onne , t I· 'edostatek zákonem predepsane o 
, 'k ' tu na zre e 1 n 't' e zástupcem. Za on nema , ' .. dostatek zastoupem po s ranc 

zastoupení advokátem, nybrz Jen ne 

Ir' 
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hmotněprávní, o který nedostatek v tomto případě nejde, poněvadž ža
lovaný byl i při ústním jednání dne 25. října 1927 zastoupen, ovšem proti 
předpisu zákona jen obecným zmocněncem, Ale ani s hlediska § 477 
čís. 4 c. ř. s. nelze ve vytýkaném postupu procesního soudu spatřovati 
zmatečnost řízeni. Podle tohoto zákonného předpisu jest řízení zmateč-. 
ným, byla-Ii straně nezákonným postupem, zejména opomenutým doru
čením, odňata možnost před soudem projednávati. Jest proto zkoumati, 
zda byla žalovanému odňata tato možnost tím, že k ústnímu jednání dne 
25. října 1927 byl soudem připuštěn za žalovaného jeho obecný zmocně
nec Václav H., vykázavší se písemnou plnou moci ze dne 21. května 
1927, Ze spisů jest zřejmo, že žalobci proti tomu nic nenamitali, ze
jména že nenavrhli vydání rozsudku pro zmeškání, že věcné Údaje a ná
vrhy zmocněnce byly zapsány do jednacího protokolu a že při následu
jicím ústním jednání dne 23. listopadu 1927, při němž byl žalovaný již 
osobně přítomen a také jako strana slyšen, byly výsledky dosavadního 
jednání, tedy i výsledky úst.niho jednání ze dne 25. října 1927 zopako
vány, a že žalovaný nevytýká porušení předpi·su § 29 c. ř. s. Z toho plyne, 
že žalovanému nejen nebyla odňata možnost projednávati před soudem, 
nýbrž naopak, že s ním byl spor skutečně projednáván. ZmMečnost 
s účinkem zrušovaCÍm podle § 477 čís. 4 c, ř, s. způsobuje jen úplná vý
luka strany z projednávání rozepře, tedy porušení zásady rovného sly
šení stran (Klein: Vorlesungen str. 236-237), a poněvadž v tomto pří
padě byly slyšeny obě strany a jen část ústního jednání byla vadně pro
vedena, nejde o zmatek podle § 477 čís, 4 c. ř, s. a dovolací důvod podle 
§ 503 čís. ! c. ř. s, není opodstatněn, 

Čís. 8595. 

V tom, že nájemník, zavázavší se pronajímajícímu pivovaru, že bude 
v najatých místnostech čepovati jen z pronaj-ímatelova p,ivovaru II platiti 
nájemné podle množství vyčepovaného piva při jeho odběru, čepoval 
pivo z konkurenčního pivovaru, jest spatřovati zneužlvání najatých míst
ností ke,značné škodě pronajímatelově ve smyslu § 1118 obč. zák. (§ 3 
zák. na ochr. náj.). 

(Rozh, ze dne 28. prosince 1928, Rv 11875/28.) 

Žalovaní najali od žalujícího pivovaru hostinské místJ10sti s povin
ností, čepovati v nich jen pivo ze žalujícího pivovaru a platiti nájemné 
15 Kč z každého vyčepovaného hl. Ježto žalovaní odebírali pivo též z ji
ného pivovaru, domáhala se na nich žalobkyně zrušení nájemní smlouvy 
a vyklizení najatých místností. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e 
uznal podle žaloby, o d vol a c í s o II d žalobu zamítl. 

N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soud u. 

_ cis. 8596 -- 1675 

Důvody: 

dk ' věc posoudil po 
, v v 'k: dvolacímu rozSU ll, ze v ' 

Dovolání opravnene vyty a o 4 _" ) maje za to že se zazalovany 
právni stránce m~lně \§ 503 čÍs~hr~nrn~j;mníků. Máť' i zákon o o,chraně 

. ok příčí zásadam zakona o o .' d isu § 1118 obč. zák., ze pro-
l1~remniků v § 3 usta.noveni obdobl1~:r~ tchr. náj.) může žádati zrušení 
n']I'matel najatých mlstnostl (~ 30 za,: . I' na']'emník nal'até mÍstnosli ,ke 
na] b' pověd' zneUZlva- I· ,.' t ť 
náiemní smlouvy e~, vy 1 ,,:' Uváží-li se, že žalovaní najalI mlS.., no~ I 
značné škodě prona]1mate.ov,e. ova!i v nich pivo jen z pivovaru. zalo -
od žalobkyně s povl~nosli: ~~p K' z každého vyčepovaného hl. ~Iva h?
kyne: a platiti jako, na]e,mne, k Cnajatých místnostech čepují, prestavse 
tov';; při jeho odber,u, z~ ~s.a v konkurenční pivo z jinéhO plvovar~, 
Ddebírati pivo od zalupcl strany, k 'd' v čepovaný hl ovšem neplali, 
z něhož žalobkyni nájemné 1,5 ~~ z~ :~ží~al naja:tých místno,stí t,:k, že 
netřeba obšírně dohco~a~l, ze, l;n ÚZI~a žalobkyně je jimi takto pnpra
žalobkyni z tOh,o vzc~azl zz~:~nza Odbyt~ vlastního piva, nýhrž pos~ytu]e 
vena nejen o na]emn~ ~ o . říIežitost, aby v místnostec~ zalob
se zároveň konkurencn~mu P?,!J;lkU PI prostřednictvím žalovanych pl~O 
k ně, neplatě za ně na]emne,. cepo~~ i na svém odbytu a na sven; 
vlastní. Trpí takto zalobkyněl na pr]m~~~ati za značnou, ani žalovam 
obchodním jn;éně ~]mu, ktelOu n~ n~lovici března 1928, tudíž ~a doby 
i podle vlastmho prednesu v pl vn p 'epovalí 3 půlhektolítry pIVa kon
chladné a za slabšího odbytu plvasl~Jc . ak' m dojmem musí působiti, na 
kurenčního a lze SI snadno don~~ 'ž ~i~o!arský výčep čepuje ve svych 

';'emnické vrstvy obecenstva, ) . 
Z,,! ., . 
místnostech CIZ1 pIVO. 

čís. 8596. 

Manudukční povit11lost soudu. 'o v adavku přesnosti činže po-
Stanovení })zákonné činže« vyhOVUJe P z . 

dle § 1090 obč. zák. 

(Rozll. ze dne 28. prosince 1928, Rv I í892/.28.) .. 

v • ..t rch domu bv byIi uznam 
žalobci domáhali se na zalovany~, m~]1 ;a\ovaní n;mítli najme ne-

povinnými, pronajmo~i tjir~ :!O~~~li ~O;ej'sou s to nájemníka z byt~ ,vy~ 
možnost plnění, ježto J.~I,Z 'konu o ochraně nájemníků, O b a n I z s I 
pověděti, ježto bytP? e a za 
s o u d y žalobu zamltly. '. d k a uložil odvolacímu 

N
· , v Í s o 11 d zrušil napadeny 10ZSU e 

e] v y s s h dl 
soudu, by o odvolání znovu roz o ' 

Dl1vody: 

" valovaní . . dstatě za pravdu v tom, ze z 
Lze odvolacimu soudu datl vl P? 'lovaného nároku pro tvrzenou 

nemohou s úspěchem odeplratl P ne11l zaza 
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jeho nemožnost. takže by z tohoto 10 

mJri za správný, avšak mylným je pCr~~O~IU ;,ebylo lze, ~I vy rozs 

~~~~ů t~u~~;:~~i::~~E~~i::::~i~;~~:~a~:~jEI~:Ýž:~~~t~!:~;~~~:I' 
zené mu v §§ 182 a 431 c ř ~'b' 'I ,by konaje povmnostl u 
zástupcem (§§ 432 4 . . ,!., re aze s o o strany zastoupené pr'lvntím 
ným způsobem, bv avě~5 bC'1 r. s.), l~a ně P,ůsob~1 dotazovánim anebo 
světlena a objasně'na (§ 1~2a po. s ~t~ove stra,nce podle potřeby 
něm b cl ., prvy o savec c. r. s.), a stejně b 

,,' Y co . o pravm možnosti žalobního návrhu k ní' . t 
z uredm pOvmnosti své pochybnost" (§ 182 cl ' z Jes 
mlě.I-ITi jaké, vytkl a 'takto dal žalobc~m Přiležito~~htyo~~~aJven~ c'

h 
ř. 

VIlO bylo v souze' ,,, dV , ' avr 
clě' ~ , " nem pnpa e hm vice na snaclě ano ze skun'Ov'phe 

J. zalO,by Ja,sne vyplývá, že žalobcúm nešlo je~ o to b 
s mn11 .naJemm smlouvu o sporném bytu sjednali 'b _ '. y 

~JáeZ~nra~d~O~:1~:~n?:::'cI~~kžej~~e~~1e~r~i~ro;cr:db;;d~ t~je~,~~.n;~' 
obsahu předbéžné smlouvy o v''" .. 'hJ P pncme, co do 

r v I . YSI naJemne 0, nedostatečnýn 
pr~ z,a,o~C! netvrdili, že byla smluvena činže »zákonná« n' ': . , 
u~adeJ1, ze zavázal se jim prvžalovaný odevzdati byt ,; ybr~ Jen,pry 

~:k~~;ž~~~~;:/~tbti?r;: přih svém výslechu jako ,str:I;~I~~~~~~iz~v~I~I~~ 
měla S-ová a jako Sku~ko~~c o~~lnStsorny b~t,za tech podminek, jak to 
neseno nebylo, nelze schválIti • t to pry za!ovanyml ve sporu před
vecllňUlie úsudek z'e se p 'I' Zne!" odst~vce zaloby 1l1kterak neospra_ 

J , rvza ovany nezavazal p'" b t ,-
»přirozeně za činži zákonnou« nýbrž' t b I ~lmo, J JI!,' ,odevz?ati 
poklad žalobců a kd ' , '. '" o ze o y, Jen mIcky cmeny pred-
podle průvodního us~:s:~iOt~~1 Kr:or;;:t~a~~ sly~e~Í1;' ;tran, připuš,těném 
prvhlovaný slíbil byt bez odstupného za ~~~~l z;d~i~'e:eznall, ze J3 m 
S-ova, nelze v tomto jejich se " hl d . P , ,Jak ho mela 
vadním k tk" zna111 s e aŤ! tvrzem nových, v dosa
I ,s u . o~em . prednesu neobsažených sporných okolností S ' , 
,zelv nem vldeŤ! Jen podrobnějši vysvětlení toho J'ak se p'řecl'~~~n; 
um uva stala a jaký smysl u I ' '" ' ezna 
žalobci budou platiti tak, jak ~~~~~l ;!a~~o~en~. Zák~nné činže:, .mělo: že 
I »plirozené« . t v • • v ' mZI za onnou, coz Je ovsem 
najati za činiFI~/,~e sl_nel~: mysleh, ze by pronajímatel chtěl byt pro-

~~~~tič:~ež:mi.o~t ::~n~~~n~~>,z~~~~~é ~~~i~:,e v~~;uf~n~~Ž~~~~k:á:~e~~ 
1054 bč ~k e § ~090 obc .. zak., netřeba při jasném zněni §§ 1092 

) o ,: za . a ustalene jU'dlkatuře o této otázce (rozh čís 6066 ť 
~~:;, p~~~~e~o~e~i~at!. N~O~S~Oji tud!ž n~zor odvolacího s~ud~, že Sk~t~ 
kaz "a o c~ ne ~ ,0sŤ! presnym a že se seznání stran k dů
Sku~ ,!I~senych od neho, vecne odchýlilo, a neobstojí ani jeho názor že 
a pT~~~a~e~~d~t ~odstate Jen slovn,á, zřejmým nedopatřením přivoďěná 
za následek zam~t~~tla ž~~~~aVI~e!na vad~ žalobn!~o návrhu ~1Usila miti 
hodnouti ihned ,. y. Tes to vsak nemuze dovolacl soud roz-

ve veCI same, protože neni dosud po skutkové stránce 

-. Čis. 8597 -
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ziiš!éno, zd~ je ~v}'z;ni žalobcú, pokud se t,kne :eznání jejich jako strany 
o' obsahu preclbezne smlouvy mlh za dokazane. 

čís. 8597. 

Sudíště podle § 88, druhý odstavec, j. n. 
. Jistá spojitost mezi jednotlivými dodávkami nemůže odůvodniti pří
slušnost podle § 88, druhý odstavec, j. n, i pro obchody, doložené fak
turami, které došly po zbOŽÍ. Pro dO/l1áhání se obapolně zjištěného 
salda z kontokorentního poměru není opodstatněna příslušnost podle 
§ 88, druhý odstavec, j. n., třebas byla na fakturách sudištnf doložka. 

(Rozh. ze dne 28. prosince 1928, R II 387/28.) 

Žalujicí firma zadala žalobu proti žafovanému spolku o zaplaceni za 
dodávky podle faktur ze dne 24. července 1924, 15. záři 1924, 1. října 
1924 a 10. řijna 1924 na sudišti fakturnim. Námitku místni nepříslušnosti 
s o udp r v é s t o I i c e' zamitl, rek u r sní s o u d vyhověl námitce 
ohledně faktur ze dne 15. září 1924 a 10. října 1924 a odmítl žalobu, 
pokud se zakládala na těchto dvou fakturách. D ů vod y: Opodstatněn 
jest rekurs žalované, že nebylo vyhověno její námitce místní nepřísluš
nosti z důvodu § 88 druhý odstavec j. n., pokud se nevztahuje na fak
tury ze dne 24. července 1924 a ze dne 1. října 1924, totiž pokud jde 
o faktury ze dne 15. záři 1924 a ze dne 10. října 1924. Zjistil-Ii soud, 
že tyto faktury došly později, než zboži, a že tudiž nemohou založiti 
sudiště podle § 88 druhý odstavec j. n., měl námitce místní nepřísluš
nosti z důvodu § 88 druhý odstavec j. n., pokud jde o tyto faktury, vy
hověti a žalobu, pokud se zakládá na těchto fakturách, odmítnouti, neboť 
okolnosti prvým soudem uvedené, že mezi jednotlivými dodávkami jest 
jistá spojitost a že o závazku strany žalované, zaplatiti saldo z konto
korentu, lze spolehlivě rozhodnouti jen po přezkoumání všech poměrů 
mezi stranami sporných ílodávek, nemohou příslušnost soudu odůvodniti. 
Že šlo o poměr kontokorentni, netvrdila žádná strana a zápisy stran 
o obchodním spojeni o sobě ještě k založení kontokorentu nestačí, ne
bylo-Ii mezi stranami alespoň mlčky ujednáno, že jednotlivé položky ne
mají tvořiti samostatné závazky a pohledávky, nýbrž že jedinou pohle
dávkou má býti teprve konečné saldo. Že tomu tak bylo v souzeném pří
padě, nebylo žádnou stranou tvrzeno. Vzhledem k tomu, že ustanovení 
§ 88 druhý odstavec j. n. musi jako zvláštní ustanoveni býti vykládáno 
zpl1sohem obmezujícím, nemúže jistá spojitost mezi jednotlivými do
dávkami odllvodniti přislušnost podle § 88 druhý odstavec j. n. co do 
obchodů, podle faktur, které došly po zboži, a nemůže ani okolnost, že 
soud se musi při rozhodnuti. o závazku žalované zabývati přezkoumá
vánim všech mezi stranami sporných dodávek jako otázek předchozích, 
přislušnost tu oduvodniti i na tyto obchody. 

Ne i v y š š i s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu žalobkyně. 

'!lnn 
'1 " 

i 
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Důvody: 

Dovolacímu rekursu nelze přiznati oprávněnosti. Stěžovatelka se o 
kazuje na správné odůvodnění napadeného usnesení, jež nebylo vvvr,_ 
ceno vývody dovolacího rekursu. Stěžovatelka sama připouští, 
tvrdila, že jde mezi stranami o kontokorentní poměr, avšak ani z 
ností stěžovatelkou zdůrazněných nelze vyvozovati, že tomu sk 
tak bylo. I kdyby však bylo zjištěno, že šlo o kontokore.unft~n}i,n:::~:I~~ 
nebylo by tím pro stěžovatelku nic získáno. Buď uplatňuje Sl 

žalobou obapolně zjištěné saldo z kontokorentního, poměru, pak UCU'lU<C, 

zakládati příslušnost soudu na ustanovení § 88 druhý nd"hve~ 
třebaže je na fakturách žalované zaslaných doložka »splatno a .l"luva_ 
telno v M.«, neboť jest právě účinkem kontokorentního poměru, že 
notlivé vzájemné pohledávky zanikají a že jedině pohledávka ze salda 
vstupuje na jich místo. Stěžovatelce by tudíž již nepříslušely nároky na 
zaplacení kupní ceny z jednotlívých kupních smluv, nýbrž jen nárok na 
zaplacení salda, z kontokorentního poměru. V tomto případě se však stě
žovatelka nemuŽe dovolávati k oduvodnění příslušnosti faktu,rního su
diště podle § 88 druhý odstavec j. n., poněvadž již nejde o původní 
nároky za dodané zboží, nýbrž o saldo z kontokorentního poměru. Pak
liže však, nejde o .saJdo obapolně zjištěné, neztratily ovšem jednotlivé 
pohletlávkY svou s"mostatnost tím, že byly zařazeny do kontokorent-

,.,.,úho účtu, avšak toto zařazení nemŮŽe také ·míti v zápětí, že 'by přísluš
nost soudu, opodstatněná pro některou z těchto pohledávek, měla v zá
pěti také příslušnost pro veškeré ostatni pohledávky. Takového sudišt" 
spojitosti z kontokorentniho poměru zákon nezná. Stěžovatelka však 
za sporu sama udala k odlivodnění soudu splniště podle § 88 druhý 
odstavec j. n., že se zažalovaná pohledávka vztahuje na čtyry zásilky 
utěsňovačů prodaných žalované podle faktur ze d:ne 24. července, 15. 
září,!. října a 10. října 1924, jež vesměs byly opatřeny doložkou 
,>splatno a žalovatelno v M.« a náleželo proto soudu zkoumati, zdali 
jsou tu také ostatní zákonité předpoklady pro založení sudiště podle 
§ 88 druhý odstavec j. n. Tu však bylo zjištěno, že jen faktury ze dne 
24. července a I. října 1924 došly žalované před zbožím, kdežto faktury 
ze dne 15. září a 10. října jí došly teprve po dojití zboží. Dlužno proto> 
přisvědčiti právnímu názoru rekursniho soudu, že ohledně těchto dvou 
faktur příslušnost dovolávaného krajského soudu v M. není odlivodněna. 

čís. 8598. 

DOVOlání pod,ané do soudního protokolu jest odmítnouti. Předpisu 
§ 85 c. ř. s. nelze tu použíti. 

(Rozh. ze dne 29. prosince 1928, Rv I 1156/28.) 

Ne j vy Š š í s o u d odmitl dovolání, podané do soudního protokolu. 

~_. Cis. 8:>98 ._- 1679 

Důvody: 

. . . • . b ,I e sáno u soudu prvé stolice protoko-
DovolanI zalovaneho t ~ s p § 506 c ř s podle něhož dovolání 

lárně. To odpOrudJ~ ~leJe(n§ P7
r
4
e 

cPI'rSUs) obsahuJ:íci:n též podpis advokáta, 
. státr po al1lm . . ., 'dl 

mUSI se. . • rl isu posledního odstavce § 507 c. r. s., po e 
níbr~ i ~~ť~v~~~'~~la~~~/spiSU nemůže býti nahra~eno pr,oh.lášení;n ~? 
nehoz P k IN· va podle § 85 c ř s nen! tu mozna, poneva z 

. soud!,íhO proto ~s~;an:~[~ormálních vad podá~í nehodí na tento příp~d, 
. se p~dP~~ln~ I~ebylo vzneseno písemným podán!m, ~líbrž. bylo zaIPs,,~o 

kde ov . k I tože dovolací lhuta Jlz davno up ynu a. 
do SOUd~'I~O. ~rotoloo :;n:s::~ veforme podle výslovného předpisu zá
O dovolanr"}p' J::n~Ynelze zahájiti zákonné jednání a bylo je proto podle 
kana nep , 
§ 507 c. ř. s. odmítnouti. 
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Seznamy vypracoval 
Dr. BOŘIVOJ PEKÁREK, 

sekretář nejvyššího soudu. 

V ěcný seznam abecední. 
Aďopce viz o s voj e n í s i. 
Advokát: volnost kandidáta slnžiti zkoušku II jiného sborového soudu druhé sto

lice než II onoho, v jeho'ž obvodu vykonal praksi, vztahuje se i na vzájemný 
poměr mezi vrchními zemskými soudy v Praze a Brnč a soudními tabu
lemi v Bratislavě a Košicích čís. 7876. 
pokud stačí odvolání se advokáta na plnou moc v jiných spisech čís. 8256. 
substitující advokát může na sudišti hlavní rozepře (§ 94 j. n.) žalovati 
advokáta sustituenta či s. 8483. 
sazbami tarifu není dotčeno právo účastníků smluviti se o v)'ši odměny; 
nadprůměrné úkony při společenství v rozepři a p.řirážka čís. 8032. 
pokud není s hlediska § 879/2 Ns. 2 obč. zák. závady, by si advokát nedal 
postoupiti pohledávky svého klienta čís. 8179. 
pokud nesmí zadržovati klientu peníze, složené na soudě čís. 848B. 
viz též z á s tup cep r á v II í. 

Agenda pozemnorefonnní viz p o zem k o v á r e Ť o r rn a. 
Agent viz smlouva sprostředkova'telská. 
Akcept směnečný viz smě n k a. 
Akciová společnost viz s p o leč n o s t a k c i o v á. 
Akty ve smyslu § 4 z:í:k. čis. 156/1926 či s. 7984, 8428. 
Alternativa facultas viz prohlášení žalobce po,dle § 410 c. ř. s. 
Asanace v Praze viz v y v I a s t 11 ě n í. 
Asistent státního ústavu viz úst a v stá t 11 í. 
Automobil: o s m i hod i 11 n á p r a c o v n í dob a ř í dič e viz dob a p r a

covní osmihodinná. 
pokud jest nedostatek dokladu o zaplacení cla vadou automobilu; povin
nost prodatelova odstraniti tuto vadu čís. 7918. 
pokud jest ho. vyloučiti z exekuce čís. 8257. 
majitel nákladního jest oprávněn domáhati se na škůdci náhrady škody, 
ježto škůdce nedal včas poříditi opravu auta čís. 7820. 
pokud jest ř.ídič a vlastník silostroje sproštěn ručení ze splašení se zvířete 
či s. 7908. 
byl-li erár odsouzen k náhradě z úrazu, jejž přivodil řidič vojenského auto
mobilu, jest oprávněn domáhati se na řídiči náhrady; otázka spúluzavinění 
poškozeného nepřichází v úvahu; počátek promlčení nároku eráru čís. 
8123. 
nahodilé poškození jde na vrub majitele, třebas byl automobil II tretí osoby 
ve správě; pokud důkaz o tom, že porucha nastala náhodou, náleží pod
nikateli, dokud řádně neodvedl opravený automobil čís. 8183. 
třebas byl trestním rozsudkem uznán vinným na úrazu jen řidič, není vy
loučeno částečné jeho vyvinění podlle § 2 zák., prokáž,e-li, že třeti osobu 
stihá zavinění na úraZtl čís. 8207. 
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povinnosti řídiče, mohl-li tušiti náledí čís. 8234. 
počátek promlčecí lhůty § 6 a) aut. zák. čís. 8079, 
přejezd silnice přes hlavni trať není křižovatkou; byly-li zábrany přes trať 
otevřeny, nebyl řídič, blíže se k přejezdu, povinen zmírňovati rychlost čís. 
7958. 
řídič automobilu nesmí se přiblížiti tak blízko k chodníku, že by mohl býti 
automobilem zasažen chodec při nepatrném vybočeni z chodníku -č í s. 8172. 
řidič automobilu smí jeti ve vzdálenosti asi 50 cm od chodníku rychlostí 
jinak v tčch místech dovolenou čís. 8403. 
k pojmu »křižovatky ulic« se nevyhledává, by se jedna ulice s druhou -kři
žovala po obou stranách; úraz chodce byl zaviněn řídičem automobilu, jel-Jr 
na křižovatce ulic za šera bez světel, nedovolenou rychlostí a nedávaje 
výstražná znamení; pokud nelze nednspělci přičísti zavinění na úrazu za 
těchto okolností čís. 8559. 
parní válec není silostrojem podle § 1 zák. aut. čís. 8545. 
skutečné odnětí moci nad autem přesunuje zodpovědnost na tnho, kdo má 
možnost autem vládnouti, stalo-li se odnětí činem příčícím se objektivnímu 
právu čís. 8313. 
náhradní nároky třetí osoby, jež vznikly z téže škodné události při střetnutí 
se vozidla pOdrobeného zvláštnímu ručení s vozidlem druhu označeného 
v § 5 zák. o automobiJ.ech proti majiteli a řídiči tohoto vozidla jest posu
zovati podle občanského zákona, čímž však nejsou dotčeny nároky proti 
podniku podrobenému zvláštnímu ručení (železnici) čís. 8447. 
pokud nebyl odňat postupem objektivně bezprávným z disposíce vlastní
kovy, dal-li vlastník klíč od' garáže strojníku čís. 8466. 
nastala-li škoda střetnutím dvou silnstrojů, ručí třetí osobě nesúčastněné 
na provozu silostrojů ti, kdo se úplně neospravedlni.li, rukou společnou a 
nerozdílnou čís. 8467. 
pře-nechání S -hlediska § I (3) zák.; nestačí, že byla sjednána cena za pfe
nechání auta podle pnčtu cestujících; prasknutí pneumatiky jest příhodou, 
jež tkví v po'vaze automobilu č i s. 8509. 
jest použiti § 46 zák. o. úraz. poj., stal-Ii se úraz zaměstnance v příčinné 
souvislosti s provozováním podniku nákladním automobilem podnikatele 
čís. 8568. 
pokud Jde o osoby ve smyslu § 11 zák. aut. čís. 8568. 
při střetnutí se dvou silo.strojů může se poškozen}', jenž byl dopravován za 
úplatu na jednom ze silostro.jů, d·omáhati náhrady na majiteli a na řidi'či 
silostroje, na němž byl dopravován; řidiče druhého silostroje nelze poklá
dati za třetí osobu ve smyslu § 2 zák. či s. 8564. 
majitel autodopravy jest vozkou ve smyslu § 224 čís, 8 c. ř. s. čís. 8523. 

Aviso viz do p r a važ e I e z nič n í. 

Bagatelni věci viz n e pat r n é věc i. 
Banka: z á p ů j č k a Jl a lom bar d v á leč n é p ů j č k Y viz v á leč n li 

půjčka. 

Bankovní úřad viz soupis pohledávek. 
Báňský p<K\nik viz hor y. 
Berní úřad: jest povolán, by potvrzoval vykonatelnost výkazu nedoplatků dávky 

z majetku čís. 8577. 
úředník viz f i n a II ční pro k u r a tur a. 

Bezdůvodné obohacení viz o b o h a cen í bez d ů vod n é. 
Bezel~dnost staveb-níko-va při nabytí vlastnictví viz v I a s tni c tví. 
Bezúčinnost podle § 8 vyr. ř. viz vy r o v n á n í. 
Běžný účet: předpoklad kontokorentu; uznáním salda zanikají novací záruky, zá

vazky spadající do. kontokorentu; pokud mo.hou býti zvláště uplatněny; 
směnečné pohledávky (v poměru k ručiteli) čís. 7827. 
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v .. v ě ého salda z kontokorentního poměru 
pro do.máhání se ob~po\J2e Zllst nd1 § 88/2 j. n. čís, 8597. 
není opodstatněna pnslusnost po e , 

té viz náhrada škody. , v, ·7978. 
Bol:~an dřevěná: pokud nepodléhá exek~lcl c I~Ol čís 549 sb. z, s. netýká se mu!
BO , oc: dvorsk5' dekret z 31 .. prOS1}1ce.l. ů: I' ozústalostním řízení po pn
Branna 

ID stva, nýbrž jen vlast~lch. d~~to~m~t ~ 'p!ůstalostního řízení a jest ho 
slllšniku mužstva nke~l ~~a~lau~aosř~~ ~ráva čís, 7911, 
s jeho nároky pOll aza I • 

Bryčka viz pří s I II Š e n s tví. 
~meno důkazní viz d ů k a,z. . ke oZJ1ačen~' jako výměnek čís. 

B...... 'ln.' pokud J'ím l1e111 souhrn práva pOŽlt u, ___ rea I. 

7976. 

Budova! z á bor v~z tpao:!~~vé reformě Cl s. 8208. 
_ náhrada za nl v v , d 

dv' ud viz r o z hod c 1 S o tl . , 
Bursovní rozho CI 80 v . aměstnanec železničnl. 

.tv1..-<>dská dráha: zamestnanec VIZ z BUS eun. ... 
Byt: z á bor, viz ,t a :n z e; b't u. 

_ sloučem by~u VIZ ,z a ~ ~ ~ e b>n o stb y t u. 
služebnost Jeho V1Z.

d
S I v též příslušenství čís. 8398, 

náleží k němu pravl ~ ne pozemkové reformě čís. 8208. 
děln:l.cký: náhrada zan v ',. , Ů 
náhradní viz ochr.ana nalernc . 

Bytové družstvo viz s pol e č e 11 s t v o. 
. . ková reforma (náhra~ový zákon). 

Cena: přejímací ViZ p o zem v , v , 
. papíry a příročí viz p r I r oe}. ) 

Ce""" . viz tam ž e (o b e c . ., • . 7833 
Cesta obecní: po ř a dv, P ! ~ "Y, a e v 'drždi soukromoprávni vlastDlctvl Cl S ... V 'v : 

_ veřejná: na soucasŤl JeJi lz > v d' , zákona o pensijním pOj1stem 

t 
... obchodní· p·okud není vyloucen z dobro mi Ces UltCI • 

či s. 8286. . • e. \' § 543 obč. zák. čís. 8542. 
, ' 'účmk)' naznacen 

C• oltOŽství' Dokud ma pravm y 1 I ' 
IZ • .. od TI1 a n z e s VI. Q 1 ť "ch _ a rozvod VIZ ľ o Z v , . l' k projednání .pnzusta ns I ]1 
. . kud neJ'sou tuzemske soudy povo any 

Cizozemec. pO' t pO' dle 
čís. 7688, podle § 104 j. n. viz příslušnos 
a příslušnost 
§ 104 j. n. " k viz . a z v k stá t ní. . 
m e 11 Š i n o vYJ a z, Y . J k ~ pec jed II o t II v e c. 
k u'P e c i e d 11 otll v e c VIZ , 

, . tl t ciznzemsky. v o 
Cizozemsky stát VIZ ~ a. iz s p o I e c n o s t s r.. . 

_ závod spolecn.os tl . s r. ~'ž~a rebus s-ic stantlbus., ' _ 
Clausula rebU~ sic ,~tantíb~~ ;~~í1~t~l~ na náhradu šk~dy, )ežtD ,ťro vnáe;~r~venze s~~
Clo: nárok zakazm a pro I I .t' okutu' lhostejno, ze zakazm zaz 

clení zbnží musel zap atl I p vIY " v 's 7727 . 1 ,. en·, upous eCI CI. • 
hlasu zasJ1ate e o n~ b ' 1 

_ a a u tom O' b i I VIZ a u tom o I. 

Condikce viz k 011 d i k c e. b Ike·ho pozemkového majetku čís. 7772. 
, ňat ze sou oru ve , I 

Cukrovar: pokud nem vy 'h viz s m I o II va O' dl O. 
_ rekonstrukce Je o , 

.. Y • domáhati náhrady útrat trev~tm~o v t!S-
časopis: pokud se nemů~e m~ll!e! ~asnpls~ zavdal podnět k trestnímu nzem Cl s. 

kového řízení na plsateh clan u, lenz 

8511. b . 
- kal . ruch stave nI. ce eJV1Z ,. mní 
činže viz smlo.uva ~~l~ " 
činžovní daň viz d a i'l Cin z O' vnl. 106'"' 

I r 
1'1' !: 
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Daň (daně): v zákoně čis, 76/1927 neni vyslovena nezabavitelnost daňových Pohledávek čís. 8539. 

jež má platiti pachtýř nejsou součástí pachtovného čís. 8108. 
osobní (přimé): omezeni § 76 zák, čís, 220/1896 neplatí ohledně měrného. 

byl-Ii ~řiklep vydražené nemovit,:sti udělen dřiye než nabyl účinnosti 
zakon C1S. sb. 76/1927, nelze POuzltI § 265 a nasl. tohoto zákona čís 7678, , 

§ 76 zák. čís. 220/1896 jest použiti obdobně i na příspěvky do Úra_ zové pojišťovny čís. 7923. 

činžOVní: exekuon; soud nemůže rozhodovati o odporu vzneseném proti' 
přikázání úroků z činžovní daně, ježto prý byly zaplaceny, nýbrž jest 
odporovatele poukázati na pořad správní čís. 8292. 

výdělková: soud -rozhOdUjící o přikázání jejím z nejvyšší-ho podání není 
oprávněn zkoumati, zda předpis daně byl zákonným, nýbrž jen, zda jí 
přísluší přednostní zákonné zástavní právo čís. 8120. 
pokud stavební dvůr neslouží výlučně nebo převážně provozování vý_ dělečného podniku čís. 8380. 

Dar: pokud slib snoubence není darováním čís. 8272. 

pokud. nárok dědice na započítání daru jest uplatrlovati návrhem u pozů
stalostního soudu nebo žalobou 'č í s. 7912. 
vyloučení ze započtení na po.vlnný, díl platí bez ohledu na to, zda osoba 
oprávněná k povinnému dílu jest zletilou či nezletilou čís. 8513. 
předmětem mohou býti i služby; § 950 obč. zák. neplatí, pracuje_li syn 
beze mzdy v hospodářství Svých rodičů čí' s. 8544. 

Dávka (y): z majetku (a přírůstku na majetku): povi}1nost prodatele postarati se 
o výmaz zástavního práva, jež bylo na prodaném domě zaznamenáno 
pro dávku z majetku a přírůstku na majetku čís. 7966. 
pokud jest vymáhající věřitel oprávněn domáhati se zaplacení na tom, 
za něhož byla přikázána z nejv. podáni dávka z majetku 'č í s. 8167. 
pokud jest kupitel oprávněn domáhati se na prodat-eli, by bylo vyma
záno vnucené zástavní právo pro ni či s. 8393. 
věcné ručení ne'movitosti podle § 62 zák. vztahuje se i na případ, byla-li 
nemovitost ve vlastnictví veřejné obchodní společnosti a dávka z ma
jetku byla vyměřena veřejnému společníku; omezeni ruč,e.ni výší po
dílu společníkova na nemO-vitosti čís. 8547. 
pokud brání postupníku POhledávky nedoplatku trhové ceny ji zažalo
vati proti dlužníku či s. 8552. 

výkaz o nedopIatcích jest exekučním titulem podle § 1 čís. 13 ex. ř.; 
Pro povolení exekuce jest lhostejným, zda berní správa ujednala s po
vinným, že nepodnikne exekuč'nÍ úkony, dokud nebude vydán defini
tivní platební rozkaz, zda bylo něco splaceno na částku uvedenou ve 
výkazu; potvrzení vykonatelnosti výkazu berním úřadem; exekuci lze 
vésti Jen na základě výkazu data ještě čerstvého či s. 8577. 

obecní: ve smyslu zák. z 12. srpna 1921, čís. 329 sb. z. a n. (vl. nař. čís. 
143/1922); není jim propůjčeno zákonné zástavní právo na vnesených 
svrŠCÍch nájemcových čís. 7819. 

z vodného, nájemného a za POUŽÍváni obecních stok; pokud nepřechá
zejí na kupitele; majitelům domú jest ulO-žena jen osobní a ručebnÍ po
vinnost; rozsah její; nastala-li změna v osobě majitele domu v době 
od původního prozatímního předpisu do předepSáni doplatků čís. 8122. 

z přírůstku hOdnoty: od had viz tam ž e. 

bylo-Ii v trhové smlouvě ujednáno, že dávku z přírůstku hodnoty ne
movitosti zapraví prodatel z peněz, jež -si za tím účelem zadržel a vzal 
do úschovy, vznikl n.árok kupitele (vyměřovacího úřadu) na zaplaoení 
dávky prodatelem již uzavřením kupní smlouvy čís. 7822. 

Delegace soudu: § 518 c. ř. s. nelze použiti, jde-Ii o delegaci podle § 31 j. n. pro 
žalobu z rušené držby; učinil-li žalovaný návrh na delegaci, jest soud 
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'v , , uslu § 31 pasl. odst j. n. od ža-vvžádatl ::.1 vYladrem \C srn) §§ 4.1 a 50 c. ř. s. povll1en ::, en,' o delegaci nemalí místa předpISy lobce; v nz 
čis.8397. v 

. e soudní viz s I o žen í n a s o ude. DepaStC , r a' v o 
ohledávky viz z á s t a v n Ip. , D

epuracep lkem majetku pozem-tátní požitky viz z a m ě s t n a n e c n a v e 
Depu k o v é m. 

, jeho vyživovací povinnosti čís. 8196. 
Děd: rnlra " děd i c tví viz děd i c tví. , . o 

Dědic: v z d a n I se.. o viz och ran a na] e m c u. a ochrana na]emcu 

viz též pozústalo~t. , . olečnost veřejná. 
a ve ř ,e (n áy s p ~ I e ~ n k

O ,~~z;~fal~,iti nepřihlásil, není oprávněn domáhati 
zákonny, Jenz se, ,osu , k' zůstavitele č; s, 7691. I 
se splněníy d~m~el.e~o nam ~ stní dluhy dlužno řešiti v~ sporu? z,:P, a
otázku rucem dedlcu ::a po~~~talo y'hlásivšího se s dobrodimm SOUpISU c I s. cení dluhu; 'rozsah rucem de lce pn 

7717. . ěch zákonnitých dědiců nevzešla, pr? .ob
L pojištění zůstavitele ve prosp slu společného majetku, nybrz lest 
myšlené spOlečná ,poh~~dávka v~'lsmy jenž by na něho připadl při dědické k v dý z obmyšleny ch ucasten po lem, . 

p~~lOup-nosti ze zák01;a čís . .11
939. z o stalosti spatřovati schváleni dědické kud nelze v soudmm schva em po u 

po 979 d'ď ' ze dohody čís. 7 '", o • k dědickému narovnání mezI e 1;1 
došlo-li za projedn~van: po~ustal~~~~ ředložena závěť a vzhledem k m po-
zákona napotom vsak Jedmm z , ,y~ 7993 

přena platnost dě?lCkého !1arovr,:n~ ~~:kuce n'a jeho jmění pro dluh zůsta-
přIhláslvší se s vyhradou ,1l1yen a:~talostI čís. 8182. v v 

Vlte1ŮV teprve po o~ev~~a~~a~~~u;e odkazovnícl dědici pomerne podle hodv případě § 726 O?C~ ~a . :; 

noty svých odkazu c' s, 8190,. , " děděný majetek podle § 841 
dědická doho~a, jíž byl rozd~I~E8 s&~~e~y z.z zák. pro Čechy, není smírem 
obč. zák, a zak. ze 7. ys;pna , 

podle § 1380 obč. zák. h
C 

1 s: 8134\ z pozústalostních dluhů jen jmenem a ~ d odevzdáním lze o za ova 1 

er~astol1peni pozůstalosti či s. 8355; , § 543 obč zák, jen tehdy, když 
Cizoložství má právní účll1ky na~na~eneo~dně doznaly cizoložství nebo byly 
dotyčné osoby za zůstav~te~ov~ ZlVO a s , se usvědčení před soudem, třeba 
z něho usvědčel~Y) ~usvedcen:~« r~~1~1 . v 

se tak stalo v clvIin~m spor~5 c;~ ák' dluž'no použiti i na tOh.o, )enz se 
nepominutelny: §,7 o c'd:d'~e' vyměření výživného, ]e-h v P'~ dědictví vzdal; postavem nepom. e 1 , 

zústalosti dúm č í.s. 7~35. 
viz též díl povinny. 

Dědická dohoda viz děd J c. . 
"hl"'ka viz pozustalo-st. 

-prt=" d'd'ká " 
- žaloba VIZ z a lob a e I c 'd" s J'eho o v"užití dědicovy nouze Cl s. 'd ~. 'mlouvě o vz am e ) Dědictví: pokud ne] e pn :; . ' . 

7935. v, ~ • k' h ráva notářským spIsem, d~vo~lt! 
snaží-li se dědic, vzdavsI se dedlc e o Y 'soucích mimo notářský SpIS, lez 
oezúčinnost tohotO' vzdán~ s.e z ?k?lnfs~~ bOukázati na pořad práva a sta
chce dokázati svědky a hStll1,:I?I, lheOstu k podání žaloby čís. 8524. 
noviti mu podle § 125 -"esp .. nz. u 

Dělnický, byt viz byt ~ ě l-n 1 c k y. . e se naň živnostenský řád č í~. 8~35. _ 
Dělník pomocný: plac~n~ od ,kusu, bv:\artu~ c e viz S II b s t i t u c e fl d e I k o 
Děti a fideikomlsarnl su 

misární. 
Diferenční obchody viz hra. 
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Díl povinný: pokud jest _ nárok dědice na započtení daru uplati10vati bud' návrhem 
II pozustalostního soudu nebo žalobou čís. 7912. 
a promlčení nároku viz pro mlč e n í. 
byl-li zřízen o pozůstalosti soupis a žalobce uvedl v žalobě přesně 
výši povinného dílu, nelze se domáhati žalobou určení, že žalobci pří
sluší povinný díl z pozůstalosti a že žalovaný je povinen to uzna'ti 
čís. 8449, 
vyloučení darování ze započtení na povinný di! platí bez ohledu na to,_ 
zda osoba oprávněná jest zletilou či nezletHou čís. 8513 
ve sporu o nároku nepominutelného dědice na povinný díl nelze pře
zkoumati inventář sepsaný při projednání pozůstalosti čís. 8528. 

Dílčí dluhopisy viz d 1 II h o. p i s Y díl č í. 
- rozsudek viz r o- z s II dek díl č í. 

Disciplinární řízení viz kár n é říz e fl í. 
Ditě: v y ž i v o v a cíp o v i n fl o s t viz v Ý ž i v n é. 

viz též n e d o s pěl e c. 
a f i d ,e i k o m i sár 11 í s u b st; t u c e viz s II b s t i t u c e f i d e i k o m i
sární. 
manželské: žaloba o od uznání manželského původu podle § 159 obč. zák.; 

vědomost zájemniků o pobytu nepřítomného čís. 7806. 
souhlas matky k žaíobě Jeho o od uznání manželského. původu nemusí 
býti prokázán již v žalobě čís. 8097. 
spor o oduznání manželského původu 'dítěte; ob n o v a jeh o viz 
ob n o va s por u. 
odkázán-Ji výměnek dětem, jež budou svobodné v den nápadu, nárok 
na celý výměnek, zůstal-li jen jeden svobodný odkazovník čís. 8106. 
ustanovení dvorského dekretu ze dne 15. června 1835, čís. 39 sb. z. s. 
nebylo dotčeno ve své platnosti III. dílčí nov. k obč. zák. 'č í s. 8203. 
matce nepřísluší v .případě· § 142 ob-č. zák. přednostní právo na děti; 
pokud jest ponechati děti matce vzhledem na ntcovy osobní poměry 
čís. 8213. 
činnnst dětí spolupracujících v podniku (hospodářství) rodičů neza
kládá o sobě sml uvní poměr pracovní; kdo jej tvrdí, jest povinen dů
kazem čís. 8544. 

nemanželské a legitimace jeho viz o tec 11 email žel s k ý. 
rozsah zaopatřovací povinnosti nemanželského otce čís. 8475. 

- jinak viz ot,ec n ema'nželský, výživné dítěte neman
želského. 

Dluh: pře v zet í jeh o (§ 1409 obč. zák.) viz tam ž e. 
u zná n í jeh o viz LI zná n í d I u h ll. 

- směnečný viz smě n k a. 
- solidární viz solidárnost závazku. 

Dluhopisy dílčí: v případě § 15 zák. čís. 111/1877 není ediktální řízeni obligator
ním; pokud není shromáždění důvěrníků omezeno na určitý. úkon; ,čin~ 
nost důvěrníků; kdy jest svolati opětně shromáždění držitelů dluhopisů 
čís. 7868. 
pokud jest právně účinným složení prioritních obligací Duchcovsko
Podmokelské dráhy v německých markách II soudu č·eskoslovenského; 
Duchcovsko-Podmokelská dráha nezavázala se k výplatě částek v Kč; 
vyloučení valorisace čís. 8176. 

Doba pracovní osmihodinná (zákon ze dne 19. prosince 1918, čís. 91 sb. z. a n.): 
- - .- předpisy zákona vztahuji. se i na topiče a lázeiIského zřízence v lá

zeňském podniku; pokud dlužno v přijímárrí mzdy spatřovati její 
paušalování čís. 7901. 

- - -' nevztahuje se na toho, kdo jako důlní zastával místo doh1ížite1ské 
vyžadující zaměstnavatelovy důvěry čís. 7981. 
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. ~b ' 'ednána určitá tSrdenní mzda a 
b 'la-Ii při nastoupem slu~ } yl že se nemá v podniku pra
b~,]o-li při tom zaměstn~!1cI ~d.elet~O'však mu byla ukládána práce 
covati déle než ~ ~sm ho !ll, pres . 
přes tuto dobu Cl s. 8130. 'mocně osmihodinovou dobu pra-

Prodlužoval-Ii zaměstna,:atel ~ sI ve a za pra· ci přes čas čís. 8327. 
"1 " dmeny so er ", covnÍ' pausa oval1l o , ocně pracovní dobu, rUCl za-

prodl~žoval-li zaměsÍl~ayatel sv~mho vzešla' porušení zákazů zá
městnanci za škodu, jez :::..~ z. k

O vině zaměstnancům; odměnu za 
kona čís. 91/1918 nelze pr~cltaÍ1 . d ~'ti J'edině proto, že konal 

" y čas nelze zamestnanc! o epn 
pr~c: p!es k' nou čís. 8560." v 1 
pracI zakone~ .za a:a" odměna za práci pres čas byla pausa 0-
pokud jest mlít za o, ze 
vána čís. 8561. "1' y í 

'Y' " doprava ze eznlcn . 
bírka a doprava želeZl11cm .VIZ 

DO . I t ost smľouvy. 
Dobré mravy VIZ n ey a nv a d n br o vol n á. 
Dobrovolná dražb~ VIZ dra zdb n že 1 s ký. 

, rozvod VIZ r o z V o ma. ' 
- y ,,' . h a náhrada na státu VIZ s t a t. 

Dobytče: porazem Je o hl' d k u viz po- P I a t k y. 
_ pop I a t k Y z a pro, I 

ka . pln eV ní oj a· z k a V1·Z J. a Z)r k stá t n Í. Dodáv VIZ , . , '" d . Z Y k o v á 
DOhlédací správní .smtll! ~a a 1 a 
Dohoda dědická VIZ de d ! C. tře d k o vat e 1 s k á. 
nohodné viz s m I o II v a,,~ p r? s h ztrátu stát (na Slovensku) čís. 8239. 

D l·ď e' věci" pokud nerUCl za JIC 
o 1-cn " , "'ť škoda ze zá-

Doluváni viz hor y. 'Y á věřiteli při odkladu placem vzeJ11 
D l "k měnová" podle mz nem ooza .• ""ís 8444 

konné ~pravtaY t~b1eny aC 
vy 'Živné 'viz v Ý ž i v n é. 

rebus SiC s n I us .' Y e k 
ř i v Ý měn k u VIZ vy m e n . řed válkou s úmluvou, že 

~rodán-Ii velkos.tatek d,rahnou~. d~~~~jí~ určitý nepiz, bude z toho 
prodá-li ho kupltel za ce~u ~~f~ podíl nelze tuto úmluvu vztaho
povinen vyplati~i pro?atyeh, u::! y 7684.' 
vati i na prodej povalecny

b
c 

I J., s 8498 
V'l r áklad na stav u Cl,"' 8548 

ZVýSl- 1 1sej' n hledně c~ny za těžbu kaolinu čís. . 
_ _ pokud pal o 

DomicU směnečný viz smě n k a. "', ?, z a n.): při výpovědi z, d?inovnickéh~ 
D 

ovník. (zák. z 30. ledna 1920, C}s. 8 .... sb. "h'O J·ednání pouze !tamlÍky, podane 
om " h b 'ti předmetem sporne .. pomeru ma ou y, . . y f b 

včas čís 8146. . k'ho poměru není představenstvu druzstva re a 
k výpovědI Z domovn~c, e 46 y "b 'ti 
souhlasu dozorč! rady Cl s. 8.1 k:ho bytu« dlužno míti za to, ze mel y 
dána-li výpověď »z dO"movfl1c e . k' č í ~ 8244. 

- v' ovědí zrušen 1 pO~,er dom(~Vi11~ Yokud'ne"de o novoty čís. ~506 

D
l "nlPřízení podle § 496 CIS. 3 c. r. s .. p a "e se Jdomáhati náhrady skody proti 

op ne kd má k ní koncese, nemuz " ' 8006 
Doprava osob: ,o ne. t'''e trati dopravuje osoby CI S. . 

tornu, kdo byť I na, e~ d I hOt viz 1 h ů ta. ",,,. o 

oštovni: v poč í t a nI' ,O'. ,v
u , 'h se stranou ústne, zvlastl1l zpu-

fetezniční, nákladní:, ujedn~a-~l ur~~,n~k č~;:tJho zboží dráhou, d~k~z o t?m: 
sob avisování; opozdene vy ~n Y" doj'ití ovoce do konec ne s!~~lCe, 
že zkáza' ovoce byl~ d~kfn~n:, P~~yž zavinění dráhy nebylo pncmou 
§ 86 (3) žel. dOpr. r. pal a e, ." . 
celé' škody' čís. 7708;~. . .,., 'rok na náhradU škody Cl S. 777? 
povinnost dráhy odvazltI Z?vOZ1

, a, nabaží částí nákladní smlouvy ~ za
pokud jsou předpisy ?'t~~er~~~~~ ~ obyčejného nákladn!ho zb~Ž\h~~; 
vazny pro dráhu; pOCl' a-ll' ~.,,' přepravní cesty, plah dodacI u 

. podle kratši a proto acmelsl 
vozne t ~, 7887 
platná pro tuto ces UCl S. . 
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pokud lze se domáhati na dráze náhrady v)'rdělku. jenž ušel obchodnímu 
cestujídmu tím, že byl při dopravě na dráze odcizen jeho kufr se 
vzorky čís. 7899, 
§§ 70 a 71 o nedoplatcích dovozného, vztahuje se také na případ, že 
nebyla zaplacena část dovozného, připadající na jedno státilí území; 
pojem tarifu čís. 7944. 
pokud nároku na náhradu škody za ztracené zhoží jest oprávněn do
máhati se odesílatel, pokud byl drahou prominut nedostatek pfsem-ně 
formy při zjišťování úbytku zboží čís. 7957. 
byla-li nedopatřením železnice zrušena na nákladním listu dobírka a 
zásilka vydána příjemci bez jejíhO vybrání, není příjemce povinen ji 
zaplatiti dodatečně, třebaže ji dráha odesílateli vyplatila čís. 8037. 
jednoroční lhůta § 98 žel. dnpr. ř. platí i tehrda, damáhána-li se na dráze 
náhrady škady protO', že byla zbaží vydána neprávem někamu jinému 
než adresátovi; v takovém případě jest k žalabě aprávněn jedině ode
sílatel; průkaz dráhy, že odeslala návěstí poštou na správnou adresu 
a že zba'ží vydala asabě, která si pro ně s návěstím přišla čís. 8076. 
mezinárodní: vyloupení vozu převezeného ze soukraméha přístavního 
skladiště na nádraží v HamburkU'; ujednání nákladní smlouvy a razítko 
na nákladním li'stu; předání zboží a nákladního. listu čís. 7707. 
osobní: přiznání slevy na jízdném zaměsfnancům, pokud jejich ce lkavý 
příjem nepřevyšuje 2000 Kč měsíčně; které příjmy sem spadají čís. 8558. 

Doručení: usnesení nevyžaduje se k pravoplatnosti usnesení obecníhO' zastupitel
stva, jímž byla dána nájemníku v obecním bytě výpověď z bytu čís. 7685. 
náhradní jest vylaučeno, byla-Ii mimosoudní výpavěď zaslána doparučeným 
dopisem a návratkou čís. 7879. 
mimasoudní výpovědi pokud se nestalO' řádně čís. 8245. 
Stá t II í m u p o zem k a v é m u ú řad II viz p a zem k O' v Ý ú řad. 

r o z s II d k II viz r o z s ude k. 
Dovolací stížnost viz stí ž n 'O s t d O' vol a c í. 
Dovolání: padané dO' soudníhO' prDtokalu jest admítnauti; § 85 c. -ř. s. nelze tu po

užíti čís. 8598. 
nelze admítnouti dDvolání, ve sporu zahájeném správcem úpadkové pO'd
staty jedině proto, že bylO' po zrušení úpadku pO'dáno samým úpadcem 
čís. 7983. 
předpis § 225/2 c. ř. s. vztahuje se i na lhůtu· dovolací čís. 8121. 
k vývodům jeho, jež neodpovídají dovo.lacímu návrhu, nelze přihlížeti čís. 
8359. 
nepřípustné, nařídil-li odvolací soud ve zrušovaCÍm usnesení prvému soudu 
doplnění v určitém směru, prvý soud doplniv řízení vycházel opětně z pů
vadního právního názoru a odvolací soud jeho rozsudek potvrdil čís. 7813. 
domáhána-li se z důvodu náhrady škody bolestného a léčebných nákladů, 
dlužno posuzovati oba náraky co do přípustnosti dovolání samostatně 
čís. 7834. 
nelze jím napadati sauhlasná rozhadnutí nižších soudů v otázce, zda k pro
jednání sporu byl povolán senát-.či samosaudce čís. 7959. 
tím, že několi-k bagatelnkh nárOKŮ Ď,ylo postoupeno téže osabě, nepozbyly 
jednotlivé nároky své samostatnosti čís. 8228. 
okolnost, že nebylo podmínek prO' vydání dílčího rozsudku podle § 391, 
třetí odstavec, c. ř. s" poněvadž prý tomu bránila právní souvislast abou 
uplatňovaných pO'hledávek, lze vytýkati podle § 5.03 čís. 4 c. ř. s. čís. 8162. 
rozsudek, jenž byl vydán odvolacím soudem k .žalobě o 'obnovu a zároveň 
podle § 542 c. ř. s. i ve věci samé, lze napadati jen dovoláním; davolání 
jest podati II saud u prvé stolice č i s. 8489. 
nelze přihlédnouti k vývodům dovolání pakud se zabývají o.statními ná
mitkami, napaden-li v odvO'lánÍ právní názor prvéhO soudu jen v určité 
právní otázce čís. 8566. 
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, ' .' zyk státní. 'v' 
j a z y k o v a o t a :,k a VIZ J a, nepřerušeno-li soudní řiz:Dl a~ dO' p,ravo-
vada podle § 503 CIS., 2 ,co r~. s.), tom "je-li pozemek venavan lesDl kul-

latného skončeni spravmho nzem o ) 
~uře čís. 7787., v' rokem o přiměřenosti nájemného stanoveného 
dovO'lací soud !lem vazan y t v o znalecký posudek čís 8061. 

§ 273 ř s i když jes opren ) 
podle C..·, o·.. dubna 1925, čís. 67 sb. z. a n. : pro 

lená p1acená zaměstnancu (z,a~01! ~ 3. h dným vzdálení se z práce, l11kohv 
DOvO přerušení zaměstna~l ~es v roz d~š1o' nelze tu použíti §§ 902 a 903' 

však pohnutka, p,ro~c nemu
b 

"d'lení se z práce prv~r květen 
obč. zák.; spada-lI dO' do y VZ a 
čís. 7774. ,v . aměstnanec bezprostředně přede dnem,. 
výpočet platu, 1:~mel-lJ I z 'délku jsa nemocen čís. 8227. 
kdy měl nastouPitI davo enou, vy , 

, . d prava železniční. 
Dovozne VIZ O' v 'h . b ch o dní po mOC n í k. 
Dozorce při stavbe dra y VIZ o v t 

v, ad d v , t v a viz s p o. I e ,c e 11 s v O. 
DozorCi r a r u z;s v v nálezu na čsl. státní dráhy čís. 7748. 
Dráha státní uherska~ prechod y v t a n e c žel e z nič n í. 

d k' ěstnanec viz z a m e s n pa-
Buštěhra s a: ,zam,' v' . 'íhO' patentníhO' práva není ku sporu 
Košicko-bohununska: z porusem ke} t't čís 7748. 
_ sivně oprávněn českosl?'ve?s Y ~ a 'ejích' zaměstnanců čís. 7838. 
_ převzetí její státem, pravnI. po~er J. bl' ce viz d I u hop i s y 

h k Podmokelská: p r 1 orl tni o I g a 
Dnc covs 0.-

díl čí., v' v "tv VIZ S P o leč e n s t v O. ,,' 
Drahottú staveb111 pnspevek druzs a t s t i)' pokud lze v drazebntch pod
Dražba dobrovolná (s p O' 1 e č n é ne m o v 1 l~draží~ím spaluvlastníkum pradáv,ané. 

mínkách zmocniti. soudce,,, b~ sP~ .. záruku spoluvlastnickým podllem 
nern-avito.sy pro~1I1ulv sl~~~n~m~~a~~'č í S. 8181. , 
jest na nem kmhovne'p, v tníky při určení dražebmch podmínek jest 
případné vr?~~orYv,me~l u.ca~s ,orném čís. 8573. 
zásadně r~sIŤ1 V nZ"ebn} mlr e dražebních pOdmínkách obmeziti pouze 

_ účastenstv I na draz e ne ze 
na podílníky čís. 7811. 'v' n'brž příklep mu dává pO~lze 
vydražitel nenabý~á vlast~lctvl ~~~~eP::'týle k držbě; zatímní spr~vu 
titul ku vlastniok~mu pravuslv b v zák' nárok správce na odmenu 
dlužno posuzovati podle § 1 t"' o ~. v n~~porném řízení čís 8180. 
a náhradu nákladu nelze u~ a nO,va v hle dem k zahájenému vyrov-

,,' dce neOl opravnen vz 'v" , 7831 
vnucená: exekuclll 50':' . ,.' dražební řízení z uradu Cl S. ., 

nacímu řízení zruslt!, z.a~ale~e latn 'm příklepem, !llkoliv teprve pravo-
_ exekuč11l řízení kOI~CI lIZ prav~p -::' y 7858 . ' 

platností rozvrhov~ho. usne~el11. c 1 s. ro ty' třetí asoby, jichž vlast11lctv~ 
§ 170 čís. 5 ex r. Jest da~ )~n, P , a ne' sou zapsána v pozemkov~ 
nebo j111á dražbu nedapou~teJlCl. p~~v dražbou na nemovitost, o~ledne 
knize; povohl-li sO,ud e,xekucI .vnu~ene prospěch určité osaby, nel11 k re-

., byl poznamenan zakaz ZClzem v 
nIZ dl ' 'k čís 8039 . ·brž kursu oprávněn Uzlll . . v, ť ydražené nemovItosti, ny 
PO'zemek, jenž ne~~1 fYSlCka~, :t~uc~:~o~1 přejíti vydra~~ním na vy-
pouze rejí haspodarskoU ,sou a o': ydržeti vydraŽitel c 1 s. 8168. 
draŽItele; . pozemek tak~v!, ~:~~z;o~le § 151 ex. ř. čís. 8186. 
pokud nejde a venkovs. y s , z a tím n í. 
z a tím n í spr á v a Vl~ sv P r a ~dtlad vnucené-ho prodeje nemovlto';;!I, 
žádost vyrovnacíhO' komlsare ~ Hd' 'mu dražbu po dražbě, nemuze 
'ež došla exekučnímu k01!l1S~,n, n 1~1, 8442 ' 
J.." IC změmti na platnostI pnk}epu CI S. t' ka zda jest věc příslu
liZ n v b 'ho řízem spornou a az , k v' Dud 
stala-li se za draze nt , d Vb ozhoduje o tam exe ucnt s 
Šenstvím nemovit<:sti, ?an)eV,dO , ~ajeJt' :yloučen pořad práva čís. 8502. 
v nespornem (drazebl11m nzem 

I, 

i 
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- strany, jichž návrhu nebylo při stanovení dražebních pOdmínek 
věno, nemůže exekuční soud odkázati na pořad práva a určiti jim 
k podání žaloby čís. 8578. 

op ě t II á: požadavek schválení St. poz. úřadem, schválil-li St. poz. 
příklep nemovitosti jen ohledně určitého vydražitele čís. 8041. 

- pokud ji nelze povnliti, byl-Ii vydražitel sproštěn prohlášením Vél'ite,le ď 

povinnosti složiti nejvyšší podání k soudu čís. 8047. 
rozvrh nejvyššího podání: byl-li příklep vydražené nemovitosti udělen 

než ,nabyl účinn(}sti zákon čís. 76/1927, nelze použíti § 265 a 
tohoto zák. čís. 7678. 

- - - pokud může třetí osoba, třebas opomenula provésti odpůrčÍ spor 
domáhati se kondikční žalobou na vymáhajícím věřiteli vydání toho' 
co získal nepřípustnou exekud čís. 8043. ' 
pokud přestoupil soudce svnu úřední povinnost, vyplativ zbytek 
rozvrhovaných peněz, složených k soudu, dlužníku č Í s~ 8084, 
po skončení rozvrhového roku jsou nepřípustnými nové námitky 
proti přikázání přihlášených pohledávek tím spíše pak vyhledávánf 
jich z úřadu čís. 8120. -
pojetí vkladní knížky jako vadia do rozvrhové podstaty čí s-o 8343. 
pokud stavební dvůr riesloužÍ výlučně nebo převáž-ně provozování 
výdělečného podniku čís, 8380. 
při h I á š e n Í útratové pohledávky, přezkoumací právo soudu, ná
ležitosti přihlášky, nebylo-li zástavní -právo popřeno, pokud má 
zadnější věřiteli právo rekursu, přikázání útrat rozvrhového řízení 
čís. 7733. 

- - - přihlásil-li v 'rozvrhovém řízení za exe~učně prodanou nemovÚos't 
hypotekární pohledávky rakouské spOřitelny čsr. 'súčtovaCÍ ústav 
čís. 8293. 
ohlášení náhradní-ho ,nároku- zádnÍm věřitelem při dodatečném roz
vrhovém roku čís. 8346. 
bylo-li soudem vyšší stolice zrušeno rozvrhové usnesení i s před
chozím řízením, jest při ·novém rozvrhovém roku přihlížeti ke všem 
novým přihláškám před tímto rokem anebo při něm; jest na exe
kučním soudu, by jednalo pořadí pohledávek přihlášených k roz
vrhu, třebas bylo pořadí stanoveno zákonem a pozemkovou knihou 
čís. 8388. . ' 

P. o řad í: přednostní zástavní právo pop 1 a tkl-! z pře vod u viz 
poplatek převodní. 

- ú věr o váh y pot e k a viz h y pot e k a k a u ční. 
Jl á hra <rl n í n á r o k viz h Y pot e k a s i m u I t a n n L 

pořadí příslušenství pohledávky, byla-li původní úvěrová hypoteka 
přeměněna pozdějšími knihovními zápisy v obyčejnou hypoteku; 
pokud mají útraty sporu stejné pořadí s jistinou Č' í s. 7689. 
pokud lze při úvěrní zástavě přikázati úroky čís. 7857. 
pokud nelze pominouti úvěrovou pohledávku, 'nýbrž jest ohledně 
ní postupovati pudle § 224 e-x. ř.; pokud jest ji přikázati hotově 
(složiti na soudě) čís: 7869. 
vykonatelné výkazy o nedoplatcích přfspěvků do úrazové poji
šťovny jsou pro exekuč'nÍ' soud závazny čís. 7923. 
soud r-ozhodující o přikázání výdělkové daně z nejv. podání není 
oprávněn zkoumati, zda předpis výdělkové daně byl zákonným, 
nýbrž jen, zda přísluší předepsané 'dani přednostní zákonné zá
stavní právo čís. 8120, 

od por: od- kdy jest počítati jed-noměsíční lhůtu § 231, drUhý odsta
vec ex, ř. čís. 7697. 
při dodatečném rozvrhovém roku nelie vznésti odpor proti pohle
dávce, jež byla již při prvém roku právoplatně přikázána; přikázání 
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, d . ná::.ledkem od-
I 

. . c'a' stk)' b)'lo-li vyhověno žalobe po al1C uvo nenc . , 
poru čís. 7723, 'dporovém sporu upiatňovati nedo-
pokud nelze v nap~to~n;m o ate1e ku sporu čís, 7821. 
statek aktivního op~ayne11ld odpQ~g~ova'ti při odporu ohledně pohle-
o čem může exekuc"Ol, s,ou ro,z " ' 7857 
dávek z důvodu ve~eJneho dPr~va \;ř~diti odpor hypotekárního vě
pokud může exekucOl sou sam v 
řItele čís. 7857., , , " ího zástavního práva v poznamena
odpor proti přJkazam ,e::ekucn I f rmální právní mOCI čís. 7941. 
ném pořadí, třebas zaplS naby o odstatněný skutkovym předne
odpor přI roz,vrhov.ém rok~k n~op kutkový přednes nelze doháněti 
sem lest zamltnouÍ1; z,ame"s, an~1~ 
tepr've v řízení opra~nem Cl S. t' odporu vzneseném protJ přl
exekuční sO~ld l~em}lze rOdzh~dOV~t~ °pry' bylv zaplaceny, nýbrž jest 
kázání úroku z c!nzovi11 ane, Jez ,,: " 8292 

k' tl na porad spravJIl CI ';j, 
odporovatele pou aza t b o pořadí pohledávky, ne-

."" h" spor o Jsoucnos ne .," b I byl-li liZ za alen "h " b I spor zahájen hm, ze Y 
pomíjí příslušnost sou~~l'd ~ k

ne o~ozJlhu nejvyššího podání podán 
prah přikázání teže po k ,e ~v Y zonen spor a nelze již napřed pro
odporj odpor jest P?U aZ~,l na 
vésh náhradné rozdelem, c I s. ~53s~ní okresního soudu, jímž byl? 
o rekursu do rozvrhov,e~o us, e, soudní dražbě nemovltosh, 
rozděleno nejvyš~í poda~I, d~c~I~~e r~zhoduie v druhé stolici sbo
jež náležely dO",upa~kov~ ~~st~e~ně exekučnímu soudu č í~. 7722 
rový soud nadnzeny ?e p ", útrat třebas bylo pOjato do 
§ 239;3 ex. ř. neplatl co do urcem , 
rozvrhového usnesení č ~,s 7f23't rekursu nelze použíti na věřitele, 
§ 234 ex. ř. o omezei11 pnpus nos I I v' 8300 

h ' roku nedostaVil CI S. . 
kteří se k rozvr",ove!llu v' d'ť ú tra t y úspěšného oprav-
v rozvrhovém nze11l nelze pn sou I I 
ného prost.ře~ku č í~. 7,6~7. máháním úroků, pokud mají po-
útraty VZ11lklc" ,uplatnova11lm a vy 
vah u jistiny CI s. 8133, 

Drobný pachtýř viz z;,ajiště nÍ půdy. 
Družstvo viz s pol e č-e n s t v o, s. nelze použíti, jde-Ii o delegaci podle § 31 
Držba rušená: předpisu § 518 c. ř. 

j. n. čís. 8397. rušenou držbu a uznal ručebnÍ činy, pů-
vstoupil-Ii kdo do sporu, p~o 'h 'ící věř1tel oprávněn odvolavatl 
vodně žalovaného za s~~, l~st ~y~a al o odně žalovancho čís. 8539. 

t· n'emu i na dals1 rusebm cmy puv 
se pro 1 _. , d ' I v , 

D v·tel dílčích dluhopisů viz d I u ho? I s. y leL J'eho vydání, námitky žalo-
rzt . '." ba 'eho proti drzltelI pozel1!k~, o 
- knthOVOl; zalo k Jd · t žalobu zamítnoutl CI s. 8538. 

vaneho, po u Jes v' 
. d . bouda dřeve-na. . d'lčí 

Dřevěna bou a VIZ , ..\ ' obliO'ace viz d lu hop I syl . 
d kelská draha· pnofi.m b 20 Duchcovsko-PO nlO ..., íží žalobce čís. 83 . , " 

Důkaz: při žalobě proti exekUCI ~,~~h~el~% tc. ř. s, není ten, jejž soud provadel 
předložený ve smyslu §§ ., atření čís. 7779. , . 
v souběžném řízení o p:?~atlml11m O~ikl1 (hospodářství) rodiČ? nezak~a,da 
činnost dětí spoll1pr~ct1Jlclch v" P~go jej tvrdí, jest povinen dukazem CI S. 
o sobě smluvní pomer praCOV11i, 

8544. . ." v, ' d o k a z u viz ú tra ty. , 
ú tra t y z a ]1 s t e ~ I u, v k' h o- s P i s u viz Jl o t á ř s k Y s p i s. 
o Jl e spr á v.Jl o s t I r: o tar ~ ne e man žel s k ý, .. " v ' 

"k U š k o u k rve VIZ Ov t ,e, .. v t ě n í viz pOJ I S ten J. 
z o. osti pří pozarnlm pops 
bezv lnn . ď ' 

Důlni viz dob a P r a C o v n í o sml h o I 11 n a. 

:, 
I,: 
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DůstOj~.ík: zá~obovaci viz II á 1 e z II á hra d fl í. 
J1I1ak VIZ b r a II II á moc. 

D' o 

~v~ra, ~ po:~m~Ov?~:kl1ihl1 viz k 11 i hy ve ř e j TI é. 
~u~erntaICj drz;tel.u dllClch dluhopisl! viz d I II hop i s Y díl č í. 

vur s vebO! VIZ d a II ě o s o b II f. 

Ediktální řízení při dílčích dluhopisech viz dl II hop i s Y d 'I v , 

Elektrický pOd "k- k d "o 1 C 1. 
na ~dt ~~ s~ 85n~3~Yl radnc opatřen transformátor a výstražné tabulky_ 

Elektrisace soustavná (zák v' 438/1919) " o 

k stanoven' oék elf" 'ť .: pr~sluS~,ost ,správních úřadů (soudů) 
v , I . S •. o~ ne o v nespornem nzem vztahuje se i II • 

, . ~,}~~~~~~7nt~O~~ ~~í~a~~O~ě 111ežčÍ~rOJi z~~J.lC~~i~~1~6~5řízení nespo~n~a[eOs~ 
Erar VIZ s t a t. . 

Excindační ~~loba yiz ž a lob a pod I e § 37 
Exekuce: p r 1 s 1 II S n o s t viz tam ž e. ex. ř. 

o d k 1 a d e x e k II C e viz tam ž e 
Ž ~ ,lob a, pod I e § 35, 36, 37 e~. ř. viz tam ž e 
z fl, z e fl i m v n II cen é h o z á s t a v n í hop r á v a' Vl'z 
pravo vnucené. zástavní 
v n II c e fl o u spr á vou viz spr á v a v n II cell á 
v n II c e!1 ,o II ,d r a, Ž b o u viz dra ž b a v n II cen á 
n a p c: ~ a ! n i n, a hra d II viz P o žár n í n á hra d a 
,~ ~ 1 t: Ý d : II ~ ~). p o zem e k viz p O' zem k o v á r' e for m a (p ří • 
p _r o tip O' z ů s tal o s t i viz P o z ů s t a los t. 
pro t i stá t II viz -stá t 
pří Sv ~ h a vyj e v O' v a c i viz tam ž e.· 
o e

r 
p r i ~ II S ~ ,n o st rek u r s u viz též stí ž· o o s t. 

v~ 1911c,enl novotv v rekursu viz novoty. 
slozenl na soude podle § 307 ex ř . t o 

k vydob ť vV't' . . ViZ a m z e 
" 'y 1 penezl e pOhledávky, třebas táž pohledávka uzn' . 

\lam na Slovensku čís. 7841. ana ve vyrov· 
povo-levní exekuce k vydobytí celé pohledávky není na závadu že, ' .. 
:xekucního titulu bylo na Slovensku o J'měnÍ dl v 'k v' po vyd~n~ 
c Í s. 8261. UZl11 a llzavreno vyrovnal11 

exe~uční řízeni, končí již právoplatným příklepem nik r t 
nost~ rozvrhoveho_ usnesení čís. 7858. ,o IV eprve právoplat-
rozd.Jl mezi e~ekucí podle ex. řádu a podle oesp. řízení je-li dl' k 
pr~tJ b<?";.olel11

k 
exekuce nepřípustným, nelze nejv. soudu ani ~;gu~~~e zUJ! 

rne a vy. 1 .ex~. uce p~ovedena podle ex. řádu či podle nes . říz. čís ' 
exekucm titUl. bylo-II odvolacim soudem žalobě čá 't o oP h v . 82?3. 

lobc d I dl' , s ecne vy oveno a za-
'h e . pn a ovo aOl do rozsudku odvol. soudu v celém rozsahu do 

rr:~ aJe s~ jeho zrušení, nelze povoliti exekuci ani ku vydobytí 'I ~ ~ 
pfisouzeneho odvolacím soudem čís 8169 p neOl 
?~?Ie ,§ 1 čís: ~ ex. ř.: platební rozk~z; do;učení k vlastní ruce nesvé
~~~~neho dluzOlka, nabyl nepa-dáním odporu formální pravomoci čís. 

~řiráž~y a P?pJ~tky živnostenských spoIečenstev lze vymáhati te" 
SOUdOl exekuCI c I s. 8379. z 
okresní nemocenské pokladny čís. 7764 
jest jím (§ 1 ,čís. ~3 ~x., ř.) ~výkaz nedoplatků, vydaný starostou ohce 
o ne~apravenych ]atecmch pop1atdch a -poplatcích za zvě-ropor ., 
prohhdku dobytka a masa čís. 7949. IcelOl 
9,o.vola:Í r~~,urs do, sr,ovn~lých usnesení obou nižších soudů (§ 16 nesp. 
fiZ) p!'ekazl formalm pravní moci a vykonatelnosti napadeného usne
sem c I s. 8396. 
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soud povoluje exekuci na základě rozhodnutí úřadu správního, není 
oprávněo zkoumati správnost rozhodnutí po stránce věcné čís. 8452. 
povolení exekuce k vydobytí dlužný.ch příspěvků k nemocenskému po
jištění čís. 8389. 
podle § 1 čís. 13 ex. ř.: náležitosti výkazu o nedoplatcích dávky z ma
jetku čís. 8577. 
není jím v}"'kaz nedoplatků pro exekuci vnuceným zřízením zástavního 
práva na nemovitosti k vydobytí poplatků z převodu; povinnost soudu 
zkoumati exekuční titul po formální stránce čís. 8487. 
podle § 1 čís. 17 ex. ř.: notářsk}"r spis o pachtovní smlouvě čís. 8242. 
podle § 1 čís. 18 ex. ř.: pokud nelze povoliti na základě mimosoudní 
výpovědi či s. 8245. 

§ 7: pokud nemusí býti v exekučním titulu udána doba plnění; lhostejno, 
že z exekučního titulu může býti vedena exekuce proti každé ze stran 
a že v titulu nejsou udány jednotlivé případy porušení závazku či s. 
8372. 
byla-li exekuce povolena proti osobč rozdílné od dlužníka, pokud nemá 
vymáhající věřitel nárok na náhradu útrat čís. 7948. 
byly-Ii při exekuci povolené na základě exekučního titulu proti společ
nosti s r. 0-., nezapsané do rejstříku, zabaveny vč ci třetích osob čís. 
7843. 
byla-li mimosoudní výpověď z nájmu dána podmi-nečně, nutno (§ 7 
ex. ř.) prokázati, že podmínka nastala čís. 7850. 
zněl-li platební výměr okresní nemocenské pojišťovny proti manželi, 
nelze povoliti exekuci proti manželce, třebas jí byl platební výměr do
ručen čís. 7922. 
pokud lze na základě rozsudku vydanéhO' proti neexistujícímu již práv
nímu podmětu vésti exekuci proti jeho právnímu nástupci čís. 8570. 

§ 14 ex. ř.: platí i tehdy, byly-li exekuční prostředky navrhovány postupně; 
pokud nejde o zbytečné hromadění exekučních návrhů čís. 8295. 

§ 15 ex. ř.: neplatí při exekuci vnuceným zřízením zástavního práva čís. 
8478. 

§ 25 ex. ř.: pokud přestal výkon exekuce; výkonn}"' orgán přijav peníz až 
druhého dne nebyl oprávněn -.přijati ho na místo věřitele čís. 7847. 

§ 34 ex. ř.: zemře-li dlužník PO vzniku exekučního titulu, ale dříve, než byla 
povolena exekuce, exekuční návrh proti opatrovníku pozůstalosti; ve
dení exekuce, došlo-li již k právnímu nástupnictví universální sukcesí 
po dlužníku č í '8. 8326. 

zrušení její: podle § 40 ex. ř.: návrhu nelze vyhověti, byJ-li v době, kdy 
soud O' něm rozhodoval, sporným předpoklad úplného splnění veške
rých závazků dlužnikových čís. 7895. 
návrhu na zrušení lze vyhověti jen v případech § 40 ex. ř., nikoliv 
v případě, zanikl-li nárok z jiného důvodu než uspokojením vymáha-
jícího věřitele čís. 8067. . .. ., 
v § 39 ex. ř. není ustanoveno, zda a kdy a jak jest Sl vymocI vyrok 
o neplatnosti, o zrušení neb o neúčinnosti exekučního titulu čís. 8457. 

§ 54 -ex. ř.: náležitosti pojišťovadho návrhu podle §§ 147 a 148 poj. zák. 
a § 294 ex. ř. či s. 8139, 8236. , .. 

§ 65 ex. ř.: námitky proti způsobu povolení exekuce lze uplatnovatl len re
kursem -do usnesení povolujícíhO' exekuci čís. 8452. 
pokud přísluší třetí osobě právo rekursu proti usnesení exekučního 
soudu zamítnuvšírnu stížnost podle § 68 ex. ř.; postup nejvyššíhO soudu, 
nepostaraly-li se nižší soudy o odstranění vad při v}"'konu exekuce čís. 
8005. 
komu přísluší právo k rekursu; pokud nepřísluší věřiteli přistoupivšímu 
k právoplatně zahájenému, později opět zrušenému dražebnímu řízeni 
čís. 8493. 



1694 

- proti uSllesenÍ, jímž nařídil exekuční soud~ , 
. kOlU'k ~1cni sar::ostatného opra~'ného prostře~~uo~rt~~u8~nemního proto- , 

clzoz.ems e exekucní tituly: důkaz o příslušnost' d' § " 
J., n. při ~!važov:ání podmínky podle § 80 čí~.Pf!e v 8~"prvy odstavec, 
nalezy nemeckych rozhodčích soudů ·50 X; r. CI s . .7?36. 
došlo-li k písemné smlouvě stran J'ížl s II ,zde

d 
v~ konatelne le~ tehdy. 

7753. ' e sou II tomu podrobily čís. 

povolení exekuce proti cizozemskému Ct 'v 

mezinárodního smíšeného rozhod6ho SOl1d~ ap~dta ,zkak1a,dt;. rozhodnutí 
sb. z. a 11. čís. 8000. e za ona C1S. 146/1922_ 
vykonat~Inost rozsudku italského soudu čís. 8058 
~ . republikou Polskou není záruky vzájemnosti ve' ,'1 § 79 
Cl s. 7754. smys u ex. ř. 

podle § ,249 a ~sl .. :.na hmotné věci movité nelze vésti exek ' .. h b 
vemm, nemel-lI Je v době výkonu exek '. UCl JIC za a
osoba třetí čís. 8259. UCe ve sve mOCI dlužník, nýbrž 

~schování ~a~~v:ných svršků není zvláštním exekučním prostředk . 
?, l1s~nesel1J! J1mz povoleno, není přípustným rekurs čís 8390 ern, 

pnslu~:nstvlm nemovitosti (§ 252 ex. ř.) ne'sou řed~: . ~ 
p~c~tyr na nemovitost za účelem hOSPOdařeni čís: 820~.ety, Jez vnesl 

vylou~e~, ~ exekuce: § 251 čís, 6 ex, ř. nevztahuje se na has odář .,. 
laval~clho (spachtované) pozemky; pokud nepřestává b 'f P.,.. e t obde~ 
podr:,lk (lo.,.f!1) .!TIaloživnostenským; z exekuce -jest VYlo:č~n~v~os :,nskr 
lehoz pOUZIVajl pomocné síly čís, 8201. 1 zanzem, 
p'?kud.,. ,nelze zabaviti koupací vanu čís. 7784 8200 'dl' 
dll1y Cl s. -7784. ' a pen Ove ho-

poku~ n~lze zabaviti stroje ~ živnosti knihtiskařské čís. 7856. 
VYIOUct~nkl z exeku.ce: po~ud Jest vyloučiti nájemní auto' doba rozhodna' 
pro o az u zabavltelnostl čís. 8257 ' 
okolnos.,.t} rozhod-~é .. pro posouzení' nezabavitelnostl' , 
§ 251 CIS. 6 ex. t. či s. 7893. predmět1i podle 
pokud jest nezabavitelným kulečník hostinského čís 8 
pokud, nepodléh~. ex~ku~i d~evěná bouda (kiosk) č í~. 7~~·. 
~~~~~e'st~~~odfJ~b~rsc~~~o~y~~~~k ~e,is?u vylo~čeny z exekuce; podni-
za drobného 'živnostníka č rs. 8035, a Jen maly rozsah, nelze pokládati 

na pohledávku: na hyperochu, vyplývající pro. vlastníka .. v.. , 
za zabrané nemovitosti čís. 7832. z prejlmaCl ceny 
výkon '~o~íná dor~čením usnesení o zabavení pohledávky čís 7861 
nelze, vestl exekUCI na peníze, jež složil dlužník u St poz ,.,.' d . 'k 
kupm cenu za přislibené pozemky' nárok na příděl n'el .. ubra 't~ !a, o 
8090. ' ze za aVI I c I S, 

- pokud nelze vésti exekuci na odbytné výživného čís. 8278. 
na platy: ?~měny podnikatelů poštovních jízd J'sou zcela vylouc'eny 

kuce C I s. 7898. z exe-
vynět~ ;,yrovrtavacího přídavku zaměstnance čsl státních d h 
kuce c I s. 8395. . ra z exe-

pok~d se nelze ,d~omá,hati podle § 341 ex. ř. zrušení exekuce n "i 
hO~t111S~Ollv a. vycepmC;kOll, třebas dlužníkův podnik nebyl pr~v~'zvo~vásJ 
am se ctyrml pomocmky čís. 8351. 

vyldizení~: prá,vo spolul1ájemníkovo·, bránící vyklizení b~rtll čís. 7870. 
- po?nalern111k nemúže se brániti proti ní žalobou pOdle § 37 v 

ovsem ale podle § 39 čís. 5 ex. ř. čís, 8126 ex. r.~ 
podnájemník může se brániti jen žalobnu podl'e § 39" 5 ' st v' h" h ' CIS. ex. r.' ne-
zo~C~tt~ř s: ~~5~. navrh, by byl výkonný orgán poukázán ho l1e~yk1i-
žaloba podle § 39 čís. 5 ex. ř.; důkaz tíží žalobce čís. 8320. 
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podle § 353~ nikoliv podle § 354 ex. ř.) by bylo vynuceno upraveni pozemku 
ke vzrůstu trávy čís. 8113. 
při v~rslechll podle § 358 ex. ř, nempže dlužník uplatňovati námitky 
hmotněprávní; vstoupil-li kdo do sporu pro rušenou držbu a uznal ru
šební činy původně žalovaného za své, jest vymáhající. věřitel opráv
něn odvolávati se proti němu i na další rušební činy původně žalo
vaného čís. 8539. 
byl-Ii povolen odklad exekuce k vydobyti zastupitel ne ho činu (§ 352 
ex. ř.), nelze pokračovati ani v právoplatně již povolené exekuci k vy
dobytí nároku, by dlužník složil zálohu na náklady, jež vzniknou vy
konáním zastupitel ne ho činu třetí osobou čís. 8583. 

zajišťovaCÍ: pro výživné podle § 372 ex. ř.: podmínky její; pokud nelze 
spojiti návrh na ni s návrhem na povolení exekuce uh:ražovaCÍ čís. 
8008, 
v §§ 370 a 371 ex. ř. jsou přesně vypočteny tituly; není jím usnesení r 

jímž byly upraveny nebo přiznány útraty ve sporném řízení čís. 7980. 
zákon ji připouští jen, pokud podle exekučního titulu nemůže býti ve
dena exekuce uhražovad; nelze ji vésti, pozbyl-li exekuční titul účin
nosti dříve, než nabyl právní moci čís. 8075. 
na základě souhlasných rozsudků nižších soudů podle § 371 čís. 1 ex. ř. 
jest přípustna teprve, bylo-li podáno do rozsudku odvnlacího soudu 
dovolání čís. 8522. 

politická: zrušení její z důvodu, že jest vedena na věci, jež jsou vyňaty 
z exekuce, a že nárok vymáhajícího věřitele částečně zanikl dlužní
kovým vyro·vnáním, nelze se domáhati pořadem práva čís. 7789. 
nelze se proti ní domáhati na soudě, prozatímního. opatření zákazem 
pokračování v exekuci; 'fo.zhodování podle §§ 250-2.52 ex. ř. jest svě
ř~nQ. výhradně oněm správním úřadům, které exekuci nařizují a prová
dějí čís. 8135. 

Expositura jako taková není samostatným právním podmětem, aniž může zastu-
povati ústřednu čís. 8345. 

Facultas alternativa viz pro h I á š e níž a lob cep o d J e § 410 c. ř. s. 
Faktura: podle § 88/2 j, n, viz p. ř í s I u š n o s t pod I e § 88/2 j, n, 
Farář viz jméni kostelní. 
Feriální věc viz p ráz dni II y S o u d 11 í. 
Fideikomisámí substituce viz substituce fideiko'misární. 
Fiduciář viz s u b s t i t u c e f i d e i k o m i sár n í. 
Film viz k i n e mat o g r a f. 
Finanční hospodářství obcí viz o b e c. 

prokuratura: na ní jest se domáhati útrat proti státu čís. 7716. 
žádost k ní o poukaz v~rplaty pohledávky není žádostí o výplatu u pří
slušného úřadu státníhO' čís. 8D29. 
jest oprávněna - dáti se- zastupovati při prvém roku úředním orgánem 
najmč berním úředníkem čís. 8486. 

Firma: p I a cen í ob c hod ním II z II o c n ě 11 C i viz o b c hod n í z m o c
něnec. 

veřejné obchodní společnosti, vystoupil-li před zápisem jeden společník 
čís. 7739, 
pokud k výmazu firmy zrušené komanditní společnosti stačí opověď likvi
datorem společnosti a komanditistou čís. 7849, 
obsílka žalované firmy pozbyla úmrtím jejího majitele účinku čís. 8297. 
1ho-stejno, zda ten, proti komu směřuje zákrok podle čl. 26/2 obch. zák., 
jest kupcem plného práva čís. 8014. 
pokud lze do ní pojati jako dodatek ochrannou známku čís. 8265. 
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k vý"mazu firmy zrušené společnosti s r o nevyhledává se am 7a platn 
zák. čís. 76/1927 osvědčelll, že přrslušná berní sprá\'a nemá námitek 
v}'mazu čís. 8434 
povinnost Je opovědi firmy kupce jednotlivce i je-li cizozemcem; pr{lkaz 
jemnosti čís. 8437. 
společenstevní, lze do ní pojati dodatek, sloužící k bližšímu označení 
pokud mohou býti takovým dodatkem i jména bájeslovná a 
čís. 8521. 
tím, že bylo v obchodním rejstříku poznamenáno, že majitel firmy 
a že po dobu projednání pozůstalosti spravuje a zastupuje firmu jeho 
nezanikla firma, naopak bylo tím projeveno, že firma trvá dále po 
pozůstalostního řízení čís. 8563. 

Fixní obchod: nelze spatřovati v tom, že byla stanovena okrouhlá roční 
k odevzdání věci čís. 7851. 

Fond 'provisní poštovního a telegrafního úřadu' při ministerstvu pošt a 
jest samostatnou právnickou osobou čís. 8002. 
všeobecné nemocnice v Praze viz n e moc 11 i c e vše o b e c n á. 
zemský: nárok na náhradu proti otci z9. ošetřování dítěte v nemocnici v 
chách čís. 7977. na Moravě čís. 7991. 

Forma notářského spisu viz 11 o tá ř s k Ý s P i s. 
Frank švýcarský viz měn a. 

Hájeni zvěře viz hon i t b a. 
Hamburská bursa: r o z hod čís o u d viz tam ž e. 
Hlasovaci právo ves p o leč e n s t v u, v y r o v 11 á n í viz s P o leč e 11 s t v o,' 

vyrovnání. 
Hluboký rozvrat manželství viz r o z 1 II k a man žel s tVÍ, r o z vod m a n-

želství. 
Hodiny: pOkud je nelze zabaviti čís. 7784. 
Hodnota pře -ti II ě t u s por u viz o cen ě n í s por u. 

'Honitba: úmluva, kterou pachtýř honitby v čechách přijal jiného za společníka se 
stejnými právy a povinnostmi, jest nicotnou; k nicotnosti jest přihlížeti 
z úřadu čís. 8364. 

- zákaz § 34 hon. zák. pro čechy; pro koho platí; v ,době hájení není dovolen 
prodej hájené a již ulovené zvěře ani s podmínkou, že bude dodána, až po..: 
mine hájení čís. 8347. 

Horník: pojištění nemocenské viz tamže. 
Hory: pojištění nemocenské viz tamže. 

§ 268 horo. zák., přiznávající měrnému zákonné zástavní právo, byl zacho
ván v platnosti čl. III. uv. zák. k ex. ř.; omezení § 76 zák. éis. 220/1896 
neplatí ohledně měrného čís. 7678. 
poškození pozemku dolováním, ježto nebylo dbáno nařízení b}'v.- min. orby 
ve Vídni čís. 3834/275 čís. 7998. 
knihovní zápisy s právními účinky § II 9 hom. zák. nejsou již přípustné; 
věnování nemovitostí zapsaných v pozemkové knize k báňským účelům lze 
knihovně provésti jen podle předpisů zák. ze 6. února 1869, čÍs. 18 ř. zák: 
čís. 8091. 
ustanovení § 8/2 nař. čís.25/1859 nebylo zrušeno § 46 zák. čÍs. 30/1878; 
o důvodu a výši odškodnění podle § 8 nař. čis. 25/1859 jest jednati a roz
hodovati pořadem práva čís. 8401. 
za škodu, kterou nezpůs.obH provozem svého podniku, nelze majitele báň
ského podniku činiti zodpovědným proto, že převzal podnik od předchůdce, 
jenž poškodil povrch dolováním úmyslně anebo hrubou nedbalosti čís. 8455. 

Hostinská živnost viz ž i v n o' s t h O' s t i 11 S k á. 
Hostinský: ručení jeho za úraz prasknutím láhve syfonu čís. 8027. 

- a p i v o var viz p i v o. 
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l y, . . Y t , obchody diferenčními čís. 8529. 
Hra: pokud obchody speku aCIll nCJso~ Jes ť • 

da valná družstva viz s P o I e cen s t v o. 
Hroma • , v o', • k 

adění exelmcOIch prostredku VIZ ex e li c ť. 
!lrom "'Ib _ sporu VIZ z a o a. .. ' ' .', 

adná věc: nabytí vlastmckeho prava k tll ,c 1 s 8277., , 
Hrotn . ozemková reforma (nahradovy zakoll) 
Hyp:e~:~:a v;~z t~ž z á s t a v II í P r á v o, dra ž b a v II u c e 11 á (r o z vrh ne j
!lyPO "'h odání) .' 

v y ~ s, I oP. od:' Y, 'á hypoteka přeměněna pozdějšími kn,ihov n1m1 
kauct1~: .byla-ll pu~o. 111 u~ťr~~éku J'est pořadí příslušenství pohledavky po-

zaplsv v obyce]nou YP: vy' 7689 
. ť :Ile § 216 posledm odstavec ex. r. Cl s.. , , 

Sltzova 1 pn ,. ' hle dávku pominouti při rozvrhu nejv. podam, 
pokud nelze uverovou po '. § 224 . Y. pokud jest úvě-
nýbrž jesht

l 
0dh~edl ně ~~k~~~~~IP;V~~~tv~~~ placenfx(kr.~ložení na soudě) 

rovou po e av (ll pr 

č íyS. ~869.. v'>:' ml'rl' pro vedleJ'ší poplatky vzniklo již zástavní právo 
vtelemm neJvySsl 
pro příp.adné úrok~h' č í~. 83?O'ke konečnému súčtování vedlejších zá-
Pokud Jest rOzvr urcen . ., .. v~' dání a J'est , d 'kl"h proti povmnemu na nelvyssl po . 
vazku dOSll vzm yc . Y' " " t ty a rozhodnouti 
ty~? ve~~~j~í y?Plat,~~d Ú;~~~~:il ~:ľz:o:ou p~í;:~c~.f~1doati, by k ;ozv:ho-
o )lch prkl aza'~~d1r~\~l I'eště další doklady svého nároku o tom, ze narok 
vemu ro u pr - v v ·kl·· 8357 
v mezích dluhopisu skutecn•e. V~?l ~ 1 s. d zástavního práva pro 

s:m~lt~nní: pok,ud nelz~le V§yh~~~;~ ~~~ortt vZ~o~!~~ hyp~teká~ní po~ledávv~Y 
nahradm narok pa . lT klad zástavního prava am v bez-
simultanně váznoucí a nelze pova 1 J V ' 
ném pořadí čís. 7947. 'd lastníkem spolu-
stanove~í ná~radního l;ár.?ku. ne~~~z l~%~o~~~~tJ~n~o~Olení vkladu z~
zavazene, avsak v dra,zhbe II1,e pr?rolc na základě rozvrhového usnesem; 
t 'ho práva pro na ra 111 na v bO>' s aVl11 "V y' 'h d 'h nároku v lepším nez v eZl1em pokud přípustno zajlstem na ra I1l o . 

pořadí čís. 8337. ,." d' nárO'k při dodatečném rozvrhovém 
zadní věřitel může ohlasltl nahra 111 
roku čís. 8346. , . 

vlastnická viz z á'5 t a v 11 1 P r a v o. 

d I "1 ?95/? ob č. zák. 
Chikána viz II á II rad a š Je o d Y po e 'S - ~ 
~~~Anl'k: ',povinnost posypati ho čís. 7791. ~ 
~U~ dl ,<.: 1320 a b č. z a k. 
Chovatel zvířete viz 11 á hra cl a š Je o d Y po e '::i 

-Chudý: p r á v och u cl )' c h viz tam ž e. 

lndividuelní smlouva '.' IZ sml o u vak Ov I ye k t i ~ II L, 

k I' soutěž viz soutez nekala. 
lnserce a ne a a . . . .. b ,l označen za skutečnéhO' 
Intervence vedlejší: oprávnění přistoUpltt toho, ,lenz ). nernanž. otcovství čís. 

, I k'h otce ve sporu o neplatnost uzna111 nema11ze s e o 
7815. .. . 

Invalidní pojištěrií viz p O' j i š t ě n í p e 11 sll 11 J. 
Inventář pozůstalostní viz P O' z II s tal O' s t. 
Ir-01aee viz 11 e m O' c. 'v d 't 1 'kého podle čl. 1 čÍs. 1 úmluvy čís. 
Jtalie: prukaz příslušllOsti soudního ura u 1 a:" 

127/1926 čís. 8058. o' ~ • pohledávek. 
~ v y r o v 11 á n í z a vaz k u VlZ :" o Upl S 

Jateční poplatky viz po py.1 ~ ~ k Y·. 'společnosti podání ve státním jazyku čís. 
Jazyk státní: pokud jest C1l11tl akclOve 

7925. 101 
Civilnj rozhodnutI 'Ii. 
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1."0zhodl!Utí ;:;ol~d}l, jí?1~ byl~ OpraVll}' pro~tředek ,Od?lítn,t~t podle čl. 4 (3) 
Jaz. nar., nemuze byt! zrllseno dohledaC1TI1 spravmm uradem; dohlédací 
úřad jest omezen na pouhý výrok, zda bylo nepřipuštěnim menšinového 
jazyka porušeno jazykové právo strany čís. 8028. 
odmítnut-Ii Nejvyšším soudem OpraVl1}' prostředek podle § 4 (3) jaz: 
!lař.) nemá Nejvyšší soud při příznivém vyřízeni stížnosti pro porušení 
jazykového práva zákonné možno,{"ti, by se nyní podjal věcného vyřízení 
opravného prostředku čís. 8159. 
soudu náleží, by stížnost do usnesení vydaného pouze ve státním ja
zyku, domáhající se toho, by bylo vydáno též v jazyku menšiJ1ovém~ 
odstupoval příslušnému dohlédacímu úřadu čís. 8165. 
dovolání, podané v německém jazyku příslušníkem židovské nárOd
nosti, jest odmítnouti čís. 8333. 
vyřídil-li soudce podání strany v menšinovém jazyku v době, kdy ještě 
nevěděl, že jest strana české národnosti, nemohl již nic měniti na roz-
hodnutí, jež bylo již právoplatné v době , kdy nabyl přesvědčení, že po
datel není příslušníkem menšinového jazyka čís. 8386, 
věcné rozhodnutí o opravném prostředku, bylo-li dříve přiznano straně~ 
ač nebyla příslušníkem čs. republiky, jazyknvé právo národní menšiny 
čís. 8451. 

Jednatel obchodní: pOkud nemá práva nahlédnouti v obchodní knihy čís. 7696~ 
Jednatelství bez příkazu: pokud nebyla provedena věc ku zřejmému a převláda

jícímu prospěchu obce čís. 7796. 
- v e r s i o i n r e m viz tam Ž e. 

Jihlava: str á žní k ob e c n í viz z a m ě s t n a II e c o b e c II í. 
Jistota při odkladu exekuce viz o.rl k I a d e x e k u c e. 

- při nájemním poměru viz sml o u van á je 111 n í a pac h t o v II í. 
Jízdné: sl e v a II a něm viz d o- p r a važ e I e z nič n í o s o b n í. 
Jízdy poštovní: odměny podnikatelů jsou zcela vyloučeny z exekuce čís. 789K 
Jmění: převzetí. jeho viz pře v zet í rl I u h u. 

kostelní: kostelníci nejsou jeho zákonnými zástupci, mohou však býti jeho 
poživateli, s~užební požitky jich patří k potřebám kostelním; disposice s nimi 
náleží do oboru správy farářovy, leč že by byl ve výkonu tohoto práva 
nějak omezen; určil-li farář, by kostelník vykonával obsah požívacího 
práva pozemku, jde o vůli držitelovu, projevenou zákonným zástupcem 
kostelního jmění čís. 8569. 
nové (§ 179 nesp. říz.): pojem čís. 7979. 

Kancelářský oficíant viz z a m ě 's t Tl a n e c stá t n í. 
Kandidát advokacie viz a d v o kát. 
Kárné řízení a o b e c fl í z a m ě s t fl a Tl e c viz z a m ě s t n a 11 e c o 11 e c n í. 

- Ý nález: pře z k o II m á II í s o tl dem viz v á z a n o s t s o Ll d u. 
Kauce viz j i s t ota. 
KaučnÍ hypoteka viz h y pot e k a k a II ční. 
Kinematograf: právní povaha majitele licence k jejímu zástupci; v)/znam zápisu 

licence do licenčního katastru; řádné objednávky zástupcem majitele li
cence čís. 8402. 

Kiosk: pokud nepodléhá exekuci čís. 7978. 
Klid řízeni: ujednání, že spory zustanou v klidu, a že si strany ponesou útraty', 

vyžaduje ohledně nesvéprávné strany svolení zatímního podpůrce a 
schválení soudu čís. 8525. 
a z p čtv zet í ž,a lob Y viž ž a lob a. 

Klinika viz n e moc II i c e. 
Klub sp.ortovní: pokud není práv náhradou svému členu z úrazu čís. 8077. 
Knihovní držitel viz drž i tel k 11 i h o v n í. 

pohledávka viz p o hle d á v k a k n i h o v n í. 
~ poznámka viz p o z II á m k a k n i h o v 11 í. 
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, '_' nahlédnouti obchodní jednatel č í~. 7696-. 
," 'hy obchodní: pokud nema v nelP~a~a áp' is opírati nabytí v důvěře v knihy ve-
PoHl v " '. pokud nelze o zma ecn) z . verelne. , , 

řejné čís. 7914. d j' al·1 ten kdo vedl exekuci na hypotekarm 
~ o ve se ovo av , 'v' ~ , 8043 dóvery nemuz . C ť osobě neucI11110U CI S. . , , 

pohledávku, jež byla 'prot! 'hre \ržitele proti držiteli pozemku o vy-dam 
pokud jest žalobu ~mvh?vnJ o ( 
pozemlw zamítnout: Cl s. 853~. 
, ' lZ s 'P r a val e s n 1. v, v' 7830 

grúžecí lesm sprava v . vdl pOUŽIt! § 193 nesp. nz. :: 1. s. v' . 

, Knížka vkla:J!: ~L~a;lin~l~I~~~~i \ s~~h~~d~~I~d~U V~t' ní'dŮ°:O~~lenie ~~~~Ik~i!~er;b~l~ 
- - ,vk 'platu nelze o epn J z , "vněn z vkladní k111Z y; vy v u od něhož má knížku, _nem opra 

svého právního pomeru k tom , 

vydati vklad č ív s., ~~~'mětu sporu o vydání její čís 8141. 8343. 
závaznost oc~n~D1 pr 'I má b)rt! př1Jata jako vadiUm čís. 

_ vázaná neznamym hes em, ne . , 
- - . lotlva kolektlvll1. 

Kolektivní smlouva VIZ s m d' t II í 
. leč110S t komafl.' J • , 

Komanditista VIZ s p o ~ , ,'a m ě s t 11 a 11 e c o b e c n 1. 
" b e c n i z r I z e 11 e c VIZ z v 

Komise karna a o v , 'd 1 e § 88/2 j. n. viz tam z e·v .' t 
J{Qm,"sionář: při s.l u s n o s- t P, o a prodané zboží dříve, nez Je sam dos ane, 

. 1 ff kupm cenu z . v' 8499 
- ~~I~írfj~~~e~~;t~u~~ti ·k?mit~l1t.O~ P~ih1:g:~~{)~~t~~~~~Jíe ~j~~ komisionářství 
_ čl. 368 obch. zák. plat! v J111YC P P 

čís. 8587. 

Kompensace ~iz .~ a p o člteečl~í~ s t k o 111 a Jl d i t 11 í. 
Komplementár VIZ s po, o b 

v osob viz do p r a v a o s . 
Koncese k doprav~ v' n o s t h O' -s ti 11 S k á. viz z á s t a v n i p r á v o 

- hostinská v;z z I ~ t 11 í 'p r á v o v n II c e 11 é 
_ živnostenska a z a s a v 

v n u cen é. 'k t " c e viz e-l e k t r i s a c e. 
t a v n a e I e r I s a .' . rozsah ná-

Koncesionář a s o u: . ' , v domost at' si ji zavinil čilI n~c,. 30 
J{Qndikce. § 1432 vyzaduJe p.Jatcovu dVl eh11 nárok z kOll dikce prom1cu]e se ve 

" . t' pří]' emce ne II , 
vratne pOVJl1l10S I 'v' . d o v,' Dr 
letech či s .. 78~1., a rovésti proti vymáhajicímu v~nt~l\ o e~:i~~liSPVY~ 
opomenula-,h t~e~ ~sobáhitj kondikčnÍ žalobou. na vymah~l~C~~o nabyvatele 
může se mcmene om v' t exekucí' povmnost beze s ne 
dání toho, co získal n~ypvu~ sno~043 ' 
k vrácení toho:, co na y CIk' ' 

v' sudek VIZ rozs ude . t' ~. 8569 Konecn.:y :o~ t .. y'bor" rozsah působnos 1 CI S. { •. 
Konkurencnt kos emt v . 
Konkurs viz úpa ~ e~ k., 'č e t ' 
Kontokorent viz bez n t u. o- z ~ II dek p 1 o z m e š k a n J. 
Kontmnační rozsudek ~JZ 1 h působnosti čís 8569. 

k vní vybol'" ro.zsa Kostelní kon urenc " . l' ' 
_ jmění viz jměn1 koste ,nI. 

, . . měn í k O s tel n 1. 
Ko~!elntkb v~~,~ínská dráha viz dr á.h a. vázal-tJ se kupltel ku přezkoumání 
~~:~~o~a °zkouškU: ~?.d~ta~a jedjíj'e 1~:y~~feJkl~11~:~UŠkYJ zda le schvahlle Čl neschva-

b " ku vv]adrel1! po v ~ , 
Z OZl a ~ '. v ď (propustem 
luje čí, s. 78~6. . ocnikem a mistrem v otázce \'):~ovel ~59 obč. zák. 

Krejčí: práV111 p0!ll~r ~e,zt po§m77 (82) živn. ř. a nelze tu pOUZlti § -
bez výpovedl) ndt se -

čís. ~k535., tec nemanželsk)l. 
Krevní zkous a VIZ o . _ " 
Křižovatka viz a U. t o mobIL . eln 'm čís. 8504. 
KulečňÍk-: pokud }es,t n~.z~]~~~lta -p~erušenÍ sporu čís. 8297. 107* 
Kupec jednotlivec: umr I 
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plného práva: nenlUsi jím b},ti Ten, proti komu směřuje zákrok podle čl. 
obch. zák. čís. 8014. 

- povinnost k opovědi firmy k zápisu, i je-li cizozemcem; prl'!lc3z 
jemnosti čís. 8437. 

Kupní smlouva viz sml o II vak II p II í. 
Kurs viz měn a. 
Kvota vyrovnací viz v y r o v n á n í. 

Labské plavební soudy viz s o II d pia veb 11 í 1 a b s k }r. 
Láhev syfonu: fučení hostinského za úraz prasknutím čís. 8027. 
Lázně: řády lázní, schválené státní správou nebyly dotčeny zákonem čís. 419/1919' 

,pokud má stížnost lázeí1ské správy proti výnosu zemské politické správy' 
jímž byl změněn lázeňský řád, odkladn}' účinek či s. 7967. • 

Léčebné náklady viz 11 á hra d.a š k od y. 
Legitimace dítěte a nemanželské otcovství viz o tec n e man žel s ký. 

- ku sporu viz op r á v II ě n i k II S por u. 

Lék: není prostředkem k ošetřování ve smyslu § 16 zák. čís. 236/1922 čís. 7991. 
- výdej lékárníkem členům nemocenské pokladny obchodních a soukromých 

zaměstnanců čís. 8303. 
Lékař: pokud jest přípustným pořad práva pro uplatňováni nároků lékařů proti 

nemocenské pojiMovně čís. 7954. 
- z u b n f: zodpovědnost jeho, sesmekl-li se při ošetřování zubní přístroj 

zubu čís. 8382. 
Lékárník viz lék. 
Lesní služebnost viz s I Ll Ž e b n o s t. 

- správa viz spr á val e s 11 í. 
Lhůta: ,zachování lhůty, byl-Ii spor postoupen nepříslušným soudem soud ll- přísluš

nému čís. 7805. 
a s o u dní p ráz dni n y viz p ráz dni 11 y S o u dní. 
d o vol a c í Viz též d o vol á n i. 
pod I e § 933: počátek její čís. 7855. 

lze ji úmluvou stran prodloužiti čís. 8094. 
- pro počítání plati předpis § 902 obč. zák., podle něhož se nepočítá do 

lhůty den, na nějž připadá událost, od níž se lhůta počítá čís. 8490. 
pod 1 e § 967 ob č. z á k.: vznesení nároku i tehdy, opírán-li nárok o čl. 

282 obch. zák. čís. 8191. 
pod I e § 1487 ob Č. zák.: počátek její při žalobě o zvrácení posledního 

pořízení čís. 7933. 
- neplatí, byl-li povinný díl v závěti zůstaven čís. 8310. 
do dat n á: poskytnutí její prodate1em jest bez právního účinku, nebyl-Ii 

sám pohotov k plnění čís. 8484. 
pod leč I. 386 ob c h. z á k.: neplatí pro nárok odesílatele proti zasílateli 

na odvedení dobírkv čís. 8103. 
- nelze použíti, převzaÍ-li zasílatel movité věci pouz.e do úschovy čís. 8191. 
-- nárok odesílatele proti zasílateli ze' ztráty zboží čís. 832t. 
p Q dle § 464 c. ř. s.: lhůta k opravnému prostředku od doručení oprave

ného rozsudku čÍs. 8423. 
- k odvolání se neprodlužuje žádostí o zřízení zástupce chudých_ čís. 8336. 
pod I e § 562 c. ř. s.: k námitkám proti výpovědi jest lhůtou práva hmot

ného čís. 8074. 
po· dle § 575/1 c. l~. 5.: v řízení o zrušení nájemní smlouvy a o odevzdání 

najatého předmětu z -ciůvodu nedodržení smlouvy nájemcem platí kratší 
lhůty § 575 c. ř. s. č i s. 7725. 
neplatí v řízení o žalobě o zmatečnost soudní výpovědi čís. 7963, 
neplatí v řízení o žalobě pwnajímatele, by dal nájemce výpově-d~-' pod
nájemci, jehož vzal do pOdnájmu proti nájemní smlouvě čís. 7973. 
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. ~ ',bdu dto jest užíván bezdůvodně, ~a,no 
neplatJ, l1oJ1,ahano-h ::;e vrat.:C1J1 Jeho ' u~lvaní jako služebnost bytu Cl S. 
:-;končI10 plávo k dOŽlvotl1lmu 

8299. , " ná'ernník na pronajírnateli odevzdán~ najaté 
platí i tehdy, domaha-h~ se 'k J e baže žaloba nesrně.řuje prah t~mu. 
\,ěci podle § !~96 ?b,c. za., re řena ny'brž proti jeho nástupcI ve 
~ . - byla na]ernl1l smlouva llzav , 
::; mm~ , .' _, 8501 
vlastl1lctvl ve Cl Cl S. .~" ro vypovídalldhO čís. 7788. 

pod 1 e § 575/3 .c. ř. s.: kd)' p~~ll1~ ~dní nájemní smlouvě čís. 7829. 
promeškána-h, zůstalo vse pn puv ~. od kdy jest ji počítati čís. ;0 dle § 231, d r u h Ý o d s t a v e c, e x. r.. 

7697. •. . ..•. s 7831 
pod 1 e § 11 vy r, ř.: poc~tek Jeli dC 

J. ťh a p'romlčecích lhůtách hmotného 
pod I e § 89 o r g.~.z.:. pn pro~: ny, dopravy; lhůtu pojišfovaCÍch p~d

práva nelze ,ypoc~tatl dl:Y
1 
po~.o~nllatnou premii jest pokládati za lhutu 

mínek, do mz dluzno zaza ova 1 ~p , 
propadnou čís. 7874. _. , ~ ď čís 8074. 
neplatí o lhůtě ,k námitká,m P~~tVed::o~;o~děně: byl-li řízen na nepří-
pokud byl p~d,an opravny pr , 'v 

slušný soud CI s., 7737. ~ čas byla-li sice přijata pošt9vmm ~~a-
zásilka byla podan~ na postu ve ' ještě razítkem z téhoz dne Cl s. 
dem jakO opozděna, avsak opa rena 

8171. . . ··t k její čís. 8079. . .. 
§ 6 a) a tl t o rn. z.a k .. poc_a elf' t hda domáháno-h se na draze na: 
pod I e § 98 žel. d o ~ r. r.: p ~ 1_,1 : ián~ neprávem někomu jinému nez 

hrady škody proto, ze bylo z OZl V) ( , " 

adresátovi čís. 8076. . vázal-li se obchodní pomocmk, ze 
pod Je § 34 zák. o o b ~ h. P ~ ~b zaapl~tí zaměstnavateli pevně smlu

pro případ vyst?~pe111 ze s uz Y z 
venDu náhradu Cl s. 7719. , _. pokud l1E~platí čís. 8068. 

o dle § 33 zák. o s t a t k. II r.. 
~ počátek její čís. 8550. , '. počátek její čís. 8352. 
§ 20 (3) zák. o o c. ~r. n ~ t". počátek její čís. 8407. 
podle §.31 (1) na r. za .... městnanec obecní. 

Liberec: ob e c n í z a mě stll a n Cl VIZ '4 a 

Licence viz Vyll á 1 e z. f' k á viz k i 11 e mat o g r a Ť. 
_ kinematogra lC 

Ll·c~ení odvolací viz o d vol á 11 í. d 1 c~ í s 8?81 
f· ., nárok na mz l .' ~ . 

Líh' pokud byl přiznán fa mefl1ill. 'b čís 7751. 
. .,. t k není vyjmut ze za oru· y • , 

Liechtenstemsky malee ~ f . 'polečnost vere]na. 

L·lkvidace veřejné obchodní spolecnos 1 .v~z ~ Jl a· k 1 a d II í 
~ I e znl c ni' v • v' 8277. 

List nákladní viz d o p r a. v a ~~. f ou prokazující vlastnictví k veCl c 1 S. 
_ závěrkový: o kO'llpl nem lS 111 

. Listina ode~zd~c~ vi:. ~p o zv~z s ~ ~ ~ ~ ~ :~ á p ú j č k a. 
Lombard valecne pUlcky 'd . k § 2 písm. b) zák. z 30. června 

. ,. d·· J··lch dbano po mIne "t I . ,. 825? Losy' nebylo-II pn pro ep . '. l' ze smlouvy zalova e ne Cl S. ~. 
. 1878, čís. 90 ř. zák.~ t1~Jsou n,alo.'-:ámitka její není vyloučena proti žalobl' 

Lstivost: při nabytí vlast11ickeho prava. 
vlastnické čís. 7732. 

.' 'jmut ze záboru čís. 7751. 
Majetek nechtenstemsky: ne11i vy b' I 
Majitel autodopra:vy v viz a ll.t o mOl . 

časopisu VIZ c a s o P ~ s. . n á h.r a d a š k od y. , 
domu: ručeni za skOod,u vlzdávek viz dávky obecnl. 
_ a n á hra da 00 b e c nIC h 
firmy viz firma. \ I 
nákladního automobilu viz a u tom o ) \ . 
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Manudukčn1 povinnost ~oudu čís. 8596. 
Manžel (ka) a s o II P i s P o z fl s tal o s t i viz p o z II s tal Cl s t. 

f o z vod, r o z 1 II k a, v Ý ž i v n é viz tam ž e. 
v Ý p o v ě ď z J1 á j e m n í sml o II V Y viz V)' po\" ě ď. 
o nároku manželky proti manželi, by ji přijal do společné domacno::;ti, 
jednati pořadem práva čís. 8102. 
smrt jeho a projednání sporu o rozvod (o rozluku) čís. 7771. 
pokud jest manželka po,dřízena manželi č i s. 7803. 
manžel nemůže požadovati na manželce, by ho následovala do cizího bytu, 
byť i to byl byt jeho příbuzných čís. 8230. 
pokud se nemúže manžel domáhati na manželce, by ho sledovala do jeho 
bydliště čís. 787S. 
o nároku manžela proti manželce, by ho sledovala du společné domácnosti 
jest rozhodnouti jen pořadem práva čís. 7921. ' 

Manželka: k žalobě prvé manželky na druhou manželku zůstavitelovu o určení 
že rozluka mezi žalobkyní 3 zůstavitelem byla neplatnou, není druhá man~ 
želka pasivně oprávnčna čís. 8087. 
odpor k vrácení se do spOlečné domácnosti čís. 8107. 
s o II hla s s a d op C Í viz o s voj e n í si. 
Íl pad C o v a: věno viz s m I O II V a s vat e b n í. 

Manželský původ ditěte viz d i t ě, 
Manželství: napotomní zrušení svazku meZl těmi, kdož u.jednali zápověď zcizení 

a zatížení, nemění nic na platnosti zápovědi čís. 8554. 
Marky: p o k I e s j i c h k II r s u viz měn 3. 

Marnotratnost: z b a ven í s v é p r á v n o s t i viz tam ž e. 
Maso: poplatky za prohlídku viz poplatky. 
Materiál stavební: pokud nákup jeho jest obchodem čís. 8378. 
Matka manželská: souhlas její k žalobě dítěte o oduznání manželského původu 

nemusí, býti prokázán již v žalobě čís. 8097. 
- nepřísluší jí v případě § 142 obč. zák. přednostní právo na děti čís. 

8213, 
,:e01anželská: právo k rekursu' proti soudnímu schválení smíru ujednaného 

o výživném pro dítě s nem. otcem bez jejího vědomí a proti její vůli 
čís. 7885, 
»slehnutím« ve snwsiu § 167 obč. zák. nelIÍ úmyslné, umělé přerušení 
těhotenství čís. 8404. 

Menšinový jazyk viz j a z y k stá t n í. 
Mezinárodní doprava železniční viz d o p r a važ e I e z nič 11 i mez i n á r Ó d 11 i. 

právo soukromé: pokud jest československé příznivější pro tuzemce, žalo
vaného říšsko-něm. příslušníka o uznání nem. otcovství čís. 7987. 
smíšený rozhodčí soud viz r o z hod čís o II d. 

Mezitimní návrh určovací viz II á vrh u r é o v a c í 111 e z i t 1 m 11 í. 
- rozsudek viz rozsudek mezitimní. 

Mezizasílatel' viz z a s í I a tel. 
M.ěna: d o I o ž k are b II S s i c s t a II ti b u s viz tam ž e. 

úp r a vaz á vaz k li v rak. II h. k o r II n ách viz s o u p i s po h I e
dá vek. 
valo r i s a cep ř i V)I m é n k u viz v Ý m ě 11 e k. 
pokUd jest prodatel (říšsk)' Němec) oprávněn domáhati se na tuzeJl1::ikém 
kupiteli náhrady škudy z poklesu kursovní hodnoty německSr~h marek, 
v nichž byla splatna trhová cena za dodané zboží, ocitl-Ii se kupítel s pla
cením v prodlení čís. 7"763. 
pokles rakouské měny, síoženÍ vkladní knížky u tuzemského soudu a syn di
kátní ručení čís. 7830. 
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v 'k va rodJení tím že bvJ nucen opatřiti si 
pokud vzal věřitel ško.dll vZ d~\!zn~ .~. bdle úmluvy' placl211O, za francouzské 
!;V\'carské franky, v mchz me o y I P 
fr~nkv čís, 8100. .v ,vneli při odkladu placení vzejíti škoda 

, - á doložka podle 1112 nema ve I· . 
i11('nov 'v v '5 8444 v' ' 
ze zákonné úpra.vy m:ny CI". k" právem zásadně vyloučena, jest UZltl 
zásady, že valonsaceJ,e~t tuzem~ ym Vn I okud jsoU splatné v tuzemsku; 
i co do závazků, Z!1~Jlc!~h .naD CIZ~ m:~k~d_todmOkelské dráhy, třebas mohly 
tak jest tomu ohl~dne ~nont, UC I Ct~~en v Německu či s. 8176. 
b)"ti splaceny takc Ll n,ekterych-; P, an I za těŽbu kaolinu čís. 8548. , 
pokud plati zhodnoce111 ohledne ~e ~ rub družstva bylo-Ii obchodovano 

okud jde o pokles kursu mare na v ' 
P, "8'86 5 necleny C I S. :J . 

Měrné viz hor y. , ~ , bodU na plavovárečném plVO
Měšťanstvo pravovarecne: Jest p:av\1lck~~1 ~~? o~~;o~ebírají~ích plYO, z účasŤl na 

vam; ustanovení o vyloucel1l po 1111 U, 

zisku čís. 7720. 

Ml'mosoudní vy' po-věd' viz v Ý p o věď:. , ' 
b . viz s ID I o tl vak II P n 1. 

M' tní zástupce: vyd á ním tl z o Z I 
15 .v' 

Mistr krejčovský viz k rel c 1. 

Moc plná viz pln á ITl o C. , 
_ právní usnesení viz Ll ~ nes e 11 I. 

Montáž viz s ITl I o II v a o dll o. ~ z a m ě s t n a 11 c II viz z a m ě s t-
Morava: s I II Ž e b n í p o, rit ě r y z e ITl s k y c h 

na n e c z e ITl s k y. v v 189/19?6 jest prohlásiti hned 
'd 1 j' ve 5111 vslu vL nar. C1S. -Mouka: ustoupelll o srn OliV' "-

čís. 7995. 

M Y dobré viz 11 e pia t 11 o s t s m I o II vy. 1300 o I) č. z á k. 
rav d v kdy pod 1 e § 

Mylná zpráva viz n á hra a s o. ' 's ITl I o II v a s lu ž e b n í. 
Mzda viz dob a P r a C o vn í o srn Jho d I n n a, 

I 'b ti jz s I uže b n o s t. v • , 

Nabytí s uze nos v k "hu viz k n i h Y v e 'r e j n e, 
v důvěře v pozemkovOU nt - 1 d ' 

- 'k Oh . knihy obc 10, ni. 
Nahlédnutí v obchodnt nt Y VelZ . o 't I st. 

do Pozůstalostních spisu VIZ P o Z tl S .a, v °t' 'Vl 'Z P o I' i š tě n í n e m 0-
- 'k' oJ1s eni 

Náhrada škody: p ř.i ne ITl o cen::; e ITl p 
censke .. ',' , ' 'rokU VIZ uznalI l . . 
u z n ~tn 11 n oa

l 
pro dat e 1 i viz s m I o II vak u pnI. 

kUplee . t'h 
t . v II í n á r Ol k VIZ P o S I, , 

P o S 1 Z , " a s n o II b e n 1. b . I 
při z a s n o tl b e II 1 VIZ, Z t o ITl o bil II viz a u tom o 1. 
m a ji tel e, n á k.l a ,d n, I h o a II , 

proti statu .vlZ st~t., ástupce právl1l. 
právního z~~tu,~ce vl~,dzn'iku viz hory. v,. 
ID ,a ji tel e b ab~ s k,ekh.o1Jgvinnost zaměstnavatele opatnh v čechách 

de § 1157 o c. za.. " , 2 
~h~dy zábradlím, a žer~ěml_ c ~ s. ~~~,' se nemůže majitel. č~~opisu . do: 
podle § 1295 a oasI. obco z~k." tP~ 'ho řízení na pisatel! clanku, lenz 

áhati náhrady útrat tre5tnt}~O ~s v ~ve , 
~avdal podnět k tres!n~mll nzel11 v C ~~~n~~~l. nelze pokládati za vlast~! 
!Jokud zavinění zameStn.abllcve. poska spoluzavinční zaměstnance, za nez 

• v' ""k eného ny rz jen z zav111Ctll po~ oz v. v' ' • v._ 

oškozený nerUCl C 1 s. 8585. , 'razu na neosvčtlenc chod?e, n~o 
~okud jest majitel '~OITll!- p;av z t:estním řízení; i ten, kdo mel osvet-

~~~j~t~' c~eo~~~,Ylje~~n;;áVvl~~~h~d~lI čís. 7745. 
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pokud neručí majitel domll za škodu pádem na vadnem chodníku 
8115. 
neposypaní chodníku, výklad policejního nařízení čís. 7791. 
ve sporu o náhradu škody způsobené spoluvlastníkem spollilvl'jstnik,; 
svémocným nastěhovánim se do bytu ve společném 
tohoto bytu, nelze použíti § 25 zákona na ochr. náj. čís. 7770. 
pokud jest stavebník povinen postaviti výstražné znamení ku 
:.;tavebniho materiálu na silnici čís. 7950. 
kdo bez koncese dopravuje osoby; nemá naroku lIa náhradu škody 
proti tomu, kdo byť i na téže trati dopravuje osoby čís. 8006. 
ručení hostinského za úraz prasknutím láhve syfonu čís. 8027. 
pokud není sportovní klub práv svému členu náhradou škody z 
čís. 8077. 
nárok na _náhradu škody státu proti řidiči vojenského automobilu, 
čátek promlčení čís. 8123. 
na tom, kdo žaluje o náhradu, jest, by dokázal nejen vznik obligačního 
nároku, nýbrž i že mu vůbec vzeš~a škoda a v jaké vyši čís. 8155., 
tvrdí-li poškozen)', že utrpěl škodu zanedbáním povinnosti, jež náleží 
po zákonu samém zaměstnavateli a nikoliv jen jeho .zřízenci, stačí, pro
káže-li zanedbání; brání-Ii se žalovaný podnikatel tím, že učínil dosta
tečná opatření, by ke škodě ned{)šlo, jen tím, že svěřil péči o zařízeni 
svym zaměstnancům, jest na něm, by prokázal zdatnost zřízencú po 
případě i hidny dozor čís. 8593. 
podle § 1295/2 obč. zák.: pokud jde o šikánu čj s. 8233. 
v prvé větě předpokládá se vědomost s vdU činiti škodu, v druhé větě 
zlomyslnost; účel, způsobiti škodu, není zřejmým, ponechává-li otec 
zletilého syna ve svém hospodářství, ač tím třetí osoba trpí škodu 
čís. 8544. 
žaloba z obmyslnosti, vydán-Ii wzsudek pro zmeškání proti úmluvě 
čís. 8210. 
podle § 1299 obč. zák.: pokud není sanatorium povinno náhradou, spá
chal-Ii patient, nervově chorý, pokus sebevraždy čÍS. 8362. 
zodpovědnost zubního lékaře (technika) čís. 8382. 
podle § 1300 obč. zák.: ručení za mylnou zprávú; lze se zaručiti, že 
ze zboží bude vyměřena určitá celní sazba čís. 8042. 
podJe § 1309 obč. zák.: předpokladem jest vina opomenutím povinného 
opatrování; pokud zanedbali rodiče povinné opatrování dětí čís. 8096. 
podle § 1310 obč. zák.: vznik nároku proti nepříčetnému; podpůrnost 
jehn; i při přechodném a nezaviněném pomatení smyslů škůdce čís. 
7975. 
podle § 1315 obč. zák.: třebas nezdatnost nebyla zaměstnavateli známa 
a nemohla mu býti známa; pojem zdatnosti čís. 8448. 
pokud ručí zaměstnavatel za pomocnika (kočího); pojem zdatnosti; 
důkaz nezdatnosti čís. 7780 
nezdatnost zřízence, siíal-li psu náhubek čís. 7985. 
pojem zdatnosti; lhostejnn, že ·zaměstnavateli nebyla nezdatnost známa 
a známa býti .nemohla; odhození sirky ve skladišti, kde byl zákaz 
kouření čís. 8080. 
fond všeobecné nemocnice v Praze nezodpovídá za zdatnost universit
ních profesorů, pověřených státem vedením klinik ČÍS. 8143. 
podle § 1318 obč. zák.: vypadnutí skleněné tabule z okna na ulici; ne
dostatek .patřičného zatmelení okna; neopatření okna správnou zá
strčkou, pokud lze mluviti o vině majitele domu čís. 8584. 
podle § 1319 obč. zák.: vypadnutí skleněné tabule z okna na ulici: 
pokud přechází ručení na podnájemníka čís. 8584. 
pOdle § 1320 obč~ zák.: pojem chovateJe zvířete; nemusí býti vlast
níkem zvířete čís. 7980. 
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". ,. 't >;kůdce hraditi poškozenému léčební 
podle § 13~5. ?bc. zak.: p~\ l11n?~Ja;y již byly poškozeným zaprave~ly, 
útraty nezaV1Sl na t~~, z ~ na v " ~ ~ 
stači, že J1álda~iy ty J!~ VZJ1lkly CI 5 .. 8~~:J. bních ozdob a odměnu hřb!
útraty zřízení náhrobmh,? kamenev a ~~ ~~ část pohřebních útrat čís 
tovního zahradníka dluzno povazova 
7690. dlužno posuzovati co do přípustnosti dovo-
bolestné a léčební náklady 
lání samostatně čís. 783~., .' obě směrn}'ill pro újmu l1a 
stupeií. zmenšení pracovlll sdy ne!11 sam o s 

v~dčl~vt~ č ,i s. 7y~63; .',' v.'dělkové poměry poškozenéh.o v dvobě 
pri vyzl\'nem pnchazeJ! 'Ii uvahu Y vV'tk neměl-li poškozeny v case 
úrazu, po případě v bud~u~nvu,; men o, 

~~~ ~e~~2:á:~:.h~á~~V~1~1~~ď ~~;s~~\'árok na náhradu za zohyzdění 
čís. 7791. v' zákona proti manželce nárok 
podle § 1327 obč. zák.: m~nze!, ne'd~. z~ o chod pro usmrcení manželky 
na vS/živu a nelze mu prolo pnsou ! 1 U 

automobilem čís. 8~98, . ,. .' v ého. náhrady na výživu lze 
polmd jest přihlížeb k vydelku .op~avne~y, Ži;né až do způsobilosti ža-
se domáhati od podání žaloby; navr na -
lobce k výživč čís. 8235.. d n' zneužitím služebního pomčru 
podle § 1328 obč. zák.: pokud Jde o sve e , 

čís. 8427. .'" ? 'Ir o potíráni pohlavních chorob; pojem 
přestupek podle § 20 CIS. ~ za~. 

svádění čís. 8456. 'h d e"', po\/men kdo nenavrhl zatčení 
1329 bY 'j{"naraoun '·7864. 

~~~~eoz~ného, t~e~~žZea s·~ obrátil ° PO!11~~z n~ ~~I~I~ ~ ~ s. žel e z nič n í 
dráhOU: z nákladní dopravy 

n á k I a dní. z a m ě s t n a n e c žel e z-
železničnímu zřízenc; viz 

nič n i. J.enž neuzavřel zavory, aČ se blížil 
ručení dráhy za zaměstnance, 

vlak čís. 8448. v 1°69 c", s 27 r zák.: pokud d ,.. brezna o . . 
pod I e z á k. z e ~ e.:J., f Y lob~ poštovního zaměstnance 
jde o námItku ve veCl same pro 1 za 

čís. 7682. y,. r dostatečně osvětlených schůdků; 
poranění cestujícího, zrt~ll- ,I s:. z ne v' s 7835 
. b t é počínám SI prl tom CI,· . y. 

Jeho. neo ra n v r.' zd ' vlak s otevřenými dverml 
jde o příhodu v ?oprave, byl- hJs~~ o~azenSr tlačícím· se obecen
tl vozU posunovan na peron 
stvem ~ ís. 80~9. 'd y' velezničnihn vagonu příhodou v dopravě; 
pokud lest zavr~n} ven

y z , v í s 8173. , 
pokud byla zavmena pov~kŮ'Z~~~~ ~ boží jež měl podle doprav11l 

dráha neručí za úraz pn vy a v~111, Z c' " s' 8178 
,VP e zbozl sam . .. v . 

smlouvy obs~aratl p:gemc dravě není pro rozhodnutí v,:, ve:! 
otázlw,. zna Jde o y!lhOd~, v v~p byla' zamítnuta námitka nepnslus
samé závazně rozresena. }m, ~d 'íhodu v dopravě čís. 8178. 

, ... e o to ze neJ e o pr . h V má 
nosti, oplraJlc,;-, s. )' II 'dráhy a na kolejích, po 111C z se 
jede:Ji via,k .(cast Jeho ~.av111 ravě nezaměstnaná čís. 8328:.. . 
jízda stát1, lest ,osoba pn ~op. spatřovati přihodu v doprave; les! 
pokud jest ve vyfuku paro~ ryoJ~ oškozeného na příhndě v doprave 
přesně rozliš?~ati spoluzavllle!1l P . , ' 
a na úrazu Cl s. 8414. . trať .,vděna při otevřených zavorach 
příhoda v dopravě, byla-li proJlz 
či s. 8447. 
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pOjl'lll příhod\' v doprav i ;. . d' 
kv ob."luhován( zábran II Pf~Je;~~1 ~ ~~1l1 pře!ržel.1 i drátu sloužícíh 
tel esa do jJzoní dráhy silnice čís. r~5~3 takze vlsel ze ŽeleZ!1ičníh~ 
pod 1 ~ z a k. z e d fl e 12. č e rve II . . v • 

P?ku,d Jde o příhodu v doprav v. v, h ce 1902, Cl s. 147 ř. z á k . 
trvlyke dráhy, šlápnutí cestující~'o p~~c o~l h~ ~dcvh~d, tl zastávky elek~ 
pnhoda v dopravě, křižoval -li ro pl o ~ l!ť Cl s. 7883. 
drahy na takovém místě 11a ~ěmf c fr t s.~b.~ Jedoucí vlaky pouliční 

N 
'h' vlaku; spo1uzavrnční ce:tujícího ~~ liJI Civ ~becenstvo čeká příjezd 
a radm byt viz och ran a .. ~, na ll1azu Cl s. 808l. 

do v , • tl aJ e m C II _ ·rucen
,! VIZ, do r II Č e II í 11 á hra dní 

_ n~ ez Vl::. 11 ,a 1 e z fl á hra d 11 í. . 

N 't._ n~ro~ P:l slmuItannÍ hypotece viz h v pot e I 
~tlli:ldfl1ctvl VIZ S u b s t i t u c e. . (a s i m II I t a II n í. 

N~~Obek viz n á hra d a š k o d y 
NaJemné: dá V k a viz tam y pod 1 e § 1325 ob Č. zák. 
N") ze, 

a emník viz och r a 11 a 11 á J' e m c ' 
Na"ka . u, sml o II v a TI á .1' e "1 ",' a za VIZ nemoc. . pachtovl1i. 
Nakažlivá nemoc viz II e moc 

Náklad (§ 1042 obč. zák.): l1á~'Ok rozvedel1' v 
ze 4. května 1841, Us. 531· b . e ,manz,elk}' na vyZ;vnc podle dv. dekr 

- na obecní cestu: p O' řad r;: z. s: nem 11a~okem ze zakona čís. 8003: 
Nákladní automob"J . p \, a ViZ tam z e (o b e c) 

, - 1 VIZ a u t o mobil . 
N~klady léčebné viz 11 á hra d a š k o d y 
Nakup- stavebního materiálu viz mat .. 1 
Nále ct° o JO e r 1 a s t a veb 11 í. 

Z lSClp I?ární viz kár n é říz e n í 
- - prezknumánÍ soude~' . 

náhradní vojensky' (z á k 6 v VIZ vaz a n o s t s o II d u. 
b · . . ze. cer v n a 1887 v. 72" , 

ytl vydán nejprve proti od o.' 'c:...t s.. r. z a k.): muže 
označiti; teprve v exekučnfm ~,Uln~~dll ruclteh; dlužno to v něm 
))0" ct' d v nzem 1 e o to zd b 1 

ra',l odrzeno čís. 7807. ' a yo vyslovené 
podlehá i účetní Poddůstojník' v·. I. . 
úhradu škody lze to. up1atrí 'fPnJ~ -!I stat peníze na částečnou 
o námitku započtení č í~. 8~;8~ I namltkou proti nálezu; nejde tu 
pokud nelze přičítati zásobovac' 1 dO. , 
vedl ihned odbčrnÍ knížku u'c"ta', l~~ t UctstoJntku za vinu, že neod-

t ' ne ln ell ance a že t "I b ' zas oupenl potvrzovali odl v 'k'v _ rpe, y v Jeho 
- vyvlastňovací viz v y v I a stll v ?erne mzky POddustnjníci čís. 8365. 

Námezdní smlo' e n 1. 
Námitka (k ). uva VIZ. s m I o II v a s I II Ž e b 11 í. 

v, yo proh ne,doplatkům 1 , .. 
s t o v 11 v viz 1) o .. v t v , o ( r e s 11 1 II e nI o cen s k é pOJ' i _ 
1"0' e ~ JIS Cl11 nemoéenské 

z pre rozsouzené ( h" . 
zená (zaháje"ná). za a]ené) viz rozepře rOZSOl1_ 
? rot i v v Ý p o věd i viz v Sf P o věd' 
z a p o c t e 11 í viz z a poč t e II í . 
vzn:~en~-li námitka nepřípustnosti oř d' ,. v 
~epnslllsnostiJ přichází v úvahu t / ~ l~ ~rava a nall1ltka vecné a místní 
,6~2. a o namltka teprve po zamítnutí oné čí So 
nejde o námítku nepřípustnosti ořadu' 'v 
samé, namítá-Ii žalovaná dráh'a pfot' v I b~ava, nybrz o námitku ve věci 
škodpční podle zákona o ručení že 1 .za.? : P?štoV~lího zaměstnance o od-

N" d~pa!rení P?dle .řádu úrazového zaop!~~~l~~, v z,es ]~~R'ialobce odkázán na za-
aro . ';'Ybor VIZ v y b o I" n á I" o dní. Cl,., -. 

Narovnda~1d~ucen~ v úpa'dku viz úpadek 
.. e 1 c k é VIZ děd i c. . . 

- J I n a k viz smí r. 
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Nástavba viz och r a II a 11 á j c m c ů. 
Návrh určovací mezitímní: t)lká-li se nutného přcdpok:adu rozhodnutí sporu, llení 

závady, by nebyl pojat do žaloby Q plIjěni čís. 8138. 
soudúm nelze o něm rozhodovati, má-li za předmět poměr veřejno
právni čís. 8517. 
přípustný v řízení o věcech nepatrn)lch i tehdy, byl-li zájem na určení 
oceněn nad bagatelní hranici; řízení i opravné prostředky určuji se 
zvlášť pro ža'obu a zvlášť pro určovací návrh čís. B517. 

Nedluh: P i a cen í jeh o viz k o n d i k c e. 
Nedoplatek o k r e s 11 í n e moc e n s k é poj i š ť o V 11 Y viz P o i i š t Č 11 í n e

moc e 11 s k é. 
- d o voz 11 é h o viz d o p r a važ e I e z 11 i č 11 i. 

Nedoplatky d á v Je Y z m aj e t k II viz d á v k a z m a jet k u. 
Nedospělec: pokud mu nelze přičísti zavinění na úrazu automobilem čís. 8559. 

- může býti spoluvinen na svém úrazu (dotykem elektrického vedení) čís. 
8593, 

Nedostižnost pln ě n i viz n e m o Ž 11 o s t P I 11 ě II í. 
Negotiorum gestio viz jed 11 a tel s tví bez pří k a z ll. 
Nejbližší příbuzní viz při b u zní 11 e i b 1 i ž š í. 
Nekalá soutěž viz s o u těž n e k a I á. 
Nemanželské dítě viz dít ě n email žel s k é. 

- á matl<a viz mat k a n e man že! s k a. 
- Ý otec viz o tec 11 c man žel s ký. 

Nemoc: nárok zemského fondu domáhati se na manželském otci náhrady útrat 
ošetřování dítěte v nemocnici, stiženo-Ii nakažlivou nemocí; stát hradí ná
klad na dohled k osohám a l1a jich isolaci jen pokud jde o osoby podezřelé 
nákazou v čechách čís. 7977, na Moravě čís. 7991. 
pohlavní (zákon Čí6. 241/1922): přestupek podle § 20 čís. 2 zák. jest svá

děním ve smyslu § 1328 obč. zák.; pojem svádění čís. 8456. 
Nemocenské pojištěni viz poj i š t ě n í n e moc e n s k é. 
Nemocnice Milosrdných bratří ve Valticích jest právním podmětem čís. 8111. 

všeobecná v Praze: kdo byl převz-at v léčení a ·předán na kliniku, ač nedal 
k tomu souhlas, zústa! i nadále v ošetřování a léčení nemocničním 
č h. 7756. 
fond její jest samostatnou právní osobností; nezodpovídá za "zdatnost 
universitních profesorú, kteří jsou státem pověřeni vedením klinik čís. 
8143, 

Nemožnost plnění: pokud není plnění nedostižné tím, že se zvýšil náklad na stavbu 
čís. 8498. 

Nemravnost smlouvy viz n e pIa t n o s t sml o II vy. 
Nenarozené potomstvo viz s u b s t i t II C e f i ,cl e i k o m i sár n í. 
Nepatrné věci: platí pro určení hodnoty sporu předpisy §§ 54-59 j. n.; odvolací 

soud není oprávněll prohiásiti za nepatrnou spornou věc, již žalobce 
v žalobě ocenil nad 300 Kč čís. 82-14. 
předpisy o nich platí 1 v řízení směnečném čís. 7814. 
má-li odvolací soud rozhodovati. .jen o existenci vzájemné pohledávky 
uplatněné započtením a nepřevyšující hranice bagatelní, plati o oprav
ných prostředcích předpisy o opravll)lch prostředcích ve vč cech ne
patrn)rch čís. 80-18. 
tím, že bylo několik bagatefních nárokft postoupeno- téže osobě, ne
pozbyly své samostatnosti čís. 8228. 
při objektivním hromadění nepatrných žalo-bních nároků jest použíti 
ustanovení § 501 c. ř. S.; lhostejno, že bylo o žalobě zahájeno řádné 
řízení, o odvolání byl nařízen rok a teprve po odvolacím řízení bylo 
odvolání odmítnuto čís. 8503. 
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jest připustn)' mezitímní určo\'ací návrh podle ~§ 036 2'9 , 
I tehd)' b 1 r ,. v , S - a ::J c r s . ", Y - I zaJem na urcem oceněn nad bagatelní hra 'c' . v.' : 

1 ,oprav~n,e prostředky určují se zvlášť pro žalobu a zvlášt' 111 I, .vnzen~ 
navrh Cl s. 8517. pro Ul COvacl 

Neplatnost rozluky viz r o z I II k a 
- (nic~tnost) osmlouvy: při '0 c hra ně n á j e m c ů viz och r a tl a ' 

Je m c u. na .... 

nicotnost smlouvy uzavřené na základě usnesení obecního zastu . 
stva, odpor~jícího nut-kavým předpisům §§ 10 a 14 zák čÍs 3?9/Pr1gt;lj' 
sb. z. a n. C Í s. 7743. . ,. - _, 

?áj~mní smlouva není nicotná, třebas J'í bylo skl1tec'ne' za "I 
cem by tO v, 'k v mys eno sloH_ 

v II zap?vezene. za Dnem cís. 225/1922 čís. 8007. 
p.redpoklady nI,cotn?stt smlouvy podle § 879 čís. 4 obč. zák. čís. 806 
ntcotnost termJpnvych obcho~dů s obilím čís. 8349. L 
pokud ~~Ize pn smlouvě o vzdání se dědictvÍ mluviti o vyuv,v d 
nouze Cl s. 7935. Zl ,I ědicovy 

ni,cotnost úm~uvy o pachtu honitby čís. 8364. 
zava::ek v~ ntc~t.ného právního je,dná!lÍ nemůže bj.íti převzat, aniž lze 

. pla,tne pnstoupltl k takovému dluhu čís. 8586. 
Ne~utelny dědic viz díl P o v i n n ý. 
Nepřekonatelný odpor viz r o z I u k a m a II žel s t v i. 
NepříčetnÝ3 ná~rada škody proti nčmu viz n á hra d a š k od y pod I e § 13to 

ob c. z a k. 

Nepřípustnost ,'!,ovolání, pořadu práva, rekursu viz d o vol á II í P o řad ' 
stlznost. ' prava, 

Nespo '", ni " 
rne n~e : pnp~dné !ozpory m~zi ú.č~stníky, při -~rčení dražebních podmínek 

d?broy?lne drazby nemOVItosti jest zasadne řešiti V řízení mimospo' 
!lem Cl s. 8573. 1-

pok~ld jest v něm rozhodnouti o návrhu veřejného společníka by b I 
~1~~6~ator ustanoven soudem a by jím nebyl nikdo ze společniků Č Í~. 

. o n,ávrhu. nem. otce~ uZ,n~,:,ših.o otC?vstvÍ, by byla zjištěna míra jeho 
~~vlnnnstr k l1emanz .. dltetI, Jest zasadně jednati v řízení nesporném 
Cl s, 8118, 

~f~~'~d jest v něm vyříditi účet opatrovníka pozustalostního jmění čís. 
j~.st, v něm rozhodnouti o povinnosti ma1lz'elske'ho t k 
d · d Y o- ce výživě nez!. etl; etem nutno zříditi opatrorvníka čís. 8153. 
nelze ':' ně~ v ~platňovati nároky zatímního správce při dražbě společné 
nemovltnstl Cl s. 8180. 

~~atečností, ve smy.sl~ § !6 nesp. říz. jest zmatečnost ve srn 'slu civ. 
~~~~. soud111ho; k ni jest 1 V nesporném řízení ,:přihlížeti z úřidu čÍs. 

rozd.íI mezi e~ekl1cJ, podle. ex. ř. a podle nesp. říz.; je-Ii dovolací rekurs 
p~O~l povolem nepnpustnym, nelze nejv. soudu ani zkoumati zda měla 
by tl ex~kuce JloYvol~na podle ex. řádu. či podle nesp. říz. Č Í~. 8263. 
poku~ Jest p,n,hhze,h ~ pr~vomoci rozhodnutí čís. 8331. 
~lylo-,h o .~rclte pravm otazce ·rozhodnuto již pravoplatně v nesporném 
n~edfl1, yatmz byl vy~~ažen pořad práva, nelze tuto právllÍ otázk~l učiniti 
pre me em sporu C 1 s. 8334. 
proti usnesení, J'ež se dalším vy'voJ'enl ve 'Cl' tl"" b 

I s a o JIZ ezpředmětny' m, ne ze podati stížnost čís. 8405. 
?~Iedně poručenských účtů a vzájemných 'k ó • h 
CI s. 8419. naro II z fl1C plynoucích 

- -- nezná žaloby pro zmatečllost čís. 8457. 
Nespravedlivé odsouzení viz o d s o u z e n í nes p r a v e d I i v é. 
Nesvéprávný viz z b a vell Í s v é p r á v n o sti. 
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Neujatá pozůstalost viz P o z ů s t a i o s t. 
Nezdatnost viz náhrada škody podle § 1315 obč. zák. 
Nezletilec: dokonavší osmnáctý rok, pokud jest práv náhradou, zamlčí-Ii nezletilost 

čís, 7953, 
Německo: v Ý ž i v n é dít ě ten e man zel s k é h o viz tam ž e. 

- pře ruš e 11 í s por ů pro tip o j i š ť o v nám viz' pře ruš e 11 í 
s por ů. 

Německý rozhodčí soud viz r o z hod čís o u d. 
Nicotnost smlouvy viz neplatnost smlouvy. 
Notář: § 179 not. ř. nevztahuje se na případy, kde jest popírána platební povin

nost čís. 7897. 
- pokud jest pozůstalostní soud povinen naříditi projednání jím čís. 8218. 

Notářský spis: v zdá 11 í s e ·d ě d i C k é hop r á v a viz děd i C tví. 
přípustnost důkazu o nesprávnosti jeho; pokud nestačí potvrzení svědka 
čís. 7902, . 
formy jeho jest třeba i pro předběžnou úmluvu n smlouvě, jež vyža
duje ku své platnosti formy 110tářského spisu; napotom nelze se domá
hati na smluvníku, by podepsal notářsk~r spis o smlouvě čís. 8185. 
o pachtovní smlouvě pokud vyhovuje ustanovení § 1 čís. 17 ex. ř. a 
§ 3 zák. z 25. července 1871 čís. 75 ř. zák. čís. 8242. 
při převodu podílu společnosti s r. o. viz společ
n o s t s r. o. 

Nouze (§ 879 čís. 4 obč. zák.); dědicova pokud nebyla využita při smlouvě 
o vzdání se dědictví čís. 7935. 

- předpoklady nicotnosti podle § 879 čís. 4 obč. zák. čís. 8061. 
Nové jmění (§ 179 nesp. říz.): pojem čís. 7979. 
Novoty: vyloučeny v rekursech v řízení sporném (exekučním) čís. 7980. 

- v exekučním řízení jsou v rekursech vyloučeny nové skutečnosti a průvody, 
t}'kající se věci čís. 8329. 
nové okolnosti po zrušení rozsudku čís. 8468 . 
pokud ne}de o novoty při doplnění řízení podle § 496 čís. 3 c. ř. s. čís. 
8506, 

Nucené narovnání v úpadku viz úpa dek. 

Občanství státní: vyžadují-li ho stanovy akciové s'polečnosti u správních radů, 
osvědčení jeho při opovědi k rejstříku čís. 8021, 8249. 

Obec: poplatky jateční atd. viz poplatky. 
p o řad p r á v a Viz tam ž e. 
usnesení obecního zastupitelstva, že jest dáti výpověď z nájmu v obecním 
domě, nepozbylo platnosti. tím, že pozbyl platnosti rozsudek, vydaný na zá
kladě výpovědi čís. 7829. 
platnost soukromoprávní úmluvy s obcí a odebírání vody z obecního vodo
vodu; pokud sahá veřejnoprávní povaha obecního vodovod'u čís. 7936. 
v Č ech ách: nezachování předpisů o obsahu a o době pozvání ke schúzi 
obecního zastupitelstva, nenáležité vyhlášení její; pravoplatnost usnesení 
obecního zastupitelstva, jímž dána nájemníku v obecním domě výpovčď 
z bytu čís. 7685. 
postoupiti potřebné části pozemku jest př~dpokladem pro ·povinnost obce, 
upraviti nové ulice ve smyslu § 22 stav. řádu pro čeChy; pokud nebyla věc 
provedena ku zřejmému a převládajícímu prospěchu obce čís. 7796. 
spolusmluvníku lze přiznati důvěru v potvrzení, že se stalo platné usn.esení 
obce v čechách jen, byla-li listina podepsána nejméně čtyřmi os.obal1].Í. úřední 
hodnosti, vytčené výslovně v § 55 obec. zříz. pro čechy. čís. 8918. 
požadavku připomenutí v_ dluhopisu, že se stalo usnesem osad11lho zastu
pitelstva není vyhověno slovy »na základě příslušného usnesení místního 
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v)'boru«; llsnesellí nemMe b)'/ti j'inal, ' 
k k rl oznaceno, než uvedením dlle, 

~ ľO tl, uy se stalo číS. 8582. 
up'~a.vav finančního hospodářství (zák . 
~~mll-li nekdo za obec náklad nebo vydání jež byl " hl de I s. 329/21): 
C1S. 329/1921 neplatným, ježto nebylo na l;ě úhrad~ v~e::o~m k § l~ zák. 
? 1041 obč. z~k .. domá~ati l1a obci peněžité náhrady'č í s. ~~~7se z duvodú 
smlouva uzavrena na zakladč usnesení obec :h ' . . 
llutkavým předpisům §§ 10 a 14 zák čís 3~~/~9~~st~I~~tel~tva, .o(~p.orujícího 

Obecní dávky viz dá v k y ob e C II í. ". - Jes lllcotna Cl s. -7743. 

- strá~ník viz zaměstnanec obécní. 
- zamestnanec viz z a m ě s t II a n e c o b e c ' 

Ob l' , nI, 
es am a zmatek viz z mat e k pod 1 e § 477 ':' 4 ~ 

Obchod( ), § 445' , , C18, a 5 C, f, s, 
,Y • c. r. S. nem rozhodnym v otázce d . t ~, . Y, 

.mch 'před~isů obchodního zákona čili nic č í~, z7g2bes POUZIŤl hmotneprav_ 
\e~~ lISI1;l7nSakup stavebního materiálu stavitelem k dalšímu zcizení ve st b
Cl S. , . av e 
d i f ~ r e II Č ~ í, s p e k u 1 a ční viz hra. 
s P: a t.k o v e, viz s I?! ~ t k o v é ob c 11 o d y. 
tel mIn o ves o b I II m viz o b i I í. 

Obchodní cestující viz ce s t ují c í o b C hod n í 
- jednatel viz jed n a tel o b c hod ní.' 

knihy viz knihy Obchodní 

pom~~?djk't'. POkUdb~eJze portýra ve yelkém hotelu ve světových lázních po-
a a I za o chodmho pomocl11ka' kdy jde o obchnd 'h ' 

Cl s. 7798. ' " 111 o pomocmka 

~okud jím není dozorce při stavbě dráhy' j'akost z ~ t ' 
ukonů čís. 7812. ,ames nancovych 

nen~ jí?1 po~lasný při zemčdělském podniku čís. 8157, 
nel1lv dulezltym duvodem k propuštění jeho že konal vo'enskou '1 ~ . 
zarnestnavatel mu nemůže nařizovati by se' ucházel) dJI ~ , s.uzbu: 
povinnosti čís. 8377. ,. ( o ozelli vOJenske: 

náyrok na remllneraci múže zaměBtnanci vzniknouti i zvyklost' 
mes,tnav~telově obchode čís. 8560. 1 V za-
zava~al-h ~e, že pro případ vystoupení ze služby zaplatí zaměstna
vateh pevne smluvenou náhradu, jde o smluvní pokutu nálev" 'k" , 
rokúm podle § '11/3 'k .. v . , zeJlcl na-

v • ,za ., JeJz JeBt uplatniti v ,prOIJadné lhůtě § 34 za'k Ci S. 7719. ' . . 
závod viz z á vod o b C hod n í 
zmocn~nec: tř=ba~ ~yl oprávněn :přijímati platy od zákazníkú nebylo ráy-

n~n., by pJovadel kompensaci nebo Búčtování' chtěl-Ii se' 'k 'k P 
BŤltl platební povinnosti proti 'firmě súčtov'áním své pzoahl~~I:1 k spro
obchodním zmocněncem, měl se dříve u firmy ubezpec"ltl' 'd alv'y za 
ol'cll0dn 'h y, , z a p na moc-

o ~ ' .. ,I o ,z~.ocnence si'1.ha tak daleko čís. 8576. 
muz~ Jl.m, bY~l ! ,Bamostatný 0bchodník, nevyžaduje se poměr odvislosti 
k pnnclpalovl c I s .. 7845. 
zmo~n.il-li ~o~o prin~ipál. ~u vybírání trhových cen, pro objem plné 
mO~1 Jest. smerodatnym JeJI rozsah, jak se jevil na venek,' překročení 
pIne mOCI zmocněncem čís. 800l. 

Obilí: t ' en1!mov~ ?bchody B ní~ jsou vůbec zakázané a proto nicotné a nemůže 
~ l11vch~ ,byt! v tuzemBku zalováno, třebas bvly provedeny v cizině a efek-
tlvne c 1 s. 8349. ~ 

Obligace dílčí viz'dluhopisy dílčí. 
Obnťez~i plné moci viz pill á 'rn o'c. 

- zaloby: jen za' předpokladů § 237 c. ř. s. čís. R435. 
Obmysln?~t z rr:. o c n, ě n c e viz, s 111,1 o u vaz moc nit e I s k á 

- p r I s rn e n c e viz smě 11 k a. . 
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Obnova nájmu viz s m latI v a 11 á je 111 11 i a ]J ach t o V II í. 
sporu: podle § 530 a násl. c. ř. s., byl-li" vydán rozsudek pro zmeškání pro 

nepodání žalobní odpovědi, jest rozhodnou ,dobou, do kdV strana bez 
své viny nemohla uplatilovati právní moc rozsudku 'nebo nové skut
kové okolnosti ve smyslu § 530 čís. 6 a 7 c. ř. s., konec lhůty k žalobní 
odpovčdi; otázku" zda žalobce o obnovu nemohl beze své viny up~at
niti nové okolnosti a průvody. jest zkoumati a řešiti z úřadu čís. 8121. 
žalobu o obnovu sporu o odllznání manželského původu dítěte jest 
oprávnčn podati jen opatrovník, zřízený v základním SpOrtl k obhájení 
manželského původu dítěte, nikoliv dítě, O jehož manželský původ se 
jednalo čís. 8199. 
prohlásil-li svědek, použivší v základní rozepři dobrodiní § 321 c. ř. s., 
po rozsudku, že jest ochoten vzdáti se tohoto dobrodiní, nabyl žalobce 
o obnovu teprve tímto prohlášením možnosti použíti tohoto průvodního 
prostředku čís. 8387. 
rozsudek, jenž byl vydán odvolacím soudem k žalobě o obnovu a zá
roveň podle § 542 c. ř. s. i ve věci samé, lze napadati jen do-voláním; 
dovolání jest podati u soudu prvé stolice čís. 8489. 

Obohacení bezdůvodné: nárok z něho se promlčuje ve 30 letech čís, 7881. 
- - žaloba třetí osoby na věřitele, jenž ďošel z výtěžku uspokojení čís. 8092. 
- - viz též ko II d i k c e. 

Obrana 11 e pří p u s t n o s tip o řad II p r á v a viz 11 á m i t k a ne pří P II S t-
II Q, s tip o řad II p r á v a. 

Obvěnění viz s m I o II v a s vat e b n í. 
Obvodová úřadovna viz p o zem k o v Ý ú řad. 
Ocenění sporu: šlo-Ii v žalobě o podpis dluhopisu opatřeného doložkou, podle níž 

žalovan~' svoluje, by bylo na jeho nemovitosti vloženo zástavní právo 
pro pohledávku žalobcovu; rozhodnou jest tu celá hodnota zástavy~ 
nikoliv jen hodnota zbývající po srážce předcházejících pohledávek 
čís. 8590. 
ve sporu o výpověd' z nájmu rozhoduje ocenění žalobcovo podle § 56/2 
j. n. čís. 8214. 
i ve věcech nepatrných platí předpisy §§ 54-59 j. ll.; odvolací som; 
není oprávněn určovati sám hodnotu sporu a prohlásiti za nepatrnou 
spornou věc, již žalobce v žalobě ocenil nad 300 Kč čís. 8214. 
závaznost jeho ve sporu o vydání vkladní knížky čís. 8141. 
ve sporech podle §§ 35 a 37 ex. ř. jest určiti hodnotu pře,dmčtu rozepř~, 

podle § 57 j, n, či 8, 8147, 
- předpis § 57 j. n. platí pro žaloby ,podle § 35 ex, ř. čís. 7785, 

Odby'iné viz v Ý ž i v n é. 
Oddělení jmění viz p o z Ů s tal o s t. 
·Oddělné práv-o viz vy r o v n á n í. 
Odevzdací listina viz p o z Ů s tal o s t. 
Odevzdání věci viz v I a s tni c tví. 
Odhad: nejde o zmatečnost, byl-li soudní odhad deskov}'ch nemovitostí provede.1 

okresním soudem, jenž byl k tomu právoplatně delegován; jest věcí soudu y 

by sám určil odhadní hodnotu čís. 8296. 
z a Ú čel e ln vy měř e n í dá v k Y z pří r fr s t k u hod not y: pokud, 
řešení otázek ollledně várečného práva přísluší Bamosprávn~lm úřadům ~ 
obecná cena várečného práva či s. 8375. 
jest přihlédnouti také k dřívějšímu odhadu nemovitoBti ve sporu čís. 8376_ 
jde o zmatek podle obdoby § 477 čís. 4 c. ř. S., povolil-li soud znalc~m, ~)y 
podali posudek pisemně, a rozhodl o odhadní ceně, neposkytnuv stranam 
možnoBt nahlédnouti do písemn~'ch posl1d\<ú nebo zvěděti o jich obsahu při 
zvláštním roku, podati proti nim r:ámitky a připomínky a dávati znalcům 
otázky čís, R160, 
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Odkaz: proti odkazovlllku UenI přIDustn ~ 1 b 
IZ,e ~o postihovati jen žalobo~ i:d za t~. a pO~d!e § 823 pl vá věta obě 

- vymenku dětem jež budou d ?O IVOU C 1 s. 8426 ,. 
zbyly-:.h v yden nápadU jen jeVde~ns n~ba~l1 ,svobodné; nálok na celý vvměn k 
v pr~pa~e § 726 obč. zák. stanouV s o ny odka,zovI1:k. Č.I s. 8106. - e t 

p~merne podle hOdnoty svých odke ~~kazvovnlcl_ d,edlcl pozústalého . 
zustavltele, spadly jich odkazy d azo

u: prede~reh_h někteří odkaz '. 
pokUd jest odkazův 'k ,_ o pozustalosh Cl s 8190. DVOJe! 

nI opravnen k rekursu d' '.. Y 

HOven správcem pozůstalosti čís. 8368 ' o llsnese,l1, 11mz byl dědic usta~ 
Odklad exekuce: § II konk ř nevztahu' . 

~í~ místností, v' t;kovém PřJpe ~~ l:a, odklad ex~k~ce nuceným 
c I s. 7686. I a e Je,st v exekucmm řízení 

zákonem není stanoveno od kd ' . v,. 

~~~ájení vyrovnacího řÍzení Q.~l~~~~ P~ýl~~tJ lhťttuk, na, niž byl v případě 
, 1, n exe lIčl1iho prodeje čís 

~~la vZ~kkladě !wn~čného usnesení ve sporu z . 
uzm v ~o~ah~tJ proto, že podal vlastnickou :ušené držby nemůže 

ex~kuc1l1 nzem se končí 'iž r' ' z~IObu čís. 8418. 
pravoplatností rozvrhového l us~e:evn~PlatnYlm ~nklepem, nikoliv teprve 
7858. ' I a ne ze Je napotom odložiti 

kdo. se ho, domáhá, nemusí v}'slovně t, 'd't" v v 

kuc; hroZ! majetková újma čís. 8013\1 1 I, ze mu z pokracování vexe_ 

!lem dl1~ode~1 žaloba, jíž se domáhá' v, , ., 
~~plaCe111 svc vzájemné pohledávky dluZI~lvk na vymahaJlclm venteli 
c I s, 8045, po slazce pohledávky vymáhané 

není důvodem žaloba domáh " " , 
.1I~čitého právního poměru č ti~c~~~2.pouheho určení, že došlo k zániku 
I zaloba třetí OSOby podle § 39 čís 5 " o v ,. 
exekuce podle § 42 v, v :', ex. L muze by tl důvodem odkladu 

v, ~ CIS. 5 ex. r. c 1.5. 8071 
pnslusnost exekučního soudu v hist . .' 
kladu, třebas spor o zrušení ro' dn~n~k~ch zemích rozhodovati o od
byl-!i povolen odklad exeklJc~ I~e v ,~~a s~ na ,Slovel1s~u C! s. 8114. 
ex. r.), nelze pokračovati ani v prá~opr{tJ~ ~~;'itupltelneho CIOU (§ 353 
dobytí nároku by dlužník 'I "I 'I a n~ JJ~ povolené exekUCI k vy-
ko ' " S OZl za ohu na naklad . v 

nanlm zastupitelného činu třetí osobo ':', y, lez vzmknou vy-
p_'odle ~ 42 čís 4 ex v "v v • II CIS. 8583. 

v. 4~ . . r.: Za]lstel1l vzájemného 1 v , 

CIS. ex. ř. předpokládá že--Jest mov , v, p nem podle ~ 42 
pod I e § 42 čís. 5 ex;' v d tzn: c I s: 8319. 

nebezpečí újmy z pr'ov~deznal' a elkllelll povmen tvrditi a osvědčiti 
dkl d . . exe llce' IhosteJ'no d o a u Jest- povinným čís. 7823 ' . , z a navrhovatel 

pro o~klad exekuce (§ 42 čís. 5' v , ' 

o~resm. n~mocenské pojišfovny' sta~i' !.) bk, \ ydob~h nedoplatkLI 
dany namltky' vedena li exekuce b' ze ) ly protI exekuci po
~z: povoliti p~lIze odkiad prodeJ·e za .~vel.nÍm va p~odejem movitostí; 
Cl s. 7842. ' nI o IV vsak I odklad zabavení 

dáni jistoty pod I e § 44 d r h' 
i ,tra v v,,,, ' u y o d s t a v e c ex ř I I ··t· .. ' ne, pO.zJva]ICl práva chudých č' ~ 7866' '. _ ze II OZll 
JIstota musÍ býti tak velikou t ~.~', . 
n~hradu za újmy, jež ho stil~n~~ ~~ťftovala v ~ymáhajícímu věřiteli 

v y k I1 z e 11 í m: jest s to b' h _. , ad~m. Cl s. 8036. 
výše jistoty čís 8036 J o rOZll uspokoJem vymáhajícího věřitele; 
okolnosti rozhOdt;jící p v'. I' 
ností čís. 8071. n povo em odkladu exekuce vyklizením míst-

-~ žádost za odklad podle § 42 čís. 5 ~ 
zakol1 ze dne 28. března 1928 ~.,ex. ~ 

I v. c ,Cls4.:1 
ne vy UCUle nezbytnost neodklad' ' 8416. ' ne opravy 

čís. 8154. 
s.b. z. ,a n.: pokud jej 
chatrneho krovu čís. 
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Odměna podnikatelů poštovních jízd viz i í z d Y P o š t o oV II í. 
Odpor proti přikázané pohledávce-víz draž-ba vnucená (rozvrh 

nejv. podání). 
_ při z b a ven í s v é p r á v n o s t i viz z b a ven í s v é p r á v n o s t i. 
_ nepřekonatelný viz rozluka manželstvÍ. 

Odpověď žalobní: rozsudek pro zmeškání, neopatřil-li si žalovaný včas potvrzení 
vysvědčení chudoby čís. 8307. 
zmeškání lhůty a podá!1í odpovědi dříve, než k soudu došel žalobcúv 
návrh na vydání rozsudku pro zmeškání, lhostejno, že bvla podána 
žádost o povolení práva chudých a o zřízení advokáta čís: 7729. 
následky zmeškání Ihuty k podání -jejímu nastávají samy sebou uply
nutím lhuty a nemohou býti odčiněny dodatečným podáním žalobnÍ od
povědi, třebas se tak stalo před podáním návrhu na vynesení rozsudku 
pro zmeškání čís. 8145. 
nepodal-li ji žalovaný, ježto se strany dohodly, avšak přes to žalobce 
navrhl s úspěchem vydání rozsudku pro zmeškání, zbývá žalovanému 
žaloba z obmyslnosti č i s, 82lO. 

Odpíirčí nárok: postupem pohledávky, určené již exekučním titulem, přecházL na 
postupníka právo k odpůrčí žalobě jen, prokázán-li postup listinou ve
řejnou nebo veřejně ověřenou čís. 8374. 
odporování takovému právnímu jednání dlužníkovu, na jehož základě 
nabyla třetí osoba exekučního titulu, odporovatelnost exekučních úkonu; 
odporovatelnost úmluvy čelící k tomu," by nastala dřívější splatnost po
hle dávky; netřeba zvláštního návrhu, by bylo právní jednání prohlášeno 
odporovatelným čís. 8151. 
předpoklady skutečného poškození věřitele ve smyslu § 2 čís. 3 odp. ř. 
čís, 8280, 
pokud lze povoliti poznámku 'Údpůrčí žaloby čís. 7971. 

Odpuštění viz rozluka manželství. 
Odročení odvolacího roku viz o d vol á n í. 
Odsouzení nespravedlivé (zák. z 21. března 1918, čís. 109 ř. zák.): pokud lze se 

domáhati náhrady útrat právního zastoupení čí s. 8004. 
Odškodné při záboru bytu viz z á bor byt u. 
Odškodnění p·ro nespravedlivé odsouzení viz o d s o u z e 11 í nes p r a v e dli v é. 

- - -' pokud 'není příslib zásadního plnění částečného odškodnění za vza
jemné plnění neurčitým podle § 869 obč. zák. čís. 8459. 

OduZnátú manželského původu dítěte viz dít ě. 
Odvolání: hodnota sporu viz ocenění sporu. 

n e pří p II S t n o s t jeh o v e věc ech n e pat r n Ý c h viz n e pat r n é 
'věci. 
pokud jest odvolatel oprávněn k rekursu do zrušovacího usnesení odvolacího 
soudu; zrušení rozsudku prvého soudú podle § 496 čís. 3 c. ř. s., třebas 
odvolatel uplatňoval jen odvolací důvod nesprávného právního posouzení 
čís. 7717. 
jest zmatkem podle § 477 čís. 4 a 5 c. ř. s., nebyl-li o odročení odvolacího 
roku vyrozuměn právní zástupce strany čís. 7889 . 
zamítl-li odvolací soud usnesením, pojatým do rozsudku, odvolání uplat
ňuj.ící zmatečnost podle § 477 čís. 3 c. ř. s. z té příčiny, že k projednání 
rozepře nebyl příslušným sborový soud prvé stolice, nýbrž okresní soud, 
nelze rozho~dnutí odvol. soudu napadati čís. 7910. 
nevzdala-li se strana odvolacího líčení, pokud jde o zmatek čís. 4 § 477 
c. ř. s., nebyla-li obeslána k odročenému odvolacímu líčení čís. 8246. 
není třeba, by se druhá strana výslovně zřekla ústníhů líčení; zřeknutí se 
platí pro celé odvolací řízení čís. 8315. 
právní zástupce chudé strany není povinen, ťy fotmálně vadný odvolací 
spis prostě podepsal; s novým podáním jest však povinen předložiti i pů
vodní podání čís. 8274. 

,civiln\ rozhodnuti X. 108 
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Ih 'I k ' II a nemlI se neprodlužuje žádostí o zříz ' , 
Pl:"ohlášellí, _že se rozsudek na d' . €m zastup ce chud}'ch čís. 8336 
v~h.? výr~ku, kdežto Odvolact~ů~oa celem , ro~s~hl1, týká se jen mzsu, . 
thve, bud výslovně nebo zřetelny' y mkusl byb označeny určitě a J' ~ko_ 
nelze doplňovati skutk . _ ..... I v • II pon azem čís. 8440. e 110_ 

, Dva 2J1S €11l v neveřeJ' . . 
napaden-Ii v odvolání právn' . nem se zem čís. 8271 
musí dl' 1 nazor prvého soudu . v. • 

~~6m6ú:ee ~e V~a~~v~~iU~s~'~~f~~ ~l~!rt~Zak~rmání tit~l j~d~~~l~rf~~~~tf~~~Ci 
. vznesenyml v prvé stolici v. -

pokud 'd v. Cl s. 
8506. neJ e o novoty pn doplnění řízení podle 

Ol
' § 496 čÍs, 3 c. ř. s. čís. 
lciant kancelářsk" Y 

Ochrana dO v Y v~z.z.amestnanec státní. 
" uve~y ve vereJne knihy viz k n i h ve'" . 

- naJemcu: za platnosti nchran nem Q" Y reJ n e. 
~g~~mci, by byl uznán ypovin~Ý~ s~ft~onaj~m~~el ,d?máha,ti sporem na 

. po naJem11lku vypověd' čís. 
nepřípustnost dovolacího rekursu d 
ce~h určení nájemného čís. 8262. o usnesení rekursního soudu ve vě-
otazka, zda náJemní poměr dl" 
hmotněprávní čís. 8237, po eha ochraně nájemců, jest otázkou 

zákon ze dne 26 b' 
• v,, ,rezna 1925 v, 

8
Jd3e22o. »radne pnkračovánÍ ve stavbě« I Cl s. 48 sb. z. a n.: pokud 

ve smyslu § 1 (2) čÍs. 9 čís. 

~tačí" že skutkové okolnosti rozhodné ' v 

je~'l1nI smlouvy nastaly te r v, yro v s tup d e d i c e do ná
klizení bytu čís. 7724. p ve za nzem v prvé stolici o žalobě na vy-

ne?yla-li propachtována ž i v n o. s tel' v • 

objekty sloužící k jejímu provo I, !ybrz, byly-II dány v pacht jen 
ochraně nájemců čís. 8158 zo,vam, nejde o smlouvu podléhaJ'" 
§ 8 . I' ICI 
, a n a s . platí i v tom příp d v • , ~ 
je~no!~u, ,pojeI? bytu »již dříve p;O~e~j~t~j:~-h "I=!resn7ě o tutéž bytovou 
al11 Pp naJemmch smlouvách na kt' « Cl S •. 818. 
12 zak. o nájemném ne o ... ' :;e se nevztahují předpisv §§ 8 v 

Iv~enbé nájemllÍ doby j~dno~t~~~!/~~ayj~~va::l PoyYe1ynutí původně sml~: 
re as byt jako celek ne . .. I 1 CH1Zl Cl s. 8124. 

v, 't b nI Ucas en ochrany'· o v 

ca~ y~~I, danou do podná'mu ·e" ,v naJe,?cu, dluzno přece na 
v § 3.1 C1S. 5 zák., použití zdkon'a J ·~e~ep~evy.suJe rozsah stanovený 
§ 18 .lest nerozhodno zda úplata b I~ ,ovItě Je~o § 18i s hlediska 
~UPl11 cenu či jako' závdavek čís, ~87~ana za nabytek jako splátka na 
Jde o _ s m J o u v u pod 1 e § 19 " 
~em toh~, n!c?tnou, bylo-li za nájem~t ~ií'2. a,p o, v ě z ~ n o II a důsled
uplata"uzlv~m místnosti v jiném domY v ,,,am mlstnostJ stanoveno jako 
pr,o na!emm smlouvy uvedené v e Cl s. 855~, , 
z a k. c í S; 7782. § 14 zák. plall z a k a z § 20 (Z) 
pokud nelU závady by prana" I ' 
~ájemné v náhrad~ím bytě bJ~I~:te v,ne~IJe~nal S nájemníkem, že mu na 
sího nájemného k dřívějšímu niv~'pnsply.atl p,odle poměru nového vyš
hradní byt, je-li kromě jiného přf~~~n ~aJe~n;.mu; přiměřeným jest ná
s, hled~~ka § 20 zák. nezáleží na tom rm I ~aJe~~é z náhradního bytu; 
l11,~a, Cl, na m~titel;, domu čís. 8194. da b) t presel na nového nájem~ 
najemmk ,nemuze zadati v""ácení k ' 
zbavil-li se možnosti koup' , v .,upm, ~~n~ za koupené zařízení bytu" 
podle § 20 (2) ·k· ene yecl v~aŤltl c í s. 8324. 

'k za . jest zapovezeno 1 práv ' ' d ' , . 
nI domu od dříV-ější'ho nájemníka 'rb'ti n~ je -nam, Jímž si dal vlast
pronajatých místností za to že t t s 1 ,I t na?radu nákladů na opravy
níku Č i s, 8350, ,y o mlS nostl pronajal novému nájem-o 
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~;byla-li v ~ dO,bě ozrušeni nájemn! smlouvy úplata ještě vyplacena, po
cma promJcecl Ihuta § 20 (3) zak. teprve vyplacením valuty; není ne
platnou úmluva, jíž si dali nájemnici slíbiti od pronajímatele náhradu 
~a újmy, jež by utrpěli tím, že by je pronajímatel vypověděl; neplatnou 
jest však úmluva ohledně úplaty, jež byla dána pronajímatelem ná
jemCi za předčasné vystěhování bez výpovědi čís, 8352. 
pod § 20 (2) zák. spadá též úplata daná pronajímatelem nájemci za 
uvolnění bytu čís. 8353. 
zapovězenou úplatou podle § 20 (2) zák. může b)rti také vzdání se 
nároku; předpis § 20 (2) zák. dopadá i na případ, ve kterém pronají
matel dal si slíbiti od dřívějšího nájemníka vzdání se nároku na ná
jemné předem zaplacené za to, že pronajírnatel svolí ke změně v osobě 
nájemníka čís. 8439. 
zakázaná úplata (§ 20 (2) zák.), dal-li si vlastník domu zaplatiti od 
nájemníka za to, že mu pronaja-l obchodní místnost, kromě nájemného 
ještě také náhradu nákladů na zřízení pronajatých místnosti čís, 8507. 
podle § 12 (7) zák, není od 1. dubna 1925 přípustno přesunouti náklad 
na investice na nájemníka; co bylo z toho důvodu dáno pronajímateli 
kromě nájemného, jest zakázan~u úplatou pOdle § 20 (2) zák. čís. 
8512. 
jest proti předpisu § 20 (2) zák" dá-li si pronajímatel teprve za nájem
ního poměru kromě nájemného něco poskytnouti (od třetí osoby) za 
to, že ponechá nadále nájemce v najatých místnostech čís. 8574,. 
pokud ve sporu o náhradu škody svémocným nastěhováním se do bytu 
nelze pOllžiti § 25 zák. na ochr. náj. čís. 7770. 
vyloučení z ochrany (§ 31): »pronajmutím« ve smyslu § 31 
(1) Cís. 2 zák. jest ujednání nájemní smlouvy, nikoliv odevzdání před
mětu nájmu nájemci čís. 7692, 
které byty jsou vyloučeny z ochrany nájemců přestavbou, přístavbou 
nebo nástavbou; pokud jest přestavbou úprava budovy čís. 769-8. 
za obytné místnosti po rozumu § 31 (1) čís. 5 zák. jest považovati ta
kové místnosti, jež jsou určeny a způsobilé k obývání; lhostejno, jak 
nájemce užívá části bytu čís. 8195, 
pojem přestavba v § 31 (1) čís, 1 nevztahuje se na celé domy, nýbrž 
na jednotlivé pronajaté rnístno-sti, na části domů, jež byly přestavěny 
po 27. lednu 1917; »přestavbou« jest i přeměna místnosti obyvatelných 
v místnosti neobyvatelné čís. 8212, 
podle § 31 čís. 5 spadají i nájmy k proyozu živnosti; lhostejno, že ná
jemce provozuje v najatých místnostech živnost přechovávání cizinců; 
pokud nejde o »obytné pokoje pro služebné« čís. 8219. 
za podmínek § 31 čís. 5 zák. nepodléhají ochraně nájemců ani tovární 
objekty čís. 8237, 
byl-li původní smlouvou pronajat byt o čtyřech obytných místnostech 
a kuchyní a napotom bylo umluveno, že jedné z obytných místností 
jest použíti za kucbyň a kuchyně za špíži, nelze použiti ustanovení § 31 
(1) čís. 5 zák. čís. 8247. 
tím, že některé z najatých místností byly z nájmu vypuštěny a násled
kem toho byla činže nově stanovena, nenastala změna v osobě ná
jemníka, pokud se tý.če nebyl byt pronajat po 1. květnu 1924 novému 
nájemníku ve smyslu § 31 čís. 5 zák. čís. 8384. 
pojem »místnosti nově zřízené« ve smyslu § 31 (1) čís. 1 zák.; pokud 
podléhají nově zřízené místnosti ochraně nájemců čís. 8507. 
z á k o n z e cl n e 28. b řez 11 a 1928, čís. 44 s b. z. a n.: byt o- 5, 
pokojích, jenž byl již při vzniku nájemního poměru vyloučen z ochrany 
nájemců, nemohl se napotomní libovolnou úpravou bytu nájemcem 
v ten způsob, že dva pokoje byly zařízeny za čekárnu a ordinační síňp 
dostati pod ochranu nájemcu čís. 8394. 

lOS" 
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předpis § 22 (2) zák., podle něhož nelze zpět žádati přeplatek na 
jemném za dobu minulou, nevztahuje se při nejmenším na přeplatky 
jichž vrácení bylo do 31. března 1928 uplatněno žalobou, třebaže dÓ 
tohoto dne nebylo ještě ani v prvé stolici rozhodnuto čís. 8410. 
z nájmu lze dáti výpověď pOdle § 1114 obč. zák., jejíž účinnost na
stane teprve, až pomine účinnost nynější-ho zákona o ochraně nájemců 
čís. 8482. 

Ochranná známka viz známka ochranná. 
Okenní tabule: vypadnutí její viz n á hra d a š k od Y pod I e § 1318, § 1319 

ob č. zák. 
Omyl a v Ý hra cl a v I a s t TI i c tví viz v 1 a s t 11. i c tví. 
Opatrovnický soud: pří s 1 II Š II o s t viz pří s 1 II Š 11 o s t P o cl 1 e .§ 109 j. n. 
Opatrovnictví: pokud nejde o schválení přenesení jeho ve smyslu § 111 j. n. čís. 

8221. 
- pokud nelze povoliti přenesení s ·tuzemského na cizozemský soud čís. 8223. 
-c- při díl č fc h d I II hop i ~ ech viz d I II hop i s y. 

Opatrovník: třeba zříditi nezleti1ým dětem v nesporném řízení, v němž má býti 
otec přidržen k placení výživného čís. 8153. 
při fideikomisární substituci viz substituce fidei
komisární. 
o t c o v s k ý: pokUd se může na něm domáhati banka náhrady škody, po
skytla-li zápůjčku na lombard válečné půjčky, nezabezpečivši se soudnim 
schválením čís. 7919. 
P o z Ů s t a los tn í hoj m ě TI í: pokUd Jest vyříditi účet jeho v nespor
ném řízeni či s. 8152. 

Opatření prozatímní viz pro z a tím n í o pat r e TI í. 
Opomenutí obeslání viz z mat e k pod I e § 477 čís. 4 c. ř. s. 
Opověd' firmy k rejstříku viz f i r m a. 
Oprava jména dlužníka v usnesení povolujícím exekuci a útraty vym. věřitele čís. 

7948. 
odvolacího spisu viz ci d vol á n í. 
rozsudku viz r o z s II dek. 
směnky viz sménka. 
zájemního protokolu viz pro t o k o I z a j e m n í. 

Oprávnění ku sporu: předpoklady jest posuzovati podle doby vynesení rozsudku 
prvého soudu; nové okolnosti po vynesení původního rozsudku zruše
ného odvolacím soud:em podle § 496 čís. 3 c. ř. s. čís. 8468. 

,Opravný prostředek: počátek lhUty k němu, byl-Ii doručen opravený rozsudek 
či s. 8423. 
opravňuje k nim procesní plná moc právního zástupce čís. 7685. 
pokud byl podán opozděně, byl-li řízen na nepříslušn~r soud čís. 7737. 
lhůta, k němu, spadá-Ii počátek její do soudních prázdnin čís. 8332. 
v e -věc ech n e pat r 11 Ý c h viz n e pat r n é věc i. 
viz též d ov ol á n í, od v ol á n í, stíž fl os t. 

Opuštění zlomyslné viz ro z v o-d man žel s tví. 
Osada viz o b e c. 
Osmihodinná pracovní doba viz doba p·racovn-í osmihodinná. 
Osoba právnická: jest jí pravovárečné měšťanstVQ čís. 7720. 

jest jí fond poštovního a telegrafního ústavu při ministerstvu pošt a 
telegrafů čís. 8002. 
nemocnice MilosrdnSrch bratří ve Valticích jest právním podmětem čís. 
8111. 
bSrvalý c. k. rakouskS' erár čís. 8054. 
fond všeobecné nemocnice v Praze čís. 8143. 

třetí viz s m I o II v a v e pro s p ě c h tře tíh o. 
Osobní daně viz d a n ě. 
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t právní viz o s o b a p r á v nic k á. ,v 
o~obnos . .' ~ 1 hl s adopcí zamýšlenou druhym manze!em 
osvojení si: y~oJevJ!-h ma..níek'~ou dí~:te jest 'souhlasem vázán; souhlas lz~ p:o

ohl~~n.e J~.ho ne~anbzel s : °Yíslušnému úřadu podána žádost o adopCI CI s. 
jeviti I dnve, nez Y a pr . 

8406. "h f. d n náhradu proti otci či s. 7977, 7991. 
ošetřování: nárok ze~sKe o ~n, u§ 16a za'k čís ?36(1922 ani léky, natož pak stra":' 
~ prostředky k nemu neml1U .' '"' . 

vování čís. 7991. 
ošetřovatelka: zemského ústavu ~ í s .. 8127. 
otázka jazyknvá viz j a z y k s t a t n 1: 
otcovský opatrovník viz o pat r o v.n \k. e viz i 11 t e_r ven c e ve.:. 
Otec nemanže1~~~: ve dle i šíl n e rve n c 

dle \ sn
1
'n O' s t v Y ž i v o v a c i viz v Ý ž i ~ n. é d,íy t ě t e. . 

po teck' důkaz zkouškou krve nelze provestI z ~r~d.u, nebyly-II pro 
~;hao Južití předneseny stranou skutkov~ oko~n?stI,., Cl s. 7903. 

I
\OkUd nelze připustiti důkaz kre~ní zkkouskO~U, c ISS0' 1/6g7~i98 

. v' ff dOkaz zkouskou rve CI s. , . 
pokud J.est Pypus 1,1 u~ ...... ší pro tuzemce žalovaného říšskoněm. 
pokud lest cs1. pravo pnz111vel , v, 7g~n 
příslušníkem o uznání nern. otC<:.~tVl. ~~ \ritické doby čís. 7987. 
třístý den před porodern. sed :.;apo~u~~~ uznáno pokud nelze žalovati 
bylo-li, ~e!?. otcov~tVl v Je mm , v 
o uznal1l JmC'ho muze c 1 s: 802~. , " ... b I opatrovník nemanz. 
přísluší mu p~ávo st~žn?stt pr.oh usn,es.el11~~lm~řad ráva čís. 8066. 
dítěte zbavenehov svepravnoshv~oUk~~~~ství ~y byra zjištěna míra jeho 
o návrhu nemanz. otce dt;tZV~~V~1 S ~ásadně 'jednati v řízení nesporném 
povii1110Sti k nemanz. I e I, Je L , 

čís. 8118. 'h t' . ni' n'em otcovství bylo-li dítě legitimo-
pokud se nelze doma a 1 uzna .' , 
váno jiným mužem čís. 8202: . v, 

ah .' h patřovací povmnostI c 1 s. 8475. v • 

ro.zs l~? z,ao ... I kého dítěte narozeného v Německu Cl s. 
pOSllzovam naroku nemanze s 
8492. 

Pacht honitby viz hon i t b a. . ' 
_ živnosti viz živnost hostlnska. 

Parní válec není silostrojem čís. 8545. 

Patent viz vynález. 
Péče bytová viz záb.al' bytu. 

Pečeť soudní viz r o z s ude k. . vel k é m m a j ~ t k II P o zem k o -
Pensijní po.žitky viz z a m ě s t n a n cin a 

věrn. . 
Pijáctví viz z b a ven í s v é p r á v n o Stl. 
Pisatel článku viz č a s Q. pi s. . v 'h mě š l' a n s t v a viz mě š l' a n-
Pivo: z p i v n var u p. r a Vv o v. are c 11 e o 

s t v o P r a v o var e c n e. . , c H. ením nejde.a smlouvu 
byl-li dán v pachtvpo~l.ze p~v<:,v,ar se stro]ovyrn zanz , 
podléhající ochrane na]emcu Cl s. ~1.58.. důvodem zrušení nájemní 
pok~td jest odběr pi'va z konkurencmho pIVovaru 
smlouvy podle § 1118 obč. zák. čís. 8595. 

Pivovar viz pivo. o • - , 

Placená dovolená zaměstnancu VIZ d ... o vol e na:.., ' I d k toho 
Placení: podle vyhláškY ze dne 023. bn:z,na 1921, CIS. 125 sb. z. a n.; nas e e ~ 

použil-li plátce jiného .z:pu~obu c 1~. 8101. 
Plátce a rukojmí viz r tl k o ~ m ':.. a p I.a t c e. , í říz e n í. 
Platební rozkaz v upomínaclffi nzem VlZ u P o Ul 1 11 a c 
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Pplla~ební soud labský viz s o II d pIa veb II í 1 a b s k ' 
na moc: § 38 C Ť s 't 'o '. y, . ..... les na mIste I, kdyz ten kdo 'h' d' " 
_ lest, Jen, Jedl!at~iem ~ez příkázu čís. 8197. c ce o ]ednalll vstoupiti, 

- p:?ces11l pravmho zastup ce opravňuje ho k o .,' ~ 
pnpustnost obmezení rozsahu plné moci v', 76P8fctVnym prostredkum·· 

- - ob c hod 'h C I,S. 5 J P . 1110 zmocněnce viz ob h " 
lněnt: komu přísluší na ně nárok může je žádat' . C .? ~ n i z moc II ě 11 e c. 

má splniti vzájemnou povi~nost čís 78251 zasadne Ihned, rovněž i ten, kdo 
P~t·, ' , 
P 

.ft. ~odI: § 1~ radu o zbav. svéprávnosti viz z b a ven í 
oet am lhuty VI,Z 1 h ů ta. s v é p r á v II o s ťi. 

POddl.UŽník a složení na soudě viz s 1 o ž e II " 
P~Ad 11 a s o II d ě. 

uu "vstojník účetní viz II á 1 e zná hra d 11 í. 
Podm~t právní viz o s o b a p r á v 11 i c k á. 
Podm1nky dražební viz dra ž b a. 
POdnáje1f!,ní!<" ,viz s m I o u van á j e m n í a pac h t . 

. branem se proti exekuci vyklizením čís. 8126 °8~ !~l. 83?O 
POdn~k elektrický viz e I e k t r i c k Ý pod n i k ,o, -, 
Podrukatel viz smlouva o dílo . 

- poštovních . jízd viz jí z d y po š t O' vn í. 
_ stav~~ nem, drobným živnostníkem ve sml'slu § 

. - Jl11ak VIZ s t a v b a. 251 čÍs, 6 ex. ř. čís. 8035. 
~O:P1S usnesení obecního zastupitelstva viz ° b e c 
p~P?ra s~tní při zahájení soustavné elektrisace ~iz e I e k t r i s a c e. 
p purce VIZ zbavení svéprávnosti 

Odstata úpadková viz úpa dek. . 
POhlaV?! nemoce viz n e moc e p ohl a v n í 
POhledaVka k n i h o v II Í: může býti předmět~m zajišt'ovacího 

- h Y pot e kár n í s i m u I t a n n ě v á z n o u' postupu čís. 8505. 
multannÍ. CI viz hypoteka si-

-:: k ,a ,u čni viz h y pot e k a k a u ční 
POhrebm utraty viz n á hra d a š k o d 'd 
Pojištěni: pře ruš e n í s por ů p r Jt ,'P? . } e

k 
§ 1~25 o b~. z á k. 

II ' , ~ r I s s o n e m e c k y m .. "t' ,va m VJZ p r e ruš e 11 í s por ů. pOJ 1 S o V -
pr~chod~ právních účinků na nového po'ištěnce' ',:. '. 
Oduvo?nované zrněnou v užívání pOjištiného ! ~vyysemy ~osavadnI premle, 
vyp'!a~la-li pojišt'ovna poškozenému o:istn' pre, metu CI s. 7730. 
POJ~sten proti povinnému ručení ne~.J y. pemz z~ toho~."k?o byl u ní 
9'Yh solidárně zodpovědní za škodu' a )oStIhu prot!, neif?'OJlstencům, kteří 
skůdcům pojišt'ovně aniž ho nabýti ~d ne,ze ptoS,tOU-Pltl narok proti spolu
P?kud zájem na pojÍ-štění proti následkůn~11 z ~ke ny,~ POS!llp,em čís. 7731. 
l11ku !rvá a pojišt'ovací smlouva nezaniká ~rn on~e bO Irucel11 ,~ pr..ovozu pod-
nam c í s. 7790. ,ze y podnik prernístěn ji_ 
počítání lhůty k ustoupení od smlou d d . 
lhůtu poj. pOdrn, do níž dlužno z y vy O'.e ne splatnosti prernie čís. 7792. 
lhůtu propadnou' čís, 7874. azalovatJ splatnou premii, jest pokládati za 
POkud není na závadu hotovosti "':t' ' 
ka,řem prohlédnut čís. 7900. pOJ1s ovaCI smlouvy, že pojištěný nebyl lé-
s hlediska § 67 stačí vyšla-li zcizená Y, . . , 
tu i ,tehdy, byla-li ~ěc odevz.dána s ~e'~l~e zClzltelov:y u~ho;ry, zcizení jest 
kupl11 ceny čÍs. 7915. y ad ou vlast111ctvI az do zaplacení 
z pojištěni zůstavitele na prospěch zák 't' h dY . o 

~le~é společná pO'hledávka, n 'brž 'est ka~nJ, yc ed~cu ~evz,e~la pro o~my
lenz by na něho připadl při ~ědicJk' I dy z ob,rnyslel;ych ll:a,sten pOdllern, 
~?Vin8nol st pojistníka předložiti Př? ~~~,fr~)~OsphOJ~eS'te~na,~o.dn~kc 1 s'b 793.0. . 
C 1 s. 09. u az ezvN1nostl 
n~ležitosti pojišt'ovacího návrhu podle §s 147 
č, s, 8139, 8236, " a 148 poj. zák a § 294 ex. Ť, 
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do pozÍlstalostního soupisu nelze pojati pojistku, neměl-li zůstavitel vzhle
dem k § 133 (3) poj. zák. v době úmrtí nároku na pojistné čís. 8189. 
ustanovovaly-li poj. podm., že pojišt'ovna jest oprávněna odepříti náhradu, 
když pojištěnec jest vinen požárem a prokázána-li vina pouze ohledně jed
noho z vÍCe spoluvlastníků nemovitosti, jest pojišťovna oprávněna odepříti 
placení jen podle poměru podílu vinníka na nemovitosti čís. 8226, 
ustanovení poj, podmÍIfek, podle něhož se nepodáním žaloby o zaplacení 
poj. premie do určité doby poj. smlouva rozvazuje; pojišťovna nepodavší 
ve lhůtě žalobu, nezabránila zrušení smlouvy tím, že dala jiným způsobem 
na jevo, že nepomýš1í na zrušení smlouvy čís. 8276. 
účinnost § 29 poj. zák. jest dosud odsunuta; byla-li poj. premie zaplacena 
teprve po respektní lhůtě a po úrazu, neručí pojišťovna za úraz čís. 8279. 
závazek dlužníka platiti pojistné premie z pojistek, daných do zástavy, není 
dotčen zahájením vyrovnání o jeho jmění čís. 8287. 
»ujetí se držby« podle § 65 p'oj. zák.; význam slov: »do měsíce po tom, co 
o něm zv-édě1« čís. 8288. 
prodej věci s výhradou vlastnictví a nárok prodatele na pojistn)' peníz, jenž 
se dostal do úpadkové podstaty kupitelovy čís. 8462. 
nemocenské: o nároku pojišťovny proti zaměstnavateli ve smyslu § 20 (2) 

zák. čís, 221/1924 rozhodují soudy rozhodčí a pojišťovací, nikoliv řádné 
soudy čís. 8270, 
výdej léků lékárníkem členům nemocenské pokladny obchodních a sou
kromých zaměstnanců čís. 8303. 
zaměstnanec nemá proti zaměstnavateli nárok na náhradu škody z dů
vodu, že zaměstnavatel nevyhověl řádně ohlašovací povinnosti podle 
§ 19 pokud se týče § 18 (I) a) zák, č i s, 8411. 
podle § 62 zák. čís. 33/1888 není vyloučen z exekuce nárok na vydání 
soudního deposita, třebas předmětem deposita byl výtěžek z pohle
dávky, přísluševší. pojištěnci proti nemocenské pokladně čís. 8452. 
exekuci ku vydobyti 'nedoplatků okresní nemocenské pojišťovny jest 
povoliti na základě listiny, která jest vpravdě platebním výměrem, třebas 
byla označena jako výkaz nedoplatků čís. 7764. 
námitky proti exekuci k vydobytí nedoplatků jest podati u okresní po
litické správy č i s. 7842. 
zní-Ji, platební výměr okresní nemocenské pojišťovny pro,ti manželi, 
nelze povoliti exekuci proti manželce, třebas jí byl platební výmaz do
ručen čís. 7922. 
pokud jest přípustným pořad práva pro uplatňování nároků lékařů proti 
nemocenské pojišťnvně čís. 7954. 
úprava nemocenského pojištění osob zaměstnaných v hornictví; pokud 
jest přípustná; závazek zaměstnavatele platiti zaměstnanci slu.žné za 
jeho nemoci čís. 8009. ,., ," 'Y' 
spory o nároky z opomenutI zakonnc (smluvm) povll1no,sŤ! k ohlasem 
k nemocenskému poji'štění patří před živnostenský soud čís. 8082. 
pro přechod zákonného nároku poškozeného. proti škůdci na náhradu 
škody na nemocenskou pojišťovnu jest lhostejno, zda pojištění u nemoc, 
pokladny bylo dobrovolné či nucené čís. 8138. 
pravomoc představenstva okresní nemocenské pojišťovny; vedouci 
úředník není oprávněn za ni jednati čís. 8095. 
Dovolení exekuce k vydobytí dlužných příspěvků čís. 8389,. 

pensijní: pod § 2 (1) čÍs. 1 zák. čís. 89/1920 sb. z. a n. spadají i zaměstnanci, 
kteří v zaměstri.ání, jež se stalo pOjištěním povinným teprve zákonem 
čís. 89/20, již byli a v době účinnosti zákona překročili 55tý rok 
svého věku čís. 7932. 
pokud není z něho vyloučeny obc,hodní c:stujícíj ~~~d~u, ~e byl, zaměs~
nanec v určité době ve sluzebmTIl porneru k urclte flrme, nem na za
vadu, že pracoval v téže době i pro jiné firmy; správním úřadům není 
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z~kone:n., u}oženo, by řršily otázku ",,' - . '. 
predurcuJlcl pro sotikromoprá' . pOJJ~tl!e pOVllll10Stl Jako 
přihlášky k pojištění' pokud \ ll~l SpOl o" nahradu škody z 
~k,OdY8 vzešlé opomdnutim vč:s~: zp~rrrl~~~~a)~cki uloži~i., ,by 

, Cl s. 286. penslJnJrnu 
urazové: žel e z 11 i ční h o v,' • nič n í. zrl z e n c e VIZ z a m ě s t II a II é C 

S 76 'k " :s za . CIS. 220/1896 jest použíti bd b v • 

zové pojišt'ovny; vykonatelné výka o Octne I l:a příspěvky do úra-
z~v~ pojišt'ovny jsou pro exekučníz~o~dne oplatc~c:.h příspěvků do. úra
dam v rozhodné čís. 7923. co se tyce rozvrhu nejv. po-. 

~~~~~tna~~i ~řísl~lŠí proti pOdnikateli náhradní nárok pouze . 
28 dnu § čís, Z~!;i161 tehdy, netrvaly-Ii následky podnikového úrazz~ ~~~ 
»urnyslností« ve smysll' § 46 'k . ~ í s'v 8033. . . za . uraz. nerovná se hrubá nedbalost 

zamestnavatel zpúsobil úraz hrub' 1 . v . třeb!lým bez'pečnostním zařízením' yn ří zavll~el11m, .ne~p~tř.u-li s!roj pa
na uraz u nemá s hlediska § 45 ' ' P p,adne, spoluzavmem zamestnance 
@ 47 propůjčen úraz~vé oT' ~traz:, za~. vyzna~u vČ Ío s. 8415. 
skody potud, pokud ona !n;:t~~~~ad~rrO!~ ~rotl ~kudci na náhradu 
zenému však zůstává proti šl 'd' . a sea II poskozenérnu' po,ško-h . d .'V • cu Cl narok na náhrad vk I ',"v 

rady o PO]lst'ovnv neobdržel a Ů V I C u S O(}I, Je]lz ná-šků-dci, třebas pOjišÍ'ovna neb}ll~- do~uJe ~I.p ~ ~ovativ tento nárok proti 
§ 46 jest použíti, stal-Ii se úraz zamě~tna~I~~o oJv~~,a c, í s,, 8~26. 
vozová ním podniku nákladním t b'! v pn~i11l1e souvIslosti s pro-

Pokladna státní viz stá t. au omo ! em podmkatele čís. 8568. 

Poklasn;ý viz ú ř e d II í k s t a t k o ' 
Pokles kursu viz měn a. vy. 

Pokuta pořád~ová viz t r e s t p o. řád k o " 
_ sm~Uvnt: zavázal-ji se obchodní po~~~ník v v, 

sluzby zaplatí zaměstnavateli pevll vl' ,ze r;ro pnpad vystoupení ze 
Politická exekuce viz e x e k u cep o I i t ~ ~"ml ,uvenou na hradu čís. 7719. 

strana' ' , . I {a. . nenl pravJ1l osobností nelze jí ost 'ť ' 
postoupIti pohledávku dále al;i př'~ . O~pl I ~ohle~avku a nemůže ona 
ani. výl;onn)I vý-bor její nejsou zpl~~b~I~1 ~vym z~stupc~m č í~. 7762. 
ob]ednavka pro politickou stranu jde ~ml p~dme.ty prav a zavazků-

Polsko: není s ním vzáj'emnosf (§ 78 '.) ~,na vrll ob]ednateie čís. 7826: 

P 
v • \ ex. r. c I s 7754 

{)n1er svazový viz s vaz. . . 

Pomocník krel' čovsky' VI' z k I' e . ~ : 
obhd" lCI. - 'C o m VIZ ob ch-o dní p , 

Pomocný dělník viz děl n í k. o moc n I k. 
'. za zvero.po lceJ11I prohlídku dob tk Poplatek (ky) obecní- • I'" 

1i~~i~m§ č~8s z~~49číS 329/21; pokud jest vlka; ~e~~~~~t~~Ot~!e~~lltJ~~ 
převo?ní: . byl-li vyměřen z prodaných movito ť . . .' v , 

Vltostl, movitosti -pak přestal b" v' Sv I Jak? z pnslusenstvl nemo
ohl~dně nich přednostní zást~vnřtl />nsluvs~nstvlm nemovitosti, zaniklo 
ponIe saz. pol. 49: dlužno v 'měři~ ~vo C.l s. T!4Z· • 
Jehož bylo použito U Státníh~ pozemk doP~su,.Jlmz ?~vedčena koupě a 
pokud se vztahuje vzhledem k .' _ ~ove.o mact.u Cl s. 7844. 
z~placení po.platku čj s. 7844. umluve stran povInnost kupitele též na 

zaznam zástavního práva přetrhuj r" 
kud napotomní vldad zaznamenané~tro~ cem predn?stního práva; po
promlčení čís. 7999, pIava zpusobuje opětné přerušení 

telefonní: náleží k poplatků 
živnostenských spoJečenstevm v~ze smYslu v§ 52 úp. ř. v ~ i s. 8465. s P o e cell s t voz I V n o st e n s k é. 
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poplatkove výkazy viz v Ý k a z y pop I a t k O v é. 
popsání zájemné svršků viz z á s t a v n í p r á v 9 z á k o n 11 é. 
poražení dobytčete a n á hra d a n a stá t u viz stá t. 

portýr viz o. b c hod n í p o moC II í k. 
poručenský soud: syn d i kát n i r tl Č e 11 í viz tam ž e. 
poručCt1ství: pokud nejde o schválení přenesení jeho ve smyslu § 111 ]. ll. Cl S. 8221. 

_ poručenské účty a vzájemné nároky z nich plynoucí mohou býti projednány 
a vyHzeny jen v nesporném řízení; teprve po skončení poručenstvi a vyří
zení konečného účtu patří na pořad práva čís. 8419. 

poručník: způsob povolání poručnika manželsk)rtn ottem podle § 196 obč. zák. 

č i s, 8070, pořad práva: vázanost soudu souhlasným rozhodnutím nižších soudú o přípust
nosti, domáhá no-Ii se úroků z přejímací ceny za zabran~' majetek 

č i s, 7775, je-li otázka připustnosti vyřešena nižšími soudy způsobem závazným 
pro nejvyšší soud, dtužno zkoumati věcnou oprávněnost nároku podle 

zásad soukromého práva čís. 7793. 
rozhoduje jen povaha llplatňovaného práva nebo nároku, nikoliv po-

vaha nabývaciho úkonu čís. 8049. 
bylo-li v určité právní otazce rozhodnuto již právoplatně v nesporném 
řízení, aniž byl vyhražen pořad práva, nelze tuto právní otázku učiniti 
předmětem s,poru čís. 8334. 
pokud nelze naň poukázati s hlediska § 2 čís. 7 nesp. říz. či s. 8361. 

viz též n á 111 i t k a. stát: nárok zaměstnanců na zabraném velkostatku na přejímací cenu 
7.a nemovitost převzatou Státním pozemkovým úřadem od zaměst
navatele jest nárokem soukromoprávním čís. 8361. 

_ _ _ úředník čsl. státních drah nemůže se domáhati pořadem práva na 
nemocenské pokladně čsL státních drah určení. kolik jest povinen 
platiti na pojistném podle §§ 30 a 32 zák. z 15. října 1925, čís. 221 
sb. z. a n. a § 8 nař. čís. 145/1926 é í s. 8517. 

země: definitivní ošetřovatelka v zemském ústavu pro choromyslné na 
Moravě nemůže se domáhati placení služebních požitků pořadem 
práva čís. 8127. 

obec: pro nárok souseda proti obci podle § 364 obč. zák., by nepropůj-
čovala obecní statek li. pořádání produkcí zábavních podnikú není 
přípustným pořad práva čís. 7742. 

_ _ _ předložení usneseni obcí nadřízenému úřadu ve sm~lslu § 212 (4) 
pjat. zák. a rozhodnutí tohoto o něm lze se domáhati řízením správ-

ním čís. 7839. _ _ _ nároku proti obci na Moravě na náhradu škody ze zanedbání 
místní policíe (neposypání náledí) nelze se domáhati po.řade:m 
práva čís. 7853. 
bylo-li udělení stavebního povolení obcí v čechách učiněno zá-
vislým na bezplatném odstoupení části pozemku -ku 'zřízenÍ veřejn,§ 
cesty, nemůže se obec domáhati splnění tohoto závazku pořadem 
práva čís. 8391. pro nárok obce (ve Slezsku) proti soukromníku, by ji nahradil 
'náklad na opravu a na udržování obecních cest, který měl sám 
podle smlouvy (smíru) nésti, jest přípustným pořad práva čís. 8441. 
proti obci v čechach na náhradu škody, ježto obecní orgány, ne
šetřivše zvláštních opatření, zavinily při topení kotle, sloužícího 
k čerpání pitné vody pro obec, požár, zpúsobivší škodu čís. 8496. 

různé: stala-li se za dražebního řízení spornou otázka, zda jest věc 
přislušenstvím nemovitosti dané do dražby, rozhoduje o tom exe
kučni soud v nesporném (dražebním) řízení a jest vyloučen pořad 
práva čís. 8502. 

i_O' 
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Pořadí 

vymáhající věřitel llemlLZt se domáhat! II dl " k 
náhrad)' ál h a llZlll II , z o v na vnucenou správu čís. 8432 
o naroku rnanzelky proti manželi br" v'. . 
nos!~, jest jednati ~o~a~em práv~ č~í s~! f{~J~l do společl1é 
nep~lpust~ost,. do:naha-ll se žaloba o uznání 'I v 'h 
zeneho vlastmctvl vpravdě toho by byl . v~ ucnev o .a~~:~~rt~~~~ •• 
nepodléhají záboru čís. 8187. ' o uznano, ze II 

sou~ l1:může ,rozhodovati o otázce zd St' t' ' . 'v 

opr~vnlen ur~~!i, přejímací cenu č í's. 8~24.a ,ll pozemkovy urad 
o narOKU POJ1StOvny proti zaměstnavateli podle § ?O (2) , 
221{1924 nerozh?dují" řádné soudy či 5, 8270, - zak. 
G duvodu a o VySl odskodnění podle § 8' v 

Jednati
v 

a roz~odov~ti P?!aodem práva č í ~1'~43f~' čÍs. 25/1859 
o~ledn~ porucenskych uctu a vzájemny' ch nároků . h 
clch Čl s. 8419. z nIC 

r~:hOd?V~ti 0v'p?vinnost! k. u?ržo;:ání a čištění kanálů a umě' 
p utok~, ja~OZI 1 o udrzovam zanzení pro v," . ,,!ycli 
Morave sprav ním úřadům čís. 7728. UZW3m vod nalezl na 
~~kud se nelze domáhati zrušení politické exekuce por "ad ' 
CI s. 7789. em prava 
r.ozhodovati o právu k veřejné vodě nab t' , 
tl!ulem! p'ř~slušf jen řádným soudům čís. ~~mu soukromopravním 
predurcUJlcl otazka ve sporu o oduznání služ b' t' 
zemek J'est lese bOd . e nos I cesty zda po 

. p1 ne o pu ou věnovallOu lesní kult" v 'o, 7 -
o namktl manzela proti manželce by ho ~1 d I ured C I s. 7,,87. 
.dom~cn.osti, !~st rO~hodno"uti jen pořadem .pr1·v~v~ rs. ~9~Folecné 
~~~t}d n~~~re~~I~~t%jJšfoo:~~ g~~~a7g~~ uplati10vání nárokťl 'Iékařů 
~~~i~~lig ~~ ~~ě~Ťi~avatel zamě:~tnanci za p.latnosti zákona čís. 
jest nárnk z tohoto ~á~él~~u o~~~~~o~~~kb~~~~~mPlpl~~ mě"s~ční8Poloat, 
P řÍs!ušn t o oh' y va CI S. 9 

," "os spraVl1lC uradů (SOUdů) k stanovení odškod'h dl' 
zak. CIS. 438/1919 čís. 8025. - ne o po e 

~~jištění zaopatřovacích požitků podle zák čís 118/19?O v 

IS:, 29/1923 lze se ~omá~ati tohoto pořade~1 správním Čí s.a 8g:~: 
ot~zka, zda yyvlastnovacl nález jest právoplatný a c v'. 

spech bylo Jim vyvlastněno není, ředmětem ~ a v CI pIO-

,;;~~~; s~t~ý~i :~:I~~f'~~~i, P;~i~Š~;I~~t~i~~rf:: v;;n!~9o~ft~~~~: 
po~et~~~~ VIZ dra ž b a v 11 u Cen á Cr o z vrh 11 e j v· y Š š í' hop 0-

p ~ z 11 a m e 11 a n é a z á s t a v n í p r á v o viz 
pred~ostl1í převodního poplatku 

zástavní právo. 
viz pop I a t e k p ř e-v o-do 1. 

PO/'ádk?vá pokuta viz t r e 5 t P oř á d k o v Ý, 
-:: ~ trest VI,Z t r e st p oř á d k o v ý. 

Ponzent posledru: zákaz zcizení viz tam ž e. 

ve .sporu o platnost dlužno dědice POUkázané na p v -cl' :' 
vatI zva nerozlučné společníky ve sporu podle § 14or~ vpra~a po:~Zt 
r~zepre zahájené, zahájen-li spor s jedním čís. 7726.' r. s., pre az a 
tnletou promlčecí lhůtu žaloby o ' , I v, 

ode dne jeho prohlášení čís. 7g3~~racem pos. ponzenÍ dlužno počítati 

vlastnost ~vědka ústního posledního pořízení' je-li vla t t t t 
chybnou, Jest postupovati podle § 2 čís. 5' nes řízs .nos a o- P,o- . 
o tom zda ta která osoba 'b 't' I v • P:_ ., rozhodnutIm 

.. ' H ma y I S ysena Jako svpdek ne v db'h' 
TIlJak pnpadnému sporu o platnost čís. 8294. -, pre I a se 
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posledl1Í ponzení viz p o říz e II í P o s 1 e d 11 í. 
posloupnost do statků střední ve1it{osti viz II sed los t st ř e d II í vel i k o s t i. 
postih: pojišfovna nemá postihu proti I).epojištěncům; vznik pasti žní ho nároku 

škůdce proti spo!uškůdctlm čís. 7731. 
- po dle § 1397 ob č. z á k. viz p o s t II P po hle d á v k y. 
- stá tup ř i s t a veb ním r II Chll viz r tl c h s t a veb n í. 

p.ostup pohledávky (cese) p o I i ti c k é st r a II ě viz pol i t i c k á s tr a 11 a. 
a žalob a pod I e § 37 ex. ř. viz ž a lob a 'P o dle § 37 ex. ř. 
veřejného společníka viz společnost veřejná. 
pokud nemůže pojištěn}' škůdce postoupiti svůj postižní nárok proti 
spoluškůdcům pojišťovně aniž ho od ní nabýti zpětným postupem čís. 
7731. 
postoupení výkonu služebnosti požívání čís. 7939. 
k účinnosti postupu proti dlužníku stačí každá jasná a spolehlivá zpráva 
odkudkoli; jakmile se tak stalo, nesměl dlužník platiti postupiteli, aniž 
jeho dalšímu postupníku, učinil-li tak přece, jest práv prvému postup
nikl! č i s, 8051. 
lze postoupiti i promlčenou pohledávku čf s. 8392. 
vymáhané pohledávky jest skutečností zrušující pro posavadního vy
máhajícího věřitele nárok podle § 35 ex. ř.; platnost postupu není zá
vislá na formě listinné podle § 9 ex. ř.; námitky dlužníka, nesloží-li 
dluh na soudě; _lhostejno, že byl postupníkern právní zástupce postu
pitele a tento svolil k -dobývání dluhu na jméno postupitelovo čís. 8128. 
jde-Ii o vydání peněz, složených poddlužníkem podle § 307 ex. ř. na 
soudě, jest přihlížeti též k nároku, který byl vznesen z důvodu postupu 
pohledávky; je-Ii postup sporným, jest poukázati postupníka na pořad 
práva čís. 8204. 
postoupený dlužník může i po oznámeni o postupu uplatniti proti po
stupní-ku započtením pohledávku, jež mu vznikla proti postupiteli do 
postupu čís. 8285. 
pokud přechází na postupníka právo k odpů!čí žalobě čís. 8374. 
v}'znam nedbání předpisů min. nař. z 24. října 1897, čís. 251 ř. zák. při 
postupu pohledávky za státem čís. 8422. 
postoupený dlužník jest oprávněn namitnouti proti postupníku, že se 
postoupeni pohledávky stalo jen na oko čís. 8461. 
nájemních práv v pravém slova smyslu není možným čís. 8470. 
pokud jde o postup na místo placení, nikoliv jen k zajištění; průkazy 
k výkonu postihu podle § 1397 obč. zák. čís. 8499. 
má-Ii postoupený dlužník pochybnosti o oznámeném mu postupu neb 
o plné moci oznámeného mu postupníkova zmocněnce, jest na něm, 
by si zjednal jasno nebo složil plnění k soudu, není však oprávněn ne
dbati postupu či s. 8500. 
pokud bráni nedoplatek dávky z majetku postupníku nedoplatku trhové 
ceny na nemovitosti zažalovati ji čís. 8552. 

zajišťovací: jeho předmětem mohou býti také knihovně zajištěné pohle
dávky čís. 8505. 
věci jinému soudu (§ 261, šestý odstavec, c. ř. 5.): zachování lhůty, byla-ii 

žaloba podána u nepříslušného soudu a spor postoupen nepřislušným 
soudem soudu příslllšnému čís. 7805. 
a r o z s ude k pro z m e š k á n í viz r o z s II dek P ľ o z m e š k á n i. 

Postupná dodávka viz sml o ll' vak u p n í. 
Poškozen)"'; zavinění zaměstnal1ce jeho čís. 8585. 

- jinak viz náhrada škody. 
Poštovní doprava viz d op r a v a p o š t o v n í. 

zaměstnanec a ruč e n í d r á h y viz n á hra d a š k o d y d r á hou. 
- zásilka viz doprava poštovní. 
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Potírání pOhlavních nemocí viz II e Dl o cep ohl a v II í. 
Potomek ve smyslu § 22 (2) zák. z 27. kyětna 1919,- čís-, 318 sb. z. 
Potomstvo nenarozené viz s II b s t i t Ll ce f i d e- i k o m i sár n í. 
Potrat viz rn a t k a 11 emall žel s k á. 
Používání obecních stok: dávka viz tam ž e. 
Povinný díl viz ,díl p o v i II 11 ~r. 
Povolání poručníka viz por II Č 11 í k. 
Povoleni stavební viz s t a v b a. 

Pozemková reforma: viz též z a j i š tě 11 í P II d Y d rob 11 Ý rn pac h t Ý ř ť't m. 
zákony ,o pozemkové reformě nejsou omezeny na určitou dobu čís. 
agenda pozemnoreformní přináleží zásadně správním úřadům 
přináleží ?oudůrn čís. 7862. ' 
zaměstnanci na velkém majetku pozemkovém 
ta rn ž e. 

1. z á k o n z. e d 11 e 15. dll b II a 1919', čís. 215 sb. z. a n. (z á b 0-
rový zakan): 

maj~teko 1i~c~tenstei,nsk)'rv není vyjmut ze zábo!li; velký majetek pozem
kovy zustava zabran, trebas byla pozemkova reforma v určitém kraji 
již provedena čís. 7751. 
zákaz zcizení vztahuje se i na zcizení exekuční dl'ažbou' které nemo-
vitosti zákaz stihá čís. 7859. ' 
zákaz dalšího zcizení zabraných nemovitostí vztahuje se i na zcizení 
~~ucené; yo~olena-li r..řes to dražba nemovitosti, jest Státní pozemkový 
urad opravnen ku sbznosti; lhostejno, že byl v pozemkové knize po
znamenán ,pouze zákaz zcizení, nikoliv i zatížení čís. 7934. 
podle původního doslovu § 7 záb. zák. byla kupní smlouva o zabrané 
nemov~tosti platnou, ~však u::avřenou pod rozvazovací výminkou, že 
n~m?Vltost n~bl1de sta tem odnata, pn -dobu O'd předání nemovitosti ku
plteh ~o ~dn~,tí nyemovi:os"ti státem ~'uší, se yz~jemné užitky čís. '8'385. 
ku ZCIZel1l pnslusenstvl treba schvalell1 Statmho pozemkového. lÍřa:du' 
pro ~ákaz zcizení lhostejno, že kupitelem jest stát; k tomu že se vy~ 
zadUje schválení, dlužno přihlédnouti z úřadu čís. 8188. ' 
význa';1y schv31-lovací ~oložky. O~vodové úřadovny Státního pozemko
vého t~ra,d~, ~e ~k ~alslTIlll ~~:zel1l po.zemku jest potřebí až do jeho za
stavem, n~lme;ne. vsa~ po trl roky, souhlasu Obvodové úřadovny; sou
h~as .se ZClzemm mUSI se vztahovati již na zahájení dražebního. řízení 
mk~~lv teprve na osobu budoucího vydražitele čís. 8485. ' -
nepnpustnost, pOl"adu P!áv~, domá~á-li se žaloba o uznáni výlučného 
a. neobmezeneho vlastmctvt vpravde toho, by bylo uznáno že nemo-
vItosti nepodléhají záboru čís. 8187. ' 
byl",a-li proti býva!ému vlastníku .~"abranéh~. majetku vtělena na pozemek 
sluzebl10st v dobe, kdy se mu JlZ nedostaval0 volné disposice bez vě
don:í a" souhla~u ~tátního, pÚ'zemko~ého úřadu, jest přfdělce 'pozemku 
op!avne~ ,domahah se vymazu sluzebnosti na tom, pro něhož byla 
vtelena CI s. 8192·. 
převyšovala-li kupní cena skutečně zaplacená cenu stanovenou ve 
~T1!louvě schválené Obvodovou úřadovnou StátníhO' pozemkového úřadu 
Cl s. 8255. 

2. zákon ze dne 30. ledna 1920 čís. 81 sb. z. a n. (:přídě--
lový zákon): ' 

pokud nelze vésti bez svolení Státního pozemkového úřadu exekuci ll-a 
práva přídělcova k přiděleným pozemkům; zákaz zcizení a zatížení vzta-
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huje se i na exekuční zabavení a vnucenou správu užívacíhO' práva 
přídělcova k pozemkům čís. 7711. 
"příděl pozemku 'je'st úředním úkonem 'Státního 'pozemkového úřadu; 
přípustna stížnost na tiejvyšší správní soud; nabytí po.zemku se usku
tečňuje právoplatným rozhodnutím Státního pozemkového úřadu; ve
řejnoprávní jest p'oměť přidělce k Státnímu pozemkovému úřadu a k sou
těžícím osobám, soukromoprávním jest teprve poměr přídělce k třetím 
osobám čís. ,''7862. 
nabytí vlastnictví přídě1cem; pokud není' příděl konečným čís. 7960. 
nárok na příděl nelze zabaviti čís .. 8090. 
nelze vésti exekuci na peníze, jež dlužník složil u Státního pozemkového 
úřadu jako kupní cenu za přistíbené pozemky čís. 8090. 
v případě § 23 zák. nelze povoliti exekuci na Přidělený pozemek, dokud 
nebyla přídělová listina vydána a vtělena čís. 8116. 
nelze vésti e x e k u c i na dlužníkovy nároky na odevzdání přidělené 
nemovitosti ·do knihovního vlastnictv~ aniž povoliti vnucenou správu 
pozemků dosud dlužníkům knihovně nepřipsaných čís. 8254. 
ten, komu byl pozemek . .prozatímně přidělen, jest oprávněn domáhati se 
žalobou podle § 372 obč .. zák. jeho odevzdání na tom, kdo se nemůže 
vykázati ani prozatímním přídělem čís. 8536. 

3. zákon ze dne 8. dubna 1920, čís. 329 sb,.z. a n. (náhra-
dav)' zák·on): 

podmínkou v ý.p o věd i není, by žádost za poznámku záboru nebo za
mýšleného převzetí byla řádně vybavena; stačí, že byla podána; okol
nost, že do výpovědi byly pojaty i lparcely již převzaté nebo CiZÍ, ne~ 
může majitel zabranéhO' majetku v rekursu uplatňovati čís. 8360. 
§ 12 náhr. zák. o výpovědi vztahuje se jen na ty osoby, jež hospodaří 
na pozemku právem, nevztahuje se na ty, kdož se. ujaly hospodaření 
po zabrání bez svolení Státního pozemkového úřadu, aniž na ty, kdož 
se teprve po převzetí pozemku Státním pozemkovS'm úřadem chopily 
držby svémocně č í~. 8536. 
předmět stíž'nosti proti rozhodnutí' Státního pozemkového úřadu o .p ř e
jím a c í cen ě; pokud soud přezkoumává odhad· znalců Státního 
pozemkového úřadu; řešení otázky, zda ~e redukce podle § 14 nař. 
čís. 53/1921 vztahuje toliko na cenu porostu, jest otázkou ryze právní 
čís. 7800. 
exekuce na hylperochu, vybývající pro vlastníka z přejímací ceny za 
zabrané nemovitosti čís. 7832. 
pokud jest příděl ce pozemku oprávněn domáhati se v Ý m a z u s I u
že b n' o s t i na tom, pro něhož byla vtělena čís. 8192. 
za budovy (i dělnické byty) přísluší jen přirážka ve smyslu § 3 a 4 
nař. z 21. ledna 1921 čís. 53 sb. z. a 11. čís, 8208. 
soud nemůže rozhodovati o otázce. zda Státní pozemkový úřad byl 
oprávněn určiti přejímací cenu čís. 8224. 
při rozvrhu přejímací ceny neplatí § 231 ex. ř., nS'brž § 2 -čís. 7 nesp. 
říz.; pokud nelze s hlediska tohoto poukázati na pořad práva čís. 8361. 
v řízení o rozvrhu přejímací ceny za zabrané nemovitosti nelze použíti 
§ 231 ex. ř.) nýbrž o poukázání na pořad práva jest rozhodnouti podk 
§ 2 čís. 7 nes-po tíz.; postup soudu čís. 8494. 
při rozvrhu přejím ad ceny nelze kapitati,sovatí podle zásad pojistné 
matematiky čís. 8430. 
nárok zaměstnanců na zabraném velkostatku na přejímací cenu za ne
movitost, .převzatou Státním ,pozemkovým úřadem od zaměstnavatele, 
jest nárokem soukromoprávním čís. ·8361. 
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nároky ze zaopatřovacích smluv ve smyslu § 50 llálu. zák.; pokud jest 
nárok zamítnouti čís. 8424. 
i věřitelům jest Státní pozernkov}"' úřad povinen platiti jen 4% úro k. 
uplatňování nároku na ně v rozvrhovém řízení či s. 7775. • 
povinnost Státního pozemkového úřadu platiti 4% úroky všem osobám 
jimž se dostalo z přejímací ceny úhrady na účet vlastníka čís. 8425: 
počátek třicetidennÍ I h ů t y podle § 31 (1) náhr. zák. čís. 8407. 

ový úřad: odhad znalci jeho a přezkoumání odhadu soudem čís. 7800. 
není veřejnou pokladnou ve smyslu dv. dekr. z 21. srpna 1838, čís. 291 
sb. z. s. čís. 7832. 
oprávnění ku stížnosti, povolena-li vnucená dražba zabraných nemo~ 
vitostí čís. 7934. 
pokud jde o rozhodnutí jeho ohledně úpravy nároků úředníkll Podle 
dohody přejímatele velkostatku s jeho nástupcem čís. 7943. 
povi-nnost jeho pečovati o zajištění nárokú staropensistů čís. 7964. 
svolení k opětné dražbě, třebas schválil příklep nemovitosti ohledně 
určitého vydražitele čj s. 8041. 
význam schvalovací doložky, že k dalšímu zcizení pozemku jest třeba 
souhlasu obvodové úřadovny čís. 8485. 
není doručením jemu, stalo-li se doručení přídělovému komisaři nebo 
Obvodové úřadovně; stížnost byla podána včas, i když ji Státní po
zemkový úřad podal dříve, než bylo rozhodnutí doručeno jemu samému 
čís. 8254. 
jest povinen zakročiti všude, kde pokládá za porušeny zájmy pnzem
kové reformy čís. 8254. 
výhrada schválení jeho není totožna s podmínkou pOdle § 38 a) knih. 
zák.: strana domáhající se knihovního zápisu, musí vykázati svolení 
Státního pozemkového úřadu čís. 8400. 
povinnost jeho platiti 4% úroky ČÍS. 7775, 8425. 
není příslušný-m rozhodovati o zvýšení zaopatřovacích požitků podle 
zák. 130/21; ohlášení nároku pensistů k rozvrhu přejímací ceny; opráv
nění zastupovati i v incidenci čís. 8430. 

Poznámka knihovní: s I o žen í od š k o d n é h o viz v Y v I a s t n ě ní. 
pokud jest splněn předpoklad pro povo1ení poznámky odpůrčí žaloby 
či s. 7971. 
nelze kniho,vně poznamenati žalobu o dodržení smlouvy , podle níž se 
žalovaný zavázal, že dá žalobci do knih vložiti pnlvo provozo.vati živ
nost na nemovito~tech žalovaného; nejde tu Ů' žádost o po.volení pro
zatímního opatření podle čl. XIII. uv. zák. k ex. ř. čís. 8250. 
po řad í: nelze zapsati exekuční právo zástavní-; odpor proti přikázání 
pohledávky, zajištěné exekučním zástavním právem, v poznamenaném 
pořadí čís. 7941. 
při povolení poznámky s por n o s t i stačí, že byla tím, kdo byl vkla
dem do pozemkové knihy dotčen ve svém knihovním právu, podána 
žaloba o neplatnost vkladu a o obnovení dřívějšího. stavu; lhostejno, 
že jest odporováno nabytí vlastnického práva příklepem v exe!{l\ční' 
dražbě čís. 7858. 

Pozůstalá vdova viz v d o v a. 
Pozůstalost: práva zákonného ,dědice viz d č d i c. 

ručení dědice viz děd i c. 
r o z h o. d o v á n í o z á k a z II z c i z e II í v p o s led 11 í v ů I i viz z á-· 
kaz zcizení. 
vyj e v ° v a cíp ř í s a h a VlZ pří s a h a vyj e v o v a c í. 
k projednání p o z Ů s t a los t i c i z o zem c ů, záležející pouze ze Jmem 
v cizině, nejsou tuzemské soudy povo:~hy ani tehdy, měl-li zůstavitel v tu
zemsku řádné bydliště čís. 76g~_ 
i při bezvýminečné přihlášce k dědictvÍ lze před odevzdáním pozůstalosti 
ž a lov a t i z P o z ů s tal o s t n í c h d I tl h tl jen pozústalŮ'st anebo při
hlášeného dědice jménem a v zastoupení pozústalosti čís. 8355. 
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pokud jest přípustnou lir Č o v a c í ž a lob a proti dědicům, popřevším 
přihlášené pohledávky čís. 8019, . 
okolnost, že pozústalosmí jmení nestačí na pozltstaJostnÍ pohledávku, může 
dědic, přihlásivší se s výhradou inventáře uplatňovati žalobou podle § 35 
ex. ř. proti exekuci vedené proti němu k vydobytí pozůstalostní pohledávky 
či s. 8136. 
povolena-Ii po odevzdání P.?7tlstalos~i. mob!lární ex e.k t:, c. e. :p ~ o t i ~ o
z li s t a-los t i, nelze bez deOlcova pnvolem zabavovatl vecl, Jez JSou v jeho 
moci, třebaže pocházejí z pozůstalosti čís. 8282. 
vedení exekuce proti opatrovníkl; pozůstalosti pokud se týče proti univer
sálnímu nástupci či s. 8326. 
uspokOjení věřitele z pozůstalosti před Jejím odevzdáním; nedojde-li věřitel' 
úplného uspokojení, nemá to za následek zánik jeho pohledávky čís. 8182. 
patřila-Ii pachtovní práva do neujaté pozllstalosti, dlužno návrh na vydání 
příkazu pndle § 567 c. ř. s_ podati proti pozůstalosti, nikoliv proti dědi:i,_ 
spravujícímu pozůstalost; lhostejno, že pachtovní smlouva ustanovovala, ze
práva i závazky ze smlouvy přecházejí na dědice původního pachtýře čís. 
8158. 
byla-li jí dána v Ý p o v ě ď z byt u, není předurčující otázkou, zda jsou 
splněny předpoklady § 6 (1) zák. o ochr. náj. čís. 8064. 
vyhraž'ena-li posledním pořízením jednomu ze spoluvlastníků pozůstalost
ního statku spr á v a společného statku bez bližšího určení rozsahu, rozumí 
se tím řádná sp1·áva (§§ 837 a 1029 obč. zák.) čís. 8072. . 
bvlo-li povoleno oddělení pozůstalostníhn jmění také k zabezpečení naroku 
nezletilce na povinný díl, jest vyříditi k o ne č n Ý ú čet opatrovníka po
zůstalostníh.o jmění v řizení nesporném čís. 8152. 
každá děd i c k á při h I á š k a vyhovující předepsané formě musí býti 
přijata na soud a vzata k pozůstalostním spisům čís. 8086. 
pokud má ode v z d a cíl i s t i n a účinnost již doručením osobě k tomu 
od dědicú označené; lhostejno, že došlo později k řízeni podle § 179 nesp. 
říz. čís. 7717, 
pozústalá vdova, jež byla s nárokem svým poukázána na P?;řa9 práva, !1e:n~ 
onrávněna stěžovati si na usnesení pozůstalo.stního soudu, Jlmz byla de dl Cl 
v~rdána odevzdací listina čís., 80~6. o • ~ _. ,,~., 
pokud nelze v soudním schvalem pozustalostJ spatrovatl schvaleOl dedlcke 
dohodv; povinnost so.udu zahájitl potřebné úřední jednání podle § 179 nesp. 
říz.; pojem »n o v é hoj měn Í« ve smyslu § 179 nes-p. říz. čís. 7979. 
smí r nezakládá námitku věci právoplatně rozsouzené čís. 7783. 
v řízení po pří S lu Š n í k II 111 U Ž s t vab ran n é moc i není erár účast
níkem a jest ho s jeho nároky poykázati na ~oťad p!ávva .Č.í s.~?9~ 1: 'o • 

došlo-li za projednávání k dMickemu narovnal1I meZi ded1cl pnhlaslvsIml se 
ze zákona napotom však byla jedním z nich předložena závěť a vzhledem 
k ní popř~na platl1o~t dědického narovnání čís. 7993. 
pokud jest pozůstalostní soud ~e)en oprávněn, n}l,br~.i p~vinr:.n, naříditi pro
jednáni pozústalosti bud' not are m nebo provestJ Je sam Cl s. 8218. 
dO' nesprávno.sti co do pozůstalostních v Ý k a z ů pop I a t k o v Ý ch, ne: 
může si poplatkov}' úřad stěžovati řádnými opravnými prostředky, nybrz 
jen stížností u úřadů dohlédacích či s. 8344. 
třetí osobě lze dovoliti n a h I é dnu t í d o. C' i z í c h p o z Ů s t a I O' s t
nic h s P i s ů jen, osvědčí-li právní zájem čís. 8065. 
do pozůstalostniho s ou p i s II nelze

v 

poja~i pojistku, n~:něl-.n v ~ůstavitel 
vzhledem k § 133 (3) poj. zaJe v do.be umrtI naroku na pOl1stne Cl s. 8189. 
pozustaISr poslední vůlí pominut,Ý ma~že~ není op:á~něn dŮ'I?á~-a!i, se so~
pisu pozustalosti vzhledem k svcmu narOKll na slusne zaopatreOl Cl s. 849/. 
ve sporu o nároku nepominutelného dědice na povinný díl nelze přezkou
mati inventář sepsanS' při projednání pozůstalosti čís. 8528. 
při sepisování inventáře v pozůstalos~ním říz,eni jest vyšet~~t,i řádno~ ?bec
nou cenu domu, jii měl v den zůstaVItelova llmrŤ1 za tehdeJslch pameru ho--

!'--, 
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spodářsky' ch a obchodn· I . 'to. •• o § IC 1, vyse rem hOdnoty domu podiéhaj' 'h 
~~Jemcy; 12 zák. ČíS',337/1921 nelze tu použiti čís. 8540 lCl o 

~ds~~~~~Siís~O~~i~~~OS:~z o s\~~, :d:kl~~:O~ splněny 'podmínky § 92, 
pozůsta.iosti z úřadu, 'ne ohlížeje se na návr~OyU~~č~~t~n?s~ by zř~d!l 
p.okud jest o d k a z o v II í k oprávněn k rekursu ctooenYnC , O~O?, C! s. 

~ dle ~st~noven správcem pozůstalosti čís. 8368. us esem, 1
1m

z byl 

PO~~dO,vac,1 narak viz z a ji š t ě II í půd y. 
Pozarm nahrad~: složila-li pojišťovna pojistný peníz za v hořel . s~ude a soud ho rozvrhl na pojištěncovy věřitel: na ~:~ nemov!tost 

kazalo, ~~. P9jištěn~c požár založil, jest pojišt'ov~a ~ráv~ě~~ vsak 
se n~ ve.nteh~h vrace~í ,:yplaceného jim peníze; pokud jest o~~;;:~~~:i 

POjiš~~~av~~hp soe j lešn t ~~~.erneho vráceoi při spoluvlastnictví čís. 

Požitky zaopatřovací viz zaopatřovací požitk 
PožÍvaci právo kostehúkovo viz j m ě o í k o tl' y. Po~' " 1 ~ b s e II 1. 

zlva~~msuU~Ýk~~s~l~~~b~o~tr;o~!nn~~,~Ji~é~u postoupiti, ,lze však ,přeo~chati 
, k~nfe~orní žalobě podle § 523 obč. ziko Pčo~~~uf~f9.vYkon, nem opravněn 

Prace pres cas viz doba pracovní osmihodi ' 
Pracov ' 'I . n n a. 

nI Sl a: zm.enšení její viz n á hra d a š k o d Y pod 1 e § 1325 o- b c'. z a' k. 
- smlouva VIZ sml o u v a s I uže boí. 

Praha: všeobecn.á nemocnice viz nemocoice. 
- asapace, VIZ vyvlastnění. 
---:- ,s lu z e b n 1 p o měr y dělníků a zřízenců viz z a m ě s t n a n e c 

Pravm moc usnesení viz II sne sen í 
- souvislost viz rozsudek dÚčí 
- zástupce viz zástupce práv~í. 

Právnická osoba viz. o s o ba p r á v o i c k á. 
Právo chu~ýoC~ ll~. Z m e š k á níž a i o- b n í o d P o věd i viz o d P o v ě ď ž a-

i straně, povžh~a)íd ho, lz.e uložiti dání jistoty podle § 44 d h· d 
stavec, ex. 1". c 1 s. 7866. ' ru y o -
oprávnění úředoího zástupce k procesním úkonům níkoliv k ... ť 
ť~tt~U,č íŽ;.d~~~6.o zří,zení zástupce chudých nepl~odlužuje s~n~~~,~~~i 
o žádosti ~,a pc;wolení .~?Zhoduje procesní soud i tehd t~prve za. r~~en~ -ye vysslch stolidch čís. 8063. y, byla-li podána 
zastupc~ lelI ~em 'po,,:,inen, by formálně vadný odvolad spis rostě o 
~~~~a~;2t~~t vsak povinen předložiti s nDvý-m podáním i půvo~ní pOd~ní 
neopatřil:-li, s~ ~alova~ý včas potvrzení vysvedčeni chudoby a rozsudek 
pro zmeska11l zalobn1 odpovědi čís 8307 

Pr~vom,oc ~r~zho~~utí v nesporném ří~ení čís.' 8331,' 8334, .s396. 
Pravovarecn.e mesfanstvo viz lTI ě Š. ť a II s t v o P ľ á v o v a· r ~ \ ' 
P'd" d' ecne. 

raz umy ~ou nt: p .. od § ?24 Č.ís: ? t. ř. 8. spadají spory ze služebrúch smluv ne-
~en, d~kdy: .v~01kly l~st~ za, trv~ní služebního poměru, ·nýbrž i spory 

o s o ne~1 pro pred~asne. zrusení služebl1iho poměru čl s. 7776. 
§ ~~5J2 c. 01". s. vztahUje se I na. lhůtu dovolací čís 8121 
pocatek lhuty k opravnému prostředku spadá-li do' soud~'ch . d . čís. 8332. ,. . I praz mil 

vozkou ve smyslu s ??4 čís 8 .,' 't· .. 8523. ':3 "'~ ,.. c. r. s. les 1 majItel autodopravy Cl S. 

e.xekučním řízením ve smysltl § 223 (?) c ř s nenl'·' , ~ lb· h 'h k'" • ' . _... nzel11 o za o ac , 
uprda~eny~ , exe ncmm raden~, lež vznikl;{ za exekučního řízení a z j'ehl) 
po ne tu Cl s. 8510. 
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žaloba podle § 35 ex. i'., již jSOlt uplatúovány namitky proti nároku ne
manželského dítěte soudem již přiznanému a exekucí vymáhanému, neul 
sporem podle § 224 (1) c. ř. s. č ! s. 8510. 

Prernie pojišťovací viz poj i š t ě n í. 
Presentace směnky viz smě n k a. 
Prioritní obligace viz dl u hop j's Y díl čl 
procesní plná moc viz pln á tll o c: 
prodej exekuční: o d k 1 adj e h o viz o d k 1 a d ex e k II C ť. 

_ losft viz losy. 
prodlení ·dlužníka a P o kle s k II r s tl viz měn a. 

_ _ úro k y viz tam ž e. 
_ směnečného dlužníka viz smě n k a. 

Prohlášem žalobce podle § 410 c. ř. s.: soud se má přidrž~ti návrhLi žalobcova a 
nesmí z jeho prohlášení vyloučiti některou část (úroky) čís. 8413. 

Prohlídka dobytka, masa: pop I a t e k viz tam že. 
Projednání pozůstalosti viz p o z Ů s tal o s 1. 
Prokuratura finanční viz f i n a II ční pro k u r a t tl r a. 
promlčeru: počátek promlčení náhradního nároku, bylo-li placeno v znehodnoce

ných markách čís. 7763·. 
nároku z obohacení -(kondikce) ve třiceti letech čís. 7881. 
žaloby o zvrácení posledního pořízení počíná od jeho prohlášení čís. 7933. 
záznam zástavního prava přetrhuje promlčeni přednostního práva převod
ního poplatku; pokud napotomní vklad zástavního práva zpúsobuje opětné 
přerušení promlčení č i S. 7999, 
počátek ohledně nároku státu proti řídiči vojenského .automobilu na náhradu 
Škody čís. 8123. tříletá lhůta § 1487 obč. zák. neplatí, byl-li nepominutelnému dědici v závěti 
povinný díl zůstaven a jde jen o výpočet a o uspokojení nároku co do jsouc
nosti jinak. nesporného čís. 8310. 
lze postoupiti i promlčenou pohledávku; promlčení nároku přikazce proti 
zasílateli na vydání odškodněni, jež zasílatel· obdržel od pojišťovny čís. 
8392. v)lslužné (podle zákona čís, 130/1921) nepatří mezi dávky a platy s tříletým 
promlčením podle § 1480 obč. zák. původní doslov čís. 8532. 

'Prostředek opravný viz op r a v n Ý pro s tře rl e k. 
'Protokol soudní: dovolaní podané do něho jest odmítnouti čís. 8598. 

_ zájemní: proti usnesení, jímž nařídil exekuční soudce jeho opravu, není sa-
mostatného opravného prostředku č i s, 8318. 

Provise sprostředkovatele viz sml o u v a spr o st ř e d k o vat e 1 s k á. 
Provisionisti: pokud nemají proti státu nároku na .přípiatky, pokud nebyla· snížením 

výpomocí porušena jich práva či s. 7793. 
,Provisní' fond viz fon d 'p r o v i sní. 
.Prozatímní opatření: pro. rozhodnutí o něm nelze zpravidla použíti zkráceného vy-

hotovení usnesení otiskem razítka čís. 7777. 
procesní soud, jde-li o zajištění odpůrčích narokú, není výlučně pří
slušným k povolení prozat. opatření; návrh na povolení proz. opatřeoí 
k zajištění odpúrčího nároku v úpadku; pokud dlužno proz. opatření 
posuzovati podle § 381 a 381 čís. 7 ex. ř., nikoliv podle § 379 čís. 3 
ex. ř. čís, 7884. 
návrh na povolení nelze zamítnouti již proto, že nebylo potřebné osvěd-
čení podáno již s návrhem čís, 805D. 
pod 1 e § 379 ex. ř.: podmínky povolení k zajištění peněžité pohle
dávky; nestačí možnost, že tuzemský právní zástupce říšskoněmecké 
firmy zašle peníz, na nějž si činí navrhovatel nárok, odpůrci do Ně
mecka čís. 7799. 

109 
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okolnosti, na základě nichž třeba řešiti otázku, zda pohledávka, pro niž 
má bS'ti povoleno prozatímní opatření, jest pohledávkou peněžitou čís 
7824. . 
k povolení podlt § 379 ex. ř. nestačí o sobě nutnost vykonání rozsudku 
v cizině čís. 7896. 
stačí, že dlužníkovo chování činí pravděpodobným, že jím mľiže býtí 
exekuce zmařena nebo stižena, bez ohledu na to, zda jde o jednáni 
úmyslné čís. 8048. 
podmínky jeho; nestačí, že pohledávku bude snad třeba vymáhati ve 
Francii čís. 8137. 
třebas tu byly podmínky § 379 ex. ř., nelze je povoliti, dosáhl-li by jím 
navrhovatel toho, k čemu má mll dopomoci teprve rozsudek čís. 8474. 
pokud nelze spatřovati nebezpečí podle § 379/2 ex. ř. v prodeji inven
táře čí 5, 8184. 
pod I e § 381 čís. 1 ex. ř.: jest přípustné i při žalobě zdržovací 
podle § 15 zák. o nekalé soutěži čís. 8193. 
nenahraditelnost škody pod I e § 381 čís. 2 ex. ř.: nespadá sem 
vypořádání poměru mezi dvěma soutěžícími firmami čís. 8317. 
pod I e § 382 čís. 6 ex. ř.: podmínky povolení zákazem zcizení 
neb zavazenÍ nemovitosti čís. 7824. 
pod 1 e § 382 čís. 8 ex. ř.: podmínky odděleného bydliště a pro
zatímní výživy manželky čís. 7712. 
lhostejno, že se manžel, maje v úmyslu domáhati se neplatnosti man
želství z důvodu § 58 obč. zák., odstěhoval od manželky, by se vyhnut 
pOkračování v manželství ve smyslu § 96 obč. zák čís. 8046. 
nelze se zabývati rozvodovými dll vody čís. 8093. 
jest třeba osvědčení ohrožení, nestačí pouhé jeho tvrzení; nestačí oje
dinělá pohrŮŽka manžela manželce čís. 8132. 
nelze použiti, domáhá-Ii se nem. dítě placení v}"'živného na tom, kohcp 
žaluje o uznání otcovství čís. 8474. 
při vyřízení od por u dlužno řešiti otázku, zda tu byly předpOklady 
pro povolení prozat. opatření podle doby, kdy byl podán návrh na jeho· 
povolení čís. 8184. 
p o .ď I e § 399 čís. 3 platí o zájemném popsání podle § 1101 obč .. 
zák. čís. 8131. 

příděl viz p o zem k o v á r e for m a (p ř í dělo v Ý z á k o ll). 
Předběžná smlouva viz sml o u v a pře d běž n á. 
Předkupní právo:. nabídl-li zavázaný oprávněnému věc za cenu, za niž ji pak prodal' 

jinému, a oprávněný odmítl nabídku, zaniklo předkupní právo bez:. 
ohledu na to, kolik pak kupítel za věc skutečně zaplatil čís. 8445. 

!Přednes strany viz str a n a. 
!Přednosta státního ústavu viz úst a v stá t 11 í. 
Přednostní pořadí pře vod ní hop o P I a t k Ll viz pop Jat e k pře vod n í. 
Předseda spolku viz s P o I e k .. 
1Představenstvo okresní nemocenské pojišťovny viz poj i š t ě 11 í n e moc e 11 s k é: 
!PřejímaCÍ cena viz pozemková reforma (náhrado V)' zákon). 
Přejímatel dluhu viz pře v zet i d J II h ll. 
Přenesení poručenství viz por li Č e n s t v i. 
lPřep1atek viz och ran a n á j l' 111 C ů. 
!Přerušení řízeni: pří roč í pod 1 e zák. čj s. 240/1924 vlz tam ž e. 

zemře-li za fízení kupec 'jednotlivec, žalovaný pod svou firmou; účinky 
přerušení i'izení podle § 155 c. ř. s.; i obsílka pozbyla úmrtím účinnosti 
a nelze na iejím základe vynésti rozsudek pro zmeškání či s. 8297. 
§ 190 c. ř. s. nelze použíti, b~'la-li žaloba () zrušení svatební smlouvy 
vznesena dříve, nežli bylo manželstVÍ rozvedeno nebo rozloučeno čís" 
8229. 
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, . ""'ť '111' nařízení vlád\' čís. 213/23 a čís. 
proti říšskontme~ky1l1 POII::;v o~n.~ , . jež neplatí o "přerušení sporů, za-
142/24 nebyla oonovena pr~ pl::;~ '.,~t' ·nám iež měly v b~'valém Ra~ 
hitjen)'ch proti říšskoněmec1{ym POl~S vO:' ... '" ' 
kousku pouze generální representacI c I s. (809. 

Přestavba viz o c I~ r ~ n a 11 á j, e, m c ,~. 
Přetržení promlčent VIZ pro m / c ,e n \. 
řevod závodu viz pře v zet I a 1 II h ,ll. , ' 

~řevodní poplatek viz pop 1 a t e k p r e v ekd !' 1. 

t ·t· : ,tát českoslo vens y. , t ,., 
Převrat s a nt VlZ s .' t -rl iku nepřichází v úvahu pemz, vonCI 
Převzetí dluhu: při. stanov~\11. hO?I~O ~f~o ~kud i'de o zapravení dluhu ve smyslu 

odstup ne za I;a]a~e, mlS ~os 1, P " 
§ 1409 obč. zak. Cl s. 7/21. d·k '1· s 7927 ,.. t I m po Ol II C . 
zaplacení útrat sporuv pr.ellma e ev, odle § 1425· obč. zák. Cl s 8283. 
pr~v~ dlu,žníka k slofen§1 ~~~o~t~. P zák, ~lení universální .sukces~ a ne-. 
Imel11 (za vadu) . pod e . v .,. 'práva. postup nitjeml11ch prav nelil 
přecházej i jím lmenovlte lia]emm. , , 

možným č ís. 8~70. . 'Vku z kupní ceny, převzal prodatelův zá
kupitel~m bez vbyh;a~f "n~k~r~~uhl~S věřJtelův s převzetím dluhu jest 
vazek pko oso 111 a UZ111 , ~ v . 8429 
. . t' t·I v tom že poskytl kupiteli slevu Cl s: . 
spa rova , ... d d t '" vČl s 8580 

v·volení věřitele může se stah 1 ' o a ecne _. . 
pn . v k a 
vydání směnek. VIZ s m e n. . 'ho rávního jednání čís. 8586. 

_ nemožno při závazku. z 11l~?in;. l~ž~bní poměr zaměstnanců košicko
_ soukromých drah do sp .. r~vy s a nt. s 

bohumínské dráhy c \ s. 7838. 
., dem iz vaz a n o s t s o II d u. d ., v b 1 k na Přezkoumam sou '.' v," h k rekursu -proti usnesení sou tl, ]Imz y o -

příbuzní nejbližší: oP}aJvkn:hDl jlCtce sníženo výživné dítěte čís. 8458. 
vrhu ma-oze s C o ob. 
,,,.' městnanec o eenl. 

přídavek strazlll VIZ z.a k v . 8395 
vyrovnávací! vynětí z exe uce Cl S. . ( ,. l' lov y' z á k o 11). 

. k' reforma pflt e 
Příděl pozemku VIZ P o zem o V a 

Pn~'hlaška dědická viz p o z úst a I o ~ t. 
d . k o d v dr á hou. 

přÍhoda v dop,ravě viz 11 á hra a s . 

Přijatel směnky viz smě n k ~. 
Příjemce nedluhu viz Je o n d l.k c e. , 
Příkaz vyklizovací viz v Y k 11 z e n 1. , 

it t· . dI·ažba vnucena. 
!Příklep nemov os 1 VIZ _ ~ , 

P v, 'daně osobní viz d a n e o s o b n 1. 
nme .' . c. • • s i o II i sta. , 

Příplatky provlStOUlstu VIZ pl ,o Vl. e v;z spr á. v a v 11 U cen a. 
Připomínky proti účtu vl1uceneho ~pravc : : 

d . . iz por a d p r a v a. k é 
Přípustnost pořa ti prava V'v -'z s ol e č e 11 s t V o ž i v 11 o st: n s . 

Přirážky živnosten~kkYc~ .spOl~~~/~~{4: VlpřípKstnost rekursu; P9;ku~ se n~!~~t~~r~~; 
Pnročí pod 1 e z a . CI S. 'b' . ValobC\ vzhledem k pnl'O'CI pro . 

b}"'vati otáz~ou, zda by ~:kla ,ytl bZanko~u podléhající příročí, byly-li bance 
·t t· Jde o pohled" II za , . , ,. 7822 zaml nu a, I v· V'tých závazku CI s. . 

odevzdány peníze k sp ne!1l mCl . d ~ í cenn}"/ch papírů čís. 8044. 
_ a nárok proti ú~ěrnímu ~stavu naž:y an .- , v' 0,_ 

~~~!~~\:~~~~~c;: dka,;~~:á~~~, e:o~g~~~~~~~n~~i::J:;'I~n~! ;r:~r~~hÍe~~~~I~, 
lostníha. lmevl1l stacI, ~'hl' '1 k dědictví čís. 8069. 
by se před zal obou pn aSI , 

Přísežný výslech stran viz s \r a :lka . bvlo nic změněno na všeobecných predpo-

P '· I 'enstvI·' ·§em 29-7 a) obc. za . ne . 
rtS us· , " 7759-

kladech příslušenstv1 C.l s. v • y , 7960 
ve větším hospodářstVl brycka CI s. 'to~t ·č í s 8092. 
vyloučeni jeho z exekuce na nemOVl ~ . 109* 

, 
I 
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nemovitosti ve smyslu § 252 ex .': . " 
na nem?vitost za účelem hOSPOd~i~~ler;?U j~m20IPředmět~" jež 
pokud JSOu předmět ar b . C I S, čís. 8269, Y P fe ne k provozu podniku příslušenstvÍnl b d 

t I I

' II ovy 

s a a- 1 se za dražebního v. , . 't . nzem spornou otázka . d . t 
nemOVlostl dané do dražby rozhodu' t ,z a les věc příslušenství 
~~~aJJbs~í~fa/~~en~ a ):ISI. Ýylo~čen pb~a~ l~r~v:xz~~čn~5t~lld v nesporné~ 
h' rOl pns usenstvlm nemovit "f rb' . 

vy ra~ila ~Iastnické právo čís. 8519 0, 1, fe as SI třetí osoba k němu 
byly:-h strOje uvedeny ve spojení s bu'do 
rnv?vlt?sti a Jež nabyla strojů s v"hrado~Ou lOSO~Oll" jež lH;ní vlastní1{em ne-
pns,lusenstvlm nemovitosti, třeba; bvlo v v astnlckeh? pr~va, nejsou stroje 

p.' • ze JSOll vlastnictvim někoho jinéllO (i s 85c~zemkovc kmze poznamenáno 
nslusnostadovolací k " '- . ' _ senát či samo: e urs v~z stížnost dovolací. 

pokUd nelze napadati ~S~~S~~í ;Jz s a, rn o s, o tl d c e. 
účelem § 446 c. ř. s. jest toliko ... v~la,Cl~? SOU~t1 o příslušnosti čís. 7910 
::;tpIice čís. 7929, L..a ranI I spo-rum o příslušnost soudu dr~hé 
:avaznost ocenění předmětu sporu d"· 
zalobce může k namitce místní ne °ř."Y vafli ,,:"klactní knížky čís. 8141. 
soudu poukazem i na' jiný ještě d"ů~o~Ill~~~S~l so~du ~důvodniti příslušnost 
dův?d podle § 104 j. n. jest vy-k' f .l?!IS u~nost~ ~~z uvedl v žalobě- jen 
o namitce- nepříslušnosti "e ,aza 1 Jl~ Y ~a~obe Cl s. 8483. ' 
výcvh a to: i těch, jež bYI~ ~tře~Onz~s~~nOUŤ1.Jed~ne .na ~á~ladě Údajů žalobco
lene provedeném' nelze ji však -Y ~. ustmm Jednam o námitce té oddě
vlast~~ o Jiný dŮ~Od čís. 8217. oplra I 00 to, ze se žalobní nárok opírá 

viz tez n a m i t k a. 
podle § 28 j n' návrh n •. . čís. 82~m. 00 a urcem Jest odmítnouti, byla-li již žaloba podána 

podle § 29 J' n . I' ". • o: je- I JIZ zahájen spor o jsou. ,t ' n~p~m!jí, příslušnost soudu, u něhož 'b IC~O~ neo ,o: pOř,adí pohledávky, 
pnkazam z rozvrhu nejvyššího p d' .Y, dP, r zahaJen" !lm, ze byl proti 

podle § 45 (1) . . o am po an odpor CI s. 8534 
odl § 4 J. n.: nelze použíti při žalOobách pOodle § 17 e "V,' 

P e 9 čís. 5 j. n.: nepatří sem žaloba: h' v v ~. r. CI s. 8453, 
propachtovateli o vrácení předem )ac t~re po zruselll smlouvy proti 

po-dle § 49 čÍs 6 o ., v zap aceneho pachtovného čís 7871 
o J. n.. zamestnanec jenž má' t" .. 

stravován z domácnosti zaměsťna; t I sice na uralm byt, není však 
~~městnavatele; zahradník na velka o et o:!' nen~leží k d~mácím lidem 
Cl s. 8592 s a u nem pomocnym dělníkem 

podle § 49" 8' . CIS. j. n.: po!wd jde o rozepře pro vadv dob v , 

podle § 51 čis. 3 j. n.: jest hleděti 'en ..". ytka Cl s. 7695. 
samé; nelze však hleděti k pra' 1 , k pedlll:l, vyplyvajícímu ze směnky 
d

" v vmmu Je naní J'ež b I dk am smenky čís. 8555. ,y o po ' ladem vy-

podle § 57 j. n. viz ocenění spOrtl. 
podle § 75 j. no: sídlo akciové společnosti' c" 8105. 
podle § 81" . . "I S. )0 no •. neplah, domaháno-li se, by žalovan' I v 

vzdal zalObCI nemovitost do vlastnictví čís. 830~' p ne smlouvu, ode-

podle § 83 j. n.: nepatři sem žaloba p hl" ""... 
pachtovateli o vrácení předem z:~la!:e, h~ zrUS~ll1 sI?lou~~ proti pro-

podle § 84 j. n.: byl-li předmětem ná' ne ~ rac 
tovneho Cl s. 7871. 

cích v Oobvodech různých soudů J'?u ~~~~lS,y komplex pozemků, ležÍ-

podle § 88, prvý odstavec j n' f ~';'. '. . 
II soudu místa l{de p'o dle' t"r s a~l" Zle se zaluJe o splnění 

I 
v ' v zene um uvy str Vl b" 

sp nena žalovaným' nevyžadu'e se Íse ", an me a ytl důkaz úmluvy učiněné třeb1s ú ťPv m~e umluvy, nýbrž jen 
podmínk)' při § 80 ČI'S' I e ,,~ ~ej 7dukaz ohledně splnění . x. r. Cl s, 736. 

smlouvy 
smlouva 
písemný 
písemně 
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podle § 88, druhý odstavec, j. n.: seznam zboží s uvedením cen zaslariý
komitentem komisionáři před rozprodejem, neni účtem ve smyslu § 82/2 

j. n. čís. 8495. 
jistá spojitost mezi jednotlivými dodávkami nemůže odůvodniti při-:-
slušnost i pro obcl10dy, doložené fakturami, které došly po zboží; pro 
domáhání se obapolně zjištěného salda z kontokorentního poměru není 
opodstatněna příslušnost podle § 88/2 j. n. čí '5. 8597. 
k podstatě faktury náleží, by vykazovala obsahově celou pohledávku 
z určité dodávky; zaslal-Ii prodatel kupite1i již dříve účet, vykazující 
jeho pohledávku, nemá další účet jen o- nedoplatku kupní ceny povahu 

faktury čís. 8530. 
podle § 94 j. n.: substitující advokát může na sudišti hlavní rozepře (§ 94 

j. n.) žalovati advokáta substituenta čís. 8483. 
podle § 95 j. n~: jen žaloby obligační, které, byvše spojeny podle § 91 j. n. 

se žalobami věcnými uvedenými v § 81 j. n., sledují ca do předmětné 
příslušnosti sudiště žalob věcných čís. 8117. 

podle § 104 j. n.: lhostejno, že" jedna strana stala se napotom změnou stát
ních hra-nic cizozemcem; týkala-li se dohoda o příslušnosti sborového 
soudu, v jehož obvodě bylo sídlo jedné strany a vstoupil-li na místo 
tohoto sborového soudu napotom ,nově zřízený sborový soud v sídle 
oné strany, vztahovala se dohoda o příslušnosti i na tento nově zřízený 
sborový soud čís. 7766. listinou podle §-104 j. n. není kupní list obsahující sice doložku »splatno 
a ža:lovatelno v X.«, avšak 'S dodatkem »po dohodnutí podmínek pla-

tebnich« čís. 844,6. 
podle § 109 j. n.: pokud jest i nadále, příslušným soud v historických: ze-

mích, ačkoliv otec bydlil na Slovensku čís. 7974. 
podle § 111 j. tll.: pokud nejde o schválení přenesení poručnictví (op.atrov.,. 

nic tví) čís. 8221. . 
podle § 117 jo n.: soudní odhad deskových nemovitostí okresním soudem, 

byl-li k tomu právoplatně deiegován čís. 8296. 
podle § 4 ex. ř.: soud příslušný pro ·povolení exekuce, by byl uskutečněn 

nárok na čin, jest vždy příslušným i k povolení exekuce prO' náklady, 
jež vzejdou vymáhajícímu věřiteli v exekučním řízení čís. 8085. ' 

podle § 17 ex. ř.: při žalobác.h, sem spadajících, nelze použíti § 45/1 j, n. 

či s. 8453. " _ pro žalobu na vymáhajícího věřitele o určení, že žalobci .přísluší spolu-, 
vlastnické" právo k předmětum dotčeným exekucí a přikázání příslušné 
části dražebního výtěžku čís. 8591. 

podle § 45/2 ex. řo: exekuční soud v historických zemích jest oprávněn roz
hodovati o návrhu na odklad, třebas' spor o zrušení exekuce se pro-

jednává na Slovensku čís. 8114. 
podle § 387 ex. ř.: a -předpis § 43 (3) konk. ř. či s. 7884. 
podle § 6 zák. o splátkových obchodech bez rozdHu, zda jde o povolení 

neh výkon exekuce podle exekučního titulu tuzemského či cizozem-

ského čís. 8325. zemského soudu v Praze: nespadá sem nárok proti 'státu na náhradu toho, 
co bylo- zaplaceno- za závazky národního výboru čís. 8338. 

živnostenských soudů: nenáleží sem spor mezi zaměstnavatelem a: otcem 
zaměstnance vystupujícím vlastním jménem, nikoliv jménem nezleti1ého 

zaměstnance čís. 8373. byla-li v době podání žaloby odbočka, na niž se vztahovala činnost 
zaměstnancova, zrušena, jest podati žalobu u řádného soudu zaměstna-
vatelova bydliště čís. 7795. patří před ně spory o nároky z opomenutí zákonné (smluvní) povin-
nosti k ohlášení k nemocenskému pojištění; lhostejno, že živnostenský 
soud odmítl ž'alobu z důvodu, že jest pří-slušným rozhodčí s6ud llemo-

censké pojišt'ovny čís. 8082. 
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P~~sPěvek s~avebního družstva viz s pol e č e 11 st\' o 
Pnstavba VIZ och ran a n á J e metl . 
Přistoupení k dluhu: nelze jde-li o .. ,'" 'k . . 
Publiciánská žaloba viz v' I b za'. aze z lllcotneho právního iedná!1í čís 858" 

z a o a pod 1 e ~ 37? I v .' , • l ,! 
Půjčka vále v.. . v • ,~ o ) C. z a k. . 

~ v
cna VIZ val e c n a p II j č k a. 

PuvOd manzelský dítěte viz dít ě. 

RRadf.a ~oz~rčí družstva viz s pol e č e n s t v o 
a me-ne hhu viz 1 í h. . 

Rakousko· úp' . • 
h I 

• ,1 a vaz a vaz k u v rak. II 11 k 
edavek. . DrunáCh viz soupis po-

- rojem »aktU.« ve smvslu § 4 z'k ~', 
-;- ,JlT~ak viz t~ž stá t ř a k o II s kaý: C1S. 156/26 či s. 7984, 8428. 

Realm bremeno Viz břemeno r ~ 'I ' 
Regres viz p o s ti h. e a n 1. 

Rejstřík obchodní: shledá-li soud zavad I ve . 
kliditi nařízenou zrně.nou neb' oprast~~OVtCh a nepoaařJ-h se mu ie od
zá?i~, cel~ch stanov čís. 8073. v s anov, nezbyvá 11ež br otiepřel 
re!stnkovemu soudu nepřísluší zkoumat" v, 

meTy ve smyslu § 2 nař ze 27 v I, zda trvaJl IDlmorac\ne po
čís. 8339. '. cervence 1920 Č1S 465 sb z. a n. 

- patentni: viz vy n á I e z 
Rekurs viz stí ž n o st.' 
Remuner~ce .Obchodního pomocnika . 
Respektru lhuta viz p o I' i š t ě n I' Viz o b c hod n í p o moc 11 í k. 
Restrikčn" . v' 

Retenč ,1 ~kon .vIZ z a m c s t n a II e c stá tni 
. nt. pravo VIZ z a drž o V a c I plá V o. 

RevlSe VIZ dOVOlánÍ. 

RevisfÚ stížnost viz stí ž n o s t d o- vol a .' 
ROd' . d' CI. mny um víz r II c h s t a veb n Í. 
Rok- soudce . . 

- • v nelll povInen vyzvati stranu čekajíc' v cl. " , 
vmtr a ~ča~tnila se jednání či s. 8460. 1 pre soud ni Sl11I, by vešla úo-' 
rozvrhovy ViZ dra ž b ' 

ROlni~ká ,usedlost viz LI sed ~ o\r~ UsCt~ ~ ~ I~~ 0'//1 ~:1 ~l e/v y š Š í 11 o P o cl á II í). 
Rozdělefll sporů viz žalob a. ( s 1. 

Rozepře rozsouzená: smír (v pozůstalostním řízení) , " . . 
,pla~ně rozsouzené čís. 7783. . nezaklada nanlltku věci právo·· 

zahalena: ve sporu o platn t 1 d '1 "' 
diců poukázaných na pOosřadopsr~v~l ~o, ~or717z2e161í ohledně jednotlivých dě-
byl I t·· I ' 1 S. • - a- I pro 1 za obnímu nároku uplatn v ,. k 
pohledávka nastává tím účinek zaha" en,a 11aml! ou započtení vzájemná 

k b I '. , Jene rozepre do vy'še žalob'h . ro u; ya-ll vzajemná pohledá k .. v v I ' m o na-
:~pře tornu, by byla táž vZáje~naá JIZ ~t~a, Ok vana, b~~ní zahájená ro-
c 1 s. 7905. po e av a namltana k započtení 

bylo-li námitce vyhověno souhlasn' h d . 'Vv, 
doyolací rekurs nepřípustným č í S.y~2{gz o nutlm lllZSICh soudú, jest 
nejde o ni, domáhá-no-li se v d" V·y. 'v I bV 

R 
~ pozdější pak určení, ze jest POh~~vdeJs~ za o e .z~PI~~el1í pOhledávky, 

ozhodce VIZ r o z s li d í av a po pravu CI s. 8572. 
Rozhodčí soud: pokud j~st Opl" v h·' . 

• v , avnen roz odovaÍ1 o útratách čís 8409 
z porneru svazoveho, domáhá-li se Vl. '. 
zam.ěs,tnaných čís. 8291. cen svazu na svazu podpory ne-
mezlOarodní smíšený podle zák čís 146/1922 v, 

rekursu protí srovnal)rm usnes~n' . .vv! h : P!,lpustnost dovolacího 
nasti rozsudki'1 rozhodčích s~~dů ~~dl~l~~lCII S~~duJ rozsah vykonatel
lze v tuzemsku povoliti exekuci Proti ci;ím~ ~~áŤllClri ~.~ob~~2i pokud 
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vvkonateínost nálezu německ\'Ch rozhocičích soudů: rozhodčí soud 
spolku »Vereín Berliner Oetrefde und Produktenhandier E. V.« nelze 
klásti na ravei1 zdejším bursovním. soud um rozhodčím čís .. 7753. 
spolku obchodníků s obilím hamburské bursy nebylO lze před nanze
ním ze dne 27. března 1927 pokládati za rozhodčí soud ve smyslu 
čL XIII. llV. zák. k c. ř. s. čís. 7817. 

Rozhodování soudu viz s o u d. 
Rozkaz platebfÚ v upomínacím řízení viz II pam í n a c í říz e 11 í. 
Rozlulm manželství: v Ý ž i v n é viz tam ž e. 

vliv smrti žalujiciho (žalovaného) manžela na projednávání sporu 
čís. 7771. 
pokud jest manželka podřizena manželi čís. 7803. 
pokud .předpisem § 268 c. ř. s. není vyloučeno provedení důkazů 
či s. 7880. 
náležitosti odpuštění čís. 7938. 
pokud není druhá manželka' legitimována k žaiobě o neplatnost roz
luky či s. 8087. 
jde o zmatečnost, byla-li rozluka povolena proti manželu, jehož pobyt 
byl neznám, aniž bylo postupováno podle obdoby §§ 115-117 c. ř. s. 
čis.821!. 
pokud opětovné urážky manžela manželkou mohou b)!ti duvodem roz
vratu čís. 8231. 
přestupky proti manželské věrnosti před dobrovolným rozvodem zaklá
dají vinu na hlubokém rozvratu; pokud není důvodem ojedinělá urážka 
slovem a skutkem čís. 8225. 
souhlas s rozlukou pro nepřelwnatelný odpor jest neodvolatelný; s·ou
hlas pod podmínkou, že bude rozluka vyslovena jen z viny druhého 
manžela; pokud lze vysloviti rozluku pro nepřekonatelný odpor, dal-li 
žalovaný manžel na jevo, že si rozluky nepřeje, nemůže-li býti vyslovena 
ze samojediné viny žalujícího manžela čís. 7710. 
při rozluce podle § 17 zák. dlužno prostě převzíti výrOk o vině na roz
vodu, a nelze k výroku o tom nic přičiňovati čís. 7837. 
pokud nemuže manžel vinný rozvodem žádati za rozluku podle § 17 
rozl. zák. čís. 8209. 
proto, že se manželé dobrovolně mimosoudně rozešli, nelze přičítati 
ž'ádnému z nich viny na rozluce manželství; pokud nelze manželce při
čítati za vinu, že se nevrátila do společné domácnosti čÍs. 8232. 
manželce nelze přičitati za vinu na rozvratu, nenásledovala-Ii manžela 
do společné domácnosti, již měly tvořiti dva hotelové pokoje bez ku
chyně čís. 8243. 
předpis § 11 min. nař. čís. 283/1897 jest předpisem velícím, jehož 
dlužno dbáti bez ohledu na návrhy a na souhlasná prohlášení stran 
či s. 8342. 
pokud jest manžel, z jehož viny byl vysloven rozvod manželství od 
stolu a lože, oprávněn domáhati se rozluky manželství podle § 17 rozl. 
zák. čís. 8420. 
byla-Ii otázka viny upravena .smírem při dobrovolném rozvodu, jest 
směrodatnou i v řízení o žalobě o rozluku manželství; bylo-li ve smí-fU 
stanoveno, že manž'elka není vinna na rnzvodu, posuzování jejích skutki'l 
při posouzení převážného zaviněni manžela na hlubokém rozvratu; po~ 
kud jest sice žalobě vyhověti, avšak vysloviti rozluku jedině z viny ža
lobcovy čís. 8537. 

Rozsouzená rozepfe viz ľ Q. Z e pře r o z s o u z e n á. 
RozSudek r o z h o -cl č í h o s o u d u viz r o z hod čís o II d. 

napadeni jeho d o vol á ním, o d vol á nim viz d o vol á 11 i, o d -
volání. 
jest doručiti straně, zastoupena-li úředním zástupcem chud}rch či s. 8336. 
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za samosoudce, jenž jednání provedl a rozsudek vynesl, ale pro trvalGu 
překážku jej nevyhotovil, múže vyhotoviti rozsudek jiný samosoudce; 
soudce není povinen udati v rozsudku, na jakém základě jej vyhotovil či s. 
7873. 
třebas byl návrh na opravu rozsudku zamítnut, jest přes to přípustn)lm re
kurs, je-li rozsudek, jenž má býti opraven, již právoplatným čís. 8017. 
oprava rozsudku, a to i z moci úřadu čís. 8031. 
do výroku nelze_ pojati rozhodnutí o pohledávce uplatňované žalobcem ná
mitkou proti pohledávce žalovaného, již žalovaný uplatnil námitkou zapo_ 
čtení na ž'alobní pohledávku čís. 8443. 
počátek lhůty k opravnému prostředku, byl-li doručen opravený rozsudek 
čÍs. 8423. 
doručen-li straně, nemá významu jehO' O'pětné dO'ručenÍ jejímu advokátu 
ustanO'venému za zástupce chudých prO' odvolací řízení čís. 8336. ' 
- stane se doručením písemného vyhotavení proti straně účinným, třebaže 

na vyhatO'venÍ nebyla stvrzovací doložka podle § 79 O'rg. zák. a ,soudní 
pečeť podle § 216 jedno ř. čís. 8579. 

dílčí: akO'lnO'st, že nebylo padmínek pro vydání dílčího rozsudku, poněvadž 
pry tomu bránila právní souvislO'st abou uplatňovaných pohledávek, ne
může býti v -dovolacím řízení vytýkána s hlediska davolacího důvodu 
čÍs. 2 § 503 c. ř. s., nýbrž s hlediska čís. 4 § 503 c. ř. ,s.; nárok na za
placení padle vyúčtování ze spOlečenského paměru a na náhradu škody 
z pO'rušení společenského poměnt nejsou spolu v právní souvislosti 
čís. 8162. 
zaplatil-li žalavaný, uplatriivší zapačtením vzájemnau pO'hledávku, ža
labnÍ pahledávku před vynesením dílčího rozsudku, odpadá da.Jší jed
nání a rozhodnutí o vzájemné pO'hledávce, pakli ji zaplatil teprve po 
vynesení dílčího rozsudku, jest o vzájemné pohledávce dále jednati a 
o ní razhodnouti čís. 8275. 

mezitímní: jest v něm rozhO'dnouti ° vzniku škody; v konečném o výši 
škOdy a útratách čís. 8155. 

pro zmeškáni: odpovědi na žalobu viz od P o v ě.ď na ž a lob u. 
byla-li věc pro namítanou nepříslušnost postoupena jinému soudu 
(§ 26J (6) c. ř. s.), lze vynésti rozsudek pro zmeškání jen podle §§ 399 
a 442 (2) c. ř. s. čís. 7955. 
pokud nelze vynésti prati straně, vzdálivší se proto, že byla vykliza
vána jednací síň v době, na niž byla do ní předvolána čís. 7679. 
»předloženými důkazy« ve smyslu § 3g6 a 398 c. ř. s. nejsO'u ty, jež 
saud praváděl v sauběžném řízení o prozatímním apatření čís. 7779. 
nelze vynésti na základě obsílky firmy, jež -pazbyla úmrtím ž'alovaného 
majitele firmy právního významu čís. 8297. 
vymohl-li si ha žalabce proH žalovanému lstivě, jest žalavaný O'právněn' 
domáhati se, by byl proti němu prohlášen za bezúčinný a exekuce na 
jehO' základě nepřípustnau čís. 8472. 

trestní: pokud předpisem § 268 c. ř. s. není pro řízeni rozlukové vyloučeno 
opakování důkazú č i s. 7880. 

lRozsudí: ve smlouvě o něm nutno uvésti právní poměry, z nichž by v budoucnasti 
mahly vzejíti spory; pokud tomuto pažadavku nevyhovují stanovy družstva 
čÍ s. 7988. 
odepření povinnosti rozhodčích zvoliti si vrchníhO' roz hadce čís. 7713. 
zmacněnÍ k uzavř~ní smlouvy o rozhodčím musí se státi písemně; pokud 
jest vyhavěna požadavku písemnosti ohledně smlauvy a rozhadčÍm čís. 
7817. 

Rozvod manželství: vliv smrti žalujícího (žalovaného) manžela na projednávání 
sporu čís. 7771. 
výsledku saudní výzvy ku návratu při zlomyslném apuštění lze po
užiti i ve sporu 'O rozvod čís. 7797. 
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důvodem razvodu jediné ztýráni zpúso?em b~ttf.ní~l; j?nů;~dc~~lnréahz~ 
vodu též, dapustí-li se strana jednoho zicha na a am a 

ubliženÍ čís. 7802 .. k • Iky' manželi nýbrž o pouhou byť i nevy.;. 
pokud nejde o nadav y man~e '. t. manžel nemůže po
bíravou. charakte:istiku bmahnzelo,v~eJ~~~:I~~e~i~~hO bytu, byť i to byl 
žadovatl na manze1ce, y o nas 
byt jeho příbuzný~h' čís. ~,230't a dakud trvají právní účinky dobro
žalaba o rozvad Jest nepnpus n " 
volného r?~~odu č, i s. o 8273. nezáleží na stupni viny na něm; 
je-li tu pr~cltateln~ tvd~vod hf~Z~Oyd~íepšiti zdravatnÍ stav manželky, ne
akolnost, ze maters. 1 n:.o 

'v' 

~o~r~J~I~r\~~~ ~řF~f~~::v~:;!a~O:g~i~~ ~'je~; ~~I:;~id:t~~~~ ~i~f-
upravena Smlrem, vYl t ' Č' 8537 

~e~lze~í ž~I~~~ ~1!~Z~á~~d~~~~j e~I~~~~: ~r~~~~~ v~'~~Te\ls;~ h~~dn:t~~~b~ 
převážně rozvratem nel~e_ povohh -, m žalu'ícímu manželi roz
lože; P9voli1-li ,však pr(~ s~~~~p~i j:~:a;: thm piestati; navrhl-li žá
vod a zalo,Yany manze o, TI' ~in žalovaného man-žela;- ž'alovaťiý 
lující manzel rozhVod Z'tvYt~r~~O~y ,p~kud lze ve vyšších stalicích jed-
manžel pak navr I zaml nu 1 z , . 
\lat\· J·en o vině ,stran čís. 8957. d 

• Y I t ' rozvO man-
Rozvrat hluboký manželství viz r o z lu.k a man z e s Vl, 

želství. , 
Rozvrh nejvyššího podání viz dra ž b a v,.n ~t cfe n ~ ě· viz P o zem k o v á re

přejímací ceny při poze~kO,ve 1 e 01' 
forma (náhradovy zakan~. v' 

, 'h" o státu' výkon Jeho Cl s. 8301. ..v 
Ruch staveb~! P,ostt ove P!a; t"1 k'h'o poměru' uzavřeni trhavé sml.o~vy, JIZ se 

- - pr~~n~ ,P~~~:k C~t:r; sdr~žstvo stavělO' prO' čekatel:,. převadI do vlast
r? ;O, ~ekatele ' jest splněním čekatelské smlauvy Cl s. 8348. 
mc Vl y'.. tam ž e 
vyvlastnent VIZ " vy' -hl d' k- pV' kontO'korentu 

Ruk'ojernství: pokud jest zvláště uplatnitI smenecne po e av y fl 

čís. 7827. v r I § 1364 obč zák. čís. 
Rukojmi. a plátce: věřitel jest mu zadpoveden ve srn) s II . 

7699. 
Rušená držba viz drž bar II Š e n á. 

Řad lázeňský viz I á z II ě. 
Řed·,tel druz·stva viz s P o leč e 11 s t v o., . o' m \. dob a viz d a b a p r a c o vnl s -
Řidič a asmihadinná pracoV111 

hodinná. . 
J'inak viz automobIl. , .. t ·e 

y _v 'sporu VIZ amz. 
Říšskoněmecké poji~ťOV?Y: _,P r e r li s e 11 1 . h viz ci 't"u h a p i s Y díl č í. 
Řízení ediktální při dll C ,1 c h ~ 1 u h °t 1: : \n a- n žel s tví r a z V,o dma 11-

_ ve věcech mattželskych: VIZ r o z _ II ' 

želství. . y 

ve věcech směnečných VIZ s, m~~ nk a .. 
upomínací viz upamjnacl rlzenl. 
u.pouštěci viz cla. 

. b'. , ·čet 
Saldo VIZ e z n y u ", z S tl d k 11 viz r o z s tl dek. 
Samosoudce,: vy h o tl o v, e ~1 1 h~~nutí 'ližších soudů v tétO' otázce nelze napadati 

_ či senát; sauh asna IOZ 1 

dovoláním či s. 7959. ~ 
Sanace dr u ž s t v a viz s P o I e cen s t va. 
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Sanatorium: pokud není povinno rOj d ' h 1 
k la 1m Oll, spac a -li pacient, neryově chor)'" po-us sebevražd).' čís. 8362. 

Sebevražda v sanatoriu viz s a n a t o r i II rn. 
Sekvestr obchodního závodu viz z á vod ob c hod 11 í 
Semíláni žita viz m o tl k a. . 

Senát či samo~oudce: souhlasná rozhodnutí nižších soudú v této otázc 
datI dovoláním čís. 7959. e nelze napa_ 

Separatio bonorum viz p o z II s tal o s t. 

Schody: povinnost v Čechách opatřiti je zábradlím a žerděmi čís 8052. 
Schválení, 5t;udu viz s o Ll d o pat r o v II i c ký. . 

8tat01ho pozemkového úřadu viz p o zem k o v y Ú řad. 
Sídlo akciové společnosti čís. 8105. 

S~!a.pracovní:zrnenšeníjejíviznáhrada škody podle § 1325 obč. zák. 
Shmce: s t a v b a viz sml o II v a o dílo. 
Silniční parní válec není silostrojern čís. 8545. 
Silostroj 'Viz a u t o mobiL 
Simultanní hypoteka viz h y pot e k a s j m li I t a 11 n í. 
Sledování manželky viz mall žel (k a). 
Slehnutí (§ 167 obč. zák.) vi.z mat k a n ema11 žel s k á. 

Sleva: pokud s}i~ Její bez určení doby jest pokládati za nezávazný a libovolně od
volatelny Cl s. 8459. 

- na jízdném viz d o p r a važ e 1 e z nič 11 í o s ob n í. 
Slib slevy viz s I e v a. 

- odškodněni viz odškodnění. 
Sloučení bytů viz z á bor byt u. 
Slovensko: v y r o v n á n í viz tam ž e. 

- g1~~;8~1~a z historických zemí na Slovensko, zač ručí nejméně dodavatel 

Složení na sou?~: o ~ Š k ? d II é 11 o ~ a II e m o v i t o s t viz v y v 1 a s t n ě n í. 
- - p ~ z a r ~ 1 n a ~h rad y VIZ P o žár 11 í n á hra d a. 

v zaI9b.?~ prosbe o zaplacení jest zahrnuta i žalobnÍ prosba o složení na: 
soude c 1 s. 7773. 
vkladní knížky, nelze použiti § 193 nesp. říz. či s. 7830. 
~~~~~nění k němu dlužníka v případě ručení podle § 1409 obč. zák. čís. 

p.? dle. § 307 ex; ř.: poddlužníkem: při vydání penčz jest přihlížeti 
tez k naroku, ktery byl vznesen z důvodu postupu pohledávky čís 
8204, ' 

činí-li si nárok několik os.ob, dlužno jednati podle zásad §§ 283-287 
ex. r. u soudu exekučního čís. 8215. 

-----: - požární náhrady viz požární náhrada. 
Sluzeb~ost: ~~vod~ naby!! jsou uved~ny v .§§ 480~ a 481 obč. zák. výčetmo a nelze 

Je rozhs?vatI n~ pnpad, kde puvodm spolecný vlastník pozemků uvedl je ve 
st~v s!uz!:b~::~tI a~ napot?m Je prodal různým osobám čís. 7757. 
~1e.la-h dnyeJsl~ drzba sl~zebnosti před přestavením budovy za předmět něco 
]ll1ch.?, ;1ez drzba po presta;vení, nelze dobu dřívější držby započítávati do 
v~'d~zecl doby od provedenI novostavby čís. 8514. 
nanl1!~a v~drže~cí držby ~roti vlastníkově zápůrčí žalobě čís. 8520. 
k ObZly,nUtJ sluzebnosti (§ 525 obě. zák.). se nevyhledává by nové stavení 
bylo znzeno přesně jako stavení zničené čís. 8398. ' 
bytu: pří~lušející svobodné ž·eně; jde o neoprávněné rozšiřování poskvto-

vala-II po několik d11ů v týdnu nocleh muži čís. 8471. ' " 
p~platí kratší lhůty § 575/1 c. ř. S.; pokud 11ejde o smlouvu nájemní 
Cl s. 8299. 
náleží k němu pravidelně též příslušenství čís. 8398. 
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požíváni, UZlvam VIZ po ž í v á n í, II Ž i v á 11 í. 
úvratě: v~'kon podle místního zvyku; způsob nabytí: odvislost od vzájem

ného v~[konLl práva se stran)' sOl1se(1a čís. 8312. 
lesní: soudy mohou ve sporu ° od uznání služebnosti cesty řešiti předurču

jící otázku, zda pozemek jest lesem; v~lznam toho, z·ahájeno-li v této 
otázce již řízení správní či s. 7787. 

Směnka: pří S ll! Š 11 o s t pod I e § 51 čís, 3 j. n. viz tam ž e, 
k formální platnosti směnečného akceptu se vyžaduje nejen materielnÍ, nýbrž 
i formální totožnost trasáta a přijatele; této formální totožnosti není, přiíal-H 
tra sát, vyznačený v adrese firmou, smčnku svým občanským jménem; 
stačí, podepsal-Ii se vydatel na přední straně směnky pod jejím textem, 
třebas před jeho podpisem byl již' podpis přiíatelův čís, 7693. 
legitimace remitenta tím, že má směnku II sebe; směnečn~l. dluh jest zpra
vidla dluhem odběrnym; prodlení teprve presentací v místě placení, pokud 
jest dlužník povinen postarati se o to, by měl domiciliát úhradu; presentace 
odpadá a dlužník se ocitá v prodlení, když opomene uhraditi včas domici
liátu a zároveň věřiteli směnku čís. 7750. 
předpisy o věcech nepatrných platí i v řízení směnečném čís. 7814. 
směnečné pohledávky a bčžny účet čís. 7827. 
pokud nejde o protismluvní vyplnění směnky, dodal-li věřitel ve směnce 
»hodnota ve súčtováni« čís. 7891. 
námitka obmyslnosti je samostatnou námitkou; proto musí býti vznesena 
včas čís. 8241. 
pokud jednal majitel směnky při převodu směnky na sebe obmyslně čís. 
8268, 
jde o dovolenou opravu směnky, přepsal-Ii v ní oprávněn~r nesprávnč udaný 
den splatnosti směnky na den umluvený; lhostejno, že oprava byla prove
dena teprve, když žaloba ze směnky neopravené byla zamítnuta čís. 8323. 
stačí, bylo-li uvedeno »11a řád vlastní«, nikoliv »na řád múj vlastní« čís. 
8345, ~ 
je-li ze směnky zavázána veřejná obchodní společnost, může b~lti žalován 
o zaplacení každý veřejny společník, i když sám smčnku nepodepsal čís. 
8371, 
pokud nemůže se ručitel domáhati na věřiteli vydání směnek, jež mu dal, 
zm'učiv se za pohledávku čís. 8580. 
§ 107 (4) směn. zák. předpokládá, že směnky, o nichž se tan~~ mluví, byly 
vystaveny platně; § 3 čís. 7 zák. nepůsobí zpět; směnka, na nlZ se nevzta
h~je nový směnečný zákon, jest neplatnou, není-Ii v ní udáno jen jediné pla
tební místo čís. 8463. 

Směnná sm:ouva viz sml o II v a smě n 11 á. 
Směřování zboží viz d o p r a važ e I e z 11 i č 11 í. 
Smír (§ 1380 ob č. z á k.) s f i d u c i á ř e m viz su b s t it tl C e. 

o v Ý ž i v n é m viz v Ý ž i v n é. 
pokud jím není dědická dohoda čís. 8341. 
(v pozůstalostním řízení) nezakládá námitku věci právoplatně rozsouzené 
čís. 7783. 

Smíšený 80ud mezinárodní viz r o z h o tf čís o u d. 
Smlouva: pokud nelze v projevu stran ~patřo~ati souhlasntprojev stran, pozmě

i1ující dosavadní úmluvu v ten zpusob, ze strana chte}IC od smlouvy ustou
piti nemusí stanoviti přiměřenou lhútu k dodatečnému plnění čís. 7~?1. 
podle §§ 918-920 obč. zák. nelze proti vůli druhé strany ustouplh od 
smlouvy již splněné čís. 8438. v . v.,. 

úsudek o tom zda došlo ke smlouve a zda dohoda lest urclta, lest v pod
statě úsudke~ právním; příslib zásadního plnění částečného odškodnění~ z~ 
vzájemné plněn,i polcu:d není ~ neurčit}'m; 'pok~? jest ~ slib slevy bez urcenl 
doby llezávaznym a hbovolne odvolatelnym CI s. 84;)9. 

I 
! 
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darovací viz dar. 
domovnická viz d o m o v II í k. 

kolekt,ivní: ~čjnky ve příčině zaměstnanců a zaměstnavatelú uzavře ,. . 
vlduelnl smlouvy a prohlášení zaměstnance že ["est člen'em o m. mdl-
vl'věšen' k [kt" [ , rgamsace' 1 o e lVnI srn OliVy v pracovně čís. 7804 ' 

kupní: dolož k are b II S s i c s t a n t i b II s viz t ~ mže 
ohl e d TI Č z a b r a II é II e m o v i t o s t i viz P o z e m'k o ' 
forma. va re-

p ~ odl e ll! k II pit e lov o a p ú k I e s k II r s II viz m ě 11 a. 
p r e v zet 1 d 1 tl h II k II pit e 1 e m VIZ pře v zet í d 1 II h ll. 

rt"čení právn,ího zástupce prodatelova k ' 
z a s t II P cep r a v II í. II pIt e 1 i viz 

ú!Tl I tl V a o d á v c e z pří r ů s t k II hod II oty viz d á v k a z p ř Í
rustku hodnoty. 
k o II P ě 11 a z k o II Š k II viz tam ž e. 
výhrada vlastnického práva viz vlastnictví. 
u~tanove~í ~up~~ smlouvy, ,že nemovitost byla koupena s právy a 0-

vm~ost~l, ta~ ]1. d?savadm maji~elé drželi a užívali a držeti a uží~ati 
byl.1 9~ravnem, tyka se pouze prav a povinností o nichž smluvníci v 

deh CI s. 7757. ,ve-

prodán .. }i velkostatek ?rahnou dobu před válkou s úmluvou že prod'-r 
ho ~~pltel' za ~en~. ,~revyš,ující určitý peníz, bude z toho 'povinen ~,~ 
pJatI,tl pr?dateh urClty pOdll, nelze tuto úmluvu vztahovati i na prol
povalecny čís. 7684. . e] 
nebyl~.;.li ,uzavřena kupní smlouva ohledně celé nemovitosti ve spolu
vl~stmctvI pro nedostate,k ~?~hlasl~ s~ol~v!~stníka, nelze z ní dovoditi 
a~1 pl~tn.9st smlouyy, tyka]lct se Idealm casti nemovitosti ,spoluvlast
mka, ]enz s prodejem souhlasil čís. 7706. 
p~kud kupitel u~edlosti není op'rávněn zadržeti si ze splatné kupní ce y 
neco na hospodařské dluhy čís. 7773. n 
pokud vzhledem k podmínkám o prodeji dříví byl kupítel povinen za
platiti i poplatek č is, 7844, 
pojem fixního obchodu čís. 7851. 
zač ~u:čí při nejmenším dodavatel vína z historických zemí na Slov _ 
sko c I s. 7882. en 
pokud nemůže ,se kupí tel ,~on;áhvati na pro.d~teli žalobou splněni smlouvy 
~~~~dem k svemu prohlase111, ze bude pozadovati náhradu škody č í s~ 

povinn~'st prod~tele postar~ti se o výmaz zástavního práva, jež bylo na 
prodane?1 dome zaznamenano pro dávku z majetku a přírustku na ma., 
letku, pre.depsan0!l dfívějšímu majiteli domu čís. 7966. 
pro?atel. Jest o~ravne~ do.~áhati, ,se na kupiteli převzetí koupené věci; 
k~'~lte1 Jest P?v~n,en prevzltl koupenou věc, je-li nabízena ve stavu ho-
VICIm smlouve c 1 s. 7968. ' 
~?kud jest při ob~ho~ních kupe~h s dod~ním zboží v sukcesivních par
tU,ch pro datel opravnen vykonatI ohledne všech ještě nevyřízených_ do

_-4a.v,e.1cvnl1;nt podle čl.. 354 .obch. zák. nebo další dodávky až do zapla
cem k~pm __ ceny _ zp-držeti či s. 7990. - . 
. pok~~ ,n.~př,e.chá~eji lm kupitele dávky z vodného, z nájemného a za 
pouz1Vam QbeClllCh stok čís. 8122. -, 
?deslal-li p:?da~el k~pj~eli zbo~í, ~~vyčkav příchodu kupitelova zá
stup_ce ~~. pnjetlz\;Jozl" lak kupltel zadal, nebyl kupitel oprávněn proto 
9?:~toyRlÍl v~d- smlo1-lvYi _lhostejno, ~e .prodatel _pohrozil pro p.řípad ne
pn]etí zbozl stornem čís. 8144. 
po~ud nej<:ie o zavi~ěrié. prodlenf pro,datele při postupných dodávkách; 
pravo kupltele poseckatt se zapravemm kupní ceny čís. 8289. 
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narok prodatele na náhradu škody pro neplacení kupní ceny podle čl. 
354 obch. zák. jest nárokem na náhradu konkretní škody, aniž by se 
rozeznávalo, zda zboží již bylo vyrobeno čili, nic čís. 8369. 
pokud jest kupitel oprávněn domáhati se na prodateli, by bylo vyma
záno vnucené zástavní právo pro dávku z majetku a 'přírustku na ma
jetku čís. 8393. 
ustanovení v soudním smíru, že pro datel ,jest povinen dodati věc do 
určité lhůty proti zaplacení; právo prodatelovo postupovati podle čl. 
354 a 356 obch. zák., nebezpečí, že v)/zva k dodatnému plnění zaslaná 
doporučeně s úplnou a správnou adresou nedojde, stihá liknavou 
stranu; poskytnutí dodatné lhůty prodatelem jest bez právního účinku, 
nebyl-li sám pahotov k plnění čís: 8484. 
nebylo-li zaslané zboží přijato kupitelem pro vadnost,." musí přijati jiné 
zboží téhož druhu, jež pak ovšem může odmítnouti pro vadnost čís. 
8551. 
vydal-li kupitel zboží, pozastaviv ho, neprávem místnímu zástupci pro
ďatelovu, jenž je dále prodal, a prodatel schválil napotom tento projev, 
l1emuže se prodateI domáhati na kupiteli náhrady škody, ježto mu 
místní zástupce neodvedl kupní cenu z dalšího prodeje čís. 8567. 

mandátní viz sml o u vaz moc nit e I s k á. 
nájemní a pachtovní viz též och ran a n á j e m c Ů. 

I h ů t Y § 575 c. ř. s. viz tam ž e. 

v y k I i z e tl í viz též v y k 1 i z e n í. 
v_ Ý p o v ě ď viz též v Ý p o v ě ď. 
z a j i š t ě n í byt u viz z á bor byt u. 
zá-kol1né zástavní právo viz zástavní právo zá
k ° 11 n é. 
o ž i v n o s t i h o s t i n s k é, viz ž i v 11 o s t h o s t i 11 S k á. 
k obnově nájmu podle § 1114 obL zák. se jen vyžaduje, by nájemce 
pokračoval v užívání a pronajímatel tomu nebránil; obnova nastává 
jen tehdy, když _užívá nájemního. předmětu nájemce čís. 7715. 
tím, že nebylo zavčas žádáno o exekuci vyklizením, zůstalo při staré, 
puvodní smlouvě čís. 7829. 
úmluva o zrušení pachtovní smlouvy při každém porušení pachtovního 
závazku; význam ustanovení, že podnájemníci budou trpěni jen se svo
lením pronajímatele čís. 7840. 
užívá-li kdo jako spolunájemník celého sporného bytu jako nedílného 
celku, jest toto S!polunájemní právo právem· třetí osoby, bránícím vý
lwnu exekuce vyklizením bytu i proti spolunájemníku čís. 7870. 
oprávnění spoluvlastníka pronajati byt čís. 7890. 
pokud dlužno míti za to, že jistota z nájemního poměru jest jednotným 
a nedílným celkem čís. 7953. 
za platnosti zákonné ochrany nájemců nemůže se pronajímatel sporem 
domáhati na nájemci, by byl uznán povinným dáti podnájemníku vý
pověď čís. 7973. 
není nicotná, třebas jí bylo skutečně zamýšleno sloučení bytů zapově-
zené zákonem čís. 225/1922 čís. 8007. 
způsob zájemného popsání vnesených svršků čís. 8030 . 
daně, jež má platiti pachtýř kromě pachtovného, nejsou součástí pach
tovného, a nelze pro jich neplacení použiti § 1118 'obč. zák. čís. 8108. 
pronajal-li dům tiché společnosti komplementář její čís. 8126. 
bránění se podnájemníka proti exekuci vyklizením čís. 8126, 8154, 
8320, 
z toho, že kupitel domu žádal nájemce o zaplacení nájemnéhO, nelze 
vyvozovati, že tím mlčky převzal nájemní poměr k dodržení podle pod
mínek prvotní smlouvy s prodatelem čís. 8219. 
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pokud se nemúže pronajímatel domáhati na nájemníku odstranění vlaj~ 
kové vývěsní tabule na domě čís. 8233. 
pokud vyhovuje notářský spis o ní ustanovení § 1 čís. 17 ex. ř. a § 3 
zák. z 25. července 1871, čís. 75 ř. zák. čís. 8242. 
pokud nejde o právo nájemní, nýbrž o právo věcné, podobné doživot_ 
ním II v\'rněnku čís. 8299. 
pokud Jest pronajímatel oprávněn domáhati se na nájemci, přijavšÍm do 
bytu zetě, by zetě z bytu odstranil čís. 8464. 
postup nájemnkh práv v pravém slova smyslu není možným čís. 8470. 
bylo-li mezi pronajímatelem ,a nájemcem umluveno, že nájemce má ob
držeti náhradu nákladů na zařízení místností, bude-li se museti před 
určitou dobou vystěhovati, přísluší mu tento nárok i tehdy, mUSÍ-li se 
vystěhovati následkem vnucené dražby nemovitosti čís. 8477. 
byla-li ujednána nájemní smlouva s právem nájemce optovati na delší 
dobu, nebyla výkonem opce ujednána nová nájemní smlouva čís. 8482. 
pokud se může domáhati spoluvlastník vyklizení mi·stnosti. čís. 8533. 
pokud jest odběr piva z konkurenčního pivovaru dúvodem zrušení ná
jemní smlouvy podle § 1118 obč. zák. čís. 8595. 
stanovení zákonné činže vyhovuje požadavku přesnosti činže podle 
~ 1090 obč. zák. čís. 8596. 

nákladní viz d o p r a važ e I e z nič n í. 
na o.ko: a p o stll P po hle d ti. v k Y viz P o s tup po hle d á v k y. 
o dilo: z ad r ž o v a cíp r á v o viz tam ž e. 

pokud jest objednatel díla povinen zaplatiti úplatu čís. 7825. 
byla-Ii zadána firmě rekonstrukce cukrovaru, při níž musely b}rti vyro
beny stroje pro tuto rekonstrukci podle předcházejíd objednávky, není 
pochyby o tom, že šlo o smlouvu o dílo čís. 7886. 
výklad ustanovení, že za dílo jest zaplatiti určitý čas po převzetí; po
kud bylo živnostníku dáno právo i na samou výplatu čís. 7951. 
objednání stroje o llfčité výkonnosti a dodání o menší výkonnosti čÍ-s. 
7952. 
nárok podnikatele na náhradu škody a na odmčnu čís .. 7996. 
pokud podnikatel, jemuž byl dán automobil k opravě, neodvedl řádně 
opravený automobil, náleží mu důkaz, že porucha autorilObiIu nastala 
náhodou; v tom, že si objednatel přál, by řídič podnikatelův provedl 
s automobilem jízdu, nelze spatřovati odvedení a přijetí oprav čís. 
818:1. 
bylo-Ii umluveno dodání »s montážÍ«, jest všeobecně platnou zvyklostí 
v oboru strojnictví, že objednatel platí vždy cestovné montérů a jest 
dále povinen poskytnouti pomocné síly montérům čís. 8354. 
zadržování části úplaty za dHo, vykazuje-Ii dílo vady v pomčru k celku 
zcela nepodstatné čís. 8476. 
uzavření smlouvy o stavbě (silnice) za války, zhoršení stavebních po
měrů, pokud nebylo plnění nedostižnSrm; protáhlo-li se provedení stavby 
liknavostí podnikatele, ručí za nahradu Škody objednateli čís. 8498. 

předběžná: i pro ni jest třeba formy l1otářského spisu čís. 8l85. 
Echovací: povinnost advokáta vydati ldie,ltu peníze složené pro nčho na 

:-;oudě čís. 8488. 
pokud ručí právní zástupce pro datele kllpiteli, ježto vydal kupiteli před
časně kupní tt;:'l1U, tl něho složenou čís. 8150. 
»vznesení nároku« podle § 967 obč. zák. znamená určité vyzvání dluž
nílea věřitelem, 'by mu dal náhradu; nárok na náhradu škody dlužno 
vznésti ve lhůtě § 957 obč. zák. i tehdy, opírán-li o čl. 282 obch. zák. 
čis.819l. 
ve sport! o v)tdání uschované: včci není schovatel oprávněn uplatňovati 
nárok na úschovné námitkou zadržovacího práva, n)/brž mllže se ná
rokn toho domáhati jen žalobou č í~. 8381. 
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služební: pokud Jde o tel I a 1111 věc viz p ráz dni 11 y S o u d 11 í. 
pokud ma bezdúvodně propuštěný zpměstnanec nárok, by mu mzda 
tJ) la vyplacena Ihned, beze srážky a bez započítání toho, co jinde uše
třil čís. 7714. 
zamčstnanec jest povinen pracovati pod vedením zaměstnavatele a po
dle jeho poukazů, není však od něho osobně odvislym čís. 7845. 
povinnost zaměstnavatele opatřiti v čechách schody zábradlím a žer
děmi čís. 8052. 
jest dúležitým důvodem k prop~u~tění za,měsŤl:ance, trpí-li věd0l!l~ě krá
deže na zaměstnavateli příslusl11ky sve rodmy, pokud se ty ce ne
oznámí-li krádeže páchané na zaměstnavateli třetími osobami; před
časné propuštění ze služby nevyžadujez by, byl služebn.Í po.měr, r?z~á~ 
zán s okamžitou účinností; § 1164 obc. zak. neodporUje ll]ednal1l, Jez 
bylo učiněno až při ukončení služebního poměru čís. 8157.:.. ~ , 
důvody propuštění zaměstnance nejsou uve,deny v § 82 z2yn. r; vy
četmo, nýbrž pouze příkladmo; pokud spada pod. § ~82 g) zl~n. r. l;e
slušné a nezdvořilé vyjádření se zaměstnance protI predstavenemu; hm, 
že dal zaměstnavatel zaměstnanci výpověď místo, by ho propust!l bez 
výpovědi, nevzdal si práv z § 3 g) posl odst. zák. o záv. výb. (§ 82 
živn. ř.) čís. 8216. . ,~ .. o 

jde o smlouvu svého druhu, bY,lo-ll. poskyt~lltn trvale z~me~tna11l Zpll
sobem mezi stranami umluvenc nahrady skody; takovy zavazek ne~ 
múže býti zr"l1šen jednostranným projevem toho, kdo práci poskytuje 
čís. 8481. .. , . 
právní poměr mezi krejčovským pomocníkem a kre]covskyo; .. mlstre!ll 
v otázce vjpoVědi řídí se § 77 (82) živn. řádu a nelze tu pouzlh § lLJ9 
obč. zák. čís. 8535. . ,~,. ~ o • 

činnost dětí spolupracujících v podn;ku (h~spodar~t~l) rodl~u nez~
kládá o sobě smluvní poměr pracovJ1l; kdo. Jej tvrdl lest pnvl11en du
kazem čís. 8544. 

směnná: té i oné smluvní straně lze povoliti vklad (záznam) práva, jehož 
nabyla směnou, bez ohledu na právo, jehož směnnou smlouvou nabyla 
druhá strana čís. 7970. 

spediterská viz z a s í I a tel. ~ 
společenstevtú, společenská viz s pol e č e 11 s t v o, s p o I e c n o s t. 
sprostředkovatelská: byla-li odměna slíbena obd ~ro případ, ž~ .bude opa-:-

třena zápůjčka, nepřísluší sprostřed~ovateli na!?k na provls1, nebyla-ll 
zápůjčka schválena okresním zastup1telstvem Cl s. 7701. 
pokud múže btti sprostř~dkova!el činnÝ!ll též pro v~ruhou . stranu ~ 
umluvena-Ii odrnena pro pnpad, ze sprostredkovatel pnvede zlednatelL 
uchazeče, který mu věc odkoupí čís. 7702. 
nárok sprostředkovatele na odměl;u, zavázal-li s,e .zjed.Tlatelz ,že mu vy
platí percentuální odměnu z 1mpm ceny, zakoupl-l! objekt Cl s. 7786. 
v čem může záležeti činnost sprnstředkovatelova čís. 7917. 
objednatel není po zákonu povinen sděliti spr,ostředko~a!elh že pověřil 
i jiného sprostředkováním, a sděl~vativ m~.~'YYvsl~dky CIZ! Cll1nostl; ,.od
měnou jest povinen pouze tomu, Jehoz pncmemm byla smlouva SJed
nána čís. 7994. .. .. .. d 
odvolání příkazu, pokud jest přikazatel povmen zaplatIb provl51, o -
míti-li přijati uchazeče čís. 80~8: ~ 
pokud nepřísluší nárok na provlsl, trebas byl kupec pojmenován čís. 

~~~~!.c1 přísluší sprostředkovateli provise, byl-li dán příkaz k prodeji za 
určitou cenu čís. 8163. ~ v. ~. 
ujednána-li za sprostředkování zápůjčky odrncn,a pro rr~pad, ze ': s~u
tečně dojde k zápůjčce, jest nárok na dohudne podmll1cn skutecnym 
vyplacením zápújčky čís. 8284. 

I 
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- pOk~d může sprc:středkovatel žádati odměnu od obou stI'an č-' 83~ 
- 1!~01 neplatnou, 1 když ten, kdo sprostředkuje obchod s real\S' . 39. 

ZlV~os,tensk-u, nemá úřední koncese čís. 8562. 1 aml Po 
svatební: upadcova manželka muže se na dÍlkaz toho že odevzdala •. 

věno dovol' t" t"' k'h ' manzeh , ava 1 len no ars e o potvrzení vydaného v době t . 
v § 55 úp. ř. čís. 7705. ' s anovene 

vý.še ~ovi~~os!i r~odiČ~,. rozhodná doba pro výši; pokud se nelze dr.. 
mahah zvyseol vena Cl s. 8205. V" 

byla-li žaloba o zrušení smlouvy vznesena dříve, nežli bylo· manYel t . 
rozyvedeno nebo rozloučeno, jest .ji pro tentokráte zamítnouti' § ~gvJ 
c. r. s. nelze tu použiti čís. 8229, ' 
i vV případě, ž: dít~ žádá pře,d ~ňatkem na rodičích obvěnění pro ří ad 
sna!ku, se 2:yzad~]e, ?y oznam:l,? rodičyům zamýšlený sňatek; ozn~rriel1í 
neOl nahrazeno tlm, ze se rodlce doveděli za řízení o synově žádosr 
o doplněni v,ýbavy a jeho úmyslu oženiti se čís. 8417. I 

- ve p:~pe~h tr:~h~: I?ok~d. může třetí y?soba žádati plnění přímo od sHbu_ 
]IClho, stacI, Je-lI tretI osoba urcltelna objektivními známkami č " s 
~1~ . 

za~uče~í se za výsledek u třetí osoby v~ smyslu druhé věty § 880 a) 
obc. zak. nezavazuje slibujícího, by se Jakkoliv přičinil o to, by třetí 
osoba plnila čís. 7872. 

uznávací viz u z 11 á 11 í -ci I u h u. 
zasílatelská viz z a síl a tel. 

zmocnitelská: y~bmyslnos~ zmoc~ěnc~ jestv,obmyslností zmocnitele; pokud 
n~lze v pnkazu danem zasllateh spatrovati zmocnění by převzal pro 
zakazníka také zboží neobjednané čís. 7997. ' 
po~ud jest zmocnitel po-vinen nahraditi zmocněnci dary jež poskytl ze 
sveho k pOdpl$.cení zřízenců zákazníků čís. 8012.' . 
pokud ~t,ačí odvolání se advokáta na plnou moc v jiných spisech téhož 
soudu c 1 s. 8256. 
z moc n ě n e c a -ž a lob a pod 1 e § 37 ex. ř. viz ž a lob a 
pod I e § 37 e x. ř. 

- - viz též a d v o kát, 11 o t á ř, pln á moc, z á s tup cep r á v n í. 
Smluvní pokuta viz p o k u t a s m I u v n í. 
Snoubenec viz zasnoubení. 

Soud: rozhoduje na základě veškerS'ch výsledků ústního jednání a při něm prove-
dených důkazů č i s. 8272. 
volné jeho uvážení čís. 8197. 
má si. při rozhodování povšimnouti všeho, co vyšlo najevo za ústního líčení 
tedy I takových okolností, o nichž zvěděl pouze z pn1vodních spisů nebo z~ 
seznání některého svědka -č í s. 7698. 
manudukční povinnost jeho čís. 8596. 
urážk~ jeho viz pokuta pořádková. 
opatrOVnt~ký: příslušl1os} vi~ příslyušnost podle § 109 j. 11. 

schvalel11 Jeho nelze spatrovati v tom, ze dal opatrovníku zmocnění ku 
sporu dětí s otcem o placení výživného čís. 8164. 
~jedl:ání, že sl?ory z~st~no~ v klidu a že, si strany ponesou útraty, vy
zaduJe ohledne nesvepravne strany schvalení sou-du čís. 8525. 

plave~ ~b~ký: okresní soud jako labský soud plavební -jest věcně výlučně 
pnslusnym ve sporech, třebas byla pomoc poskytnuta na žádost ohro
ženéhO' čís. 7755. 

poručenský: syn d i kát n í ruč e 11 í viz tam že. 
rejstříkový viz rej s t ř ík. 
živnostenský: pří S lu š 11 o s t viz ta 111 Ž e. 

Soudní pečeť viz r o z s ude k. 
- protokol viz protokol soudní. 

So-uhlas s rozlukou viz ľ o z 1 u k a m a 11 žel s t v i. 
- s adopcí viz o s voj e 11 í s i. 
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Soupis pohledávek: pohledávka vymáhana podle. § 38 nař. čis. 246/1919 a úmluva 
s Rakouskem čís. 60/1926; zažalování pohledáVky takové čs1. státem 
čís. 7741. 
pro použití předpisů úmluvy nerozhoduje státní příslušnost, nýbrž 
pouze bydliště stran čís. 8059. 

přihlásil-li v rozvrhovém řízení za exekučně prodanou nemovitost hY'Pote
kární pohledávky rakouské spořitelny čs\. súčtovací ústav čís. 8293. 
s I tal i í: za účinnosti zák. z 1. července 1926, čís. 151 sb. z. a n. 
nelze odsouditi k jinému způsobu placení, než jak v zákoně uvedeno, 
jen proto, že splatnost pohledávky nastala před účinností zákona a že 
byla pohledávka před jeho účinnosti zažalována; zákon vztahuje se 
i na pohledávky hypotekární čís. 8060. 

pozůstalosti viz p o z Ů s tal o s t. 
Soustavná etektrisace viz e 1 e k t r i s a c e. 
Soutěž nekalá: prozatímní opatření podle § 381 čís. 1 ex. ř. jest přípustné i při 

žalobě zdržovaCÍ podle § 15 zák.; pokud vypadá ze samé povahy 
inserce vóbec a z obsahu a vzhledu insertó zvláště pravděpodobnost, 
že pokračováním v inserci dosavadním způsobem bude zmařeno pří
padné uskutečnění nároku vymáhanéhO žalobou zdržovaCÍ čís. 8193. 

Souvi~lost právní viz r o z.s II dek díl č í. 
Spediter viz zasilatel. 
Spekulační obchody viz hra. 
Spis notářský viz not á ř s k Ý s p i s. 

- odvolací viz odvolání. 
- y pozůstalostní viz p o z li s tal o s t. 

Splátkové obchody: § 6 zák. čís. 70/96 platí bez rozdílu, zda jde o povolení 11eb 
výkon exekuce podle exekučního titulu tuzemského či cizozemského 
či s. 8325. 

Společenství statků: předpisy §§ 828 a 843 obč. zák. upravují toliko vnitřní poměr 
mezi spoluvla.stníky, neprOhlašují však prodej celé nemovitosti jedním 
spoluvlastníkem za právně nemožný neb o sobě neplatný; pokud nelze 
vzhledem k okolnostem míti za to, že se spoluvlastník pro svou osobu 
nezavázal převésti celou nemovitost; nebyla-li platně uzavřena kupní 
smlouva ohledně celé nemovitosti ve spOluvlastnictví, nelze dovoditi ani 
platnost smlouvy ohledně ideálního podílu čís. 7706. 
ve sporu o náhradu škody způsobené spoluvlastníkem spoluvlastníku 
svémocným nastěhováním se do bytu ve společném aomě a užíváním 
tohoto bytu, nelze použiti § 25 zák. na ochr. náj. čís. 7770. . 
pokud jde o okolnost bránící zrušení společenstvÍ k nemovitosti, byla-h 
nemovitost stižena na ní váznouCÍm ohmezením podle § 11 (1) a (5) 
zák. ze 7. srpna 1908, čís. 68 z. zák. pro čechy čís. 7811. 
žaloba na zrušení jeho; kterak má zníti žalobní návrh čís. 8556. 
účastenství na dražbě společné nemovitosti nelze v dražebních pod
mínkách obmeziti pouze na podílní:ky čís. 7811. 
pokud nevstoupil spolttvlastník do nájemní smlouvy ujednané druhým 
spoluvlastníkem; oprávnění spoluvla-stníka k pronajeti bytu; ten kdo 
nabyl napotom jeho podílu, může se domáhati vyklizení nájemníka jen 
řádnou výpovědí čís. 7890. 
vyhražena-li posledním pořízením jednomu ze spoluvlastníků pozůsta
lostního statku správa společného statku bez bližšího určení, rozumí 
se tim řádná správa (§§ 837 a 1029 obč. zák.) č.í s. 8072. 
dědická dohoda, jíž byl rozdělen společný zděděný majetek, není smí
rem ve smyslu § 1380 obč. zák. čís. 8341. 
zápůrčí žalobu netřeba podati proti všem spoluvlastníkům čís. 8541. 

Civilnl rozhodnutl X". IlO 

, 
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účtování peníze vynaloženého spoluviastníkem při vnucené správě po
lovice nernovitnsti druhého spoluvla"stnika čís. 8546. 
pokud jest spoluvlastník oprávněn domáhati se vyklizení místností čís. 
8533. 

ve sporu: při r á ž k a a d v o kát a viz a d vak á t. 
neroz!učné: poukázaní dědici na pořad práva ve sporu o platnost po
sledního pořízení čís. 7726. 
pOdle § 14 c. ř. s. netvoří nezbytně ti, kdož jsou spolu žalováni o ná
hradu škody čís. 8145. 
zněla-Ii výpověď z nájmu proti dvěma osobám, avšak námitky podala 
pouze jedna z nich, jest jen ona stranou rozepře a druhou osobu lze sly
šeti jen jako svědka čís. 8170. 

Společenstvo výdělkové a hospodářské (zákon ze dne 9, dubna 1873, čís. 70 ř. 
zák.): pod účel jeho nelze zařaditi obstarávání koupě a prodeje cen
n~lch papírů, byť i jen pro členy čís. 8340. 
nepřípustn~lm tak všeobecné znění stanov o předmětu podniku, že by 
umnžií.ovalo neobmezené obchodování i s nečleny; nepřípustno, by čin
nost družstva zálež'ela v provozu bankovních obchodů; ve stanovách 
nutno označit časopis, v němž má býti ohlášeno svolání valné hromady 
a mají býti uveřejněny vyhlášky družstva čís. 8435. 
nicotnost obchodu s nečleny; povinnost k vrácení plnění; společenstvo 
jest obmyslným držitelem; pokud jde pokles marek na jeho vrub čís. 
8586, 
do firmy lze pojati dodatek, sloužící k bližšímu označení podniku; ta
kovým dodatkem mohou býti po případě i jména bájeslovná a fanta
stická čís. 8521. 
pokud nevyhovují stanovy družstva ohledně rozsudího čís. 7988. 
vrácení vkladu nemůže se domáhati ten, kdo vložil vklad do společ
nosti, z níž bylo utvořeno společenstvo, nýbrž jen toho, by byl přijat 
za člena společenstva a by mu byl vklad započten čís. 8010. 
usnesení valné hromady o sanaci družstva nabývá proti členu účinnosti 
teprve zápisem do rejstříku čís. 8020. 
není přípustným ustanovení stanov, že družstvo může vyvinouti činnost 
podle potřeby a nutnosti i s nečleny; shleďá-li rejstříkový soud závady 
ve stanovách a nepodaří-li se mu je odkliditi nařízenou změnou nebo 
opravou stanov, nezbývá než hy odepřel zápis celýCh stanov čís. 8073. 
právní povaha »drahotního« stavebního příspěvku bytového družstva; 
složení příspěvku má býti úplatou za určitý prospěch; pokud jest' druž
stvo povinno vrátiti příspěvek čís. 8083. 
k výpovědi z domovnického poměru není představenstvu družstva třeba 
souhlasu dozorčí rady čís. 8146. 
okolnost, že vypovídající družstvo se neusneslo na mimosoudní výpo
vědi řádně podle stanov, jest uplatňovati v námitkách proti výpovědi' 
čís. 8245. 
valnou hromadu lze konati i jinde, nežli v sídle družstva; členem do
zorčí rady nemůže býti jeho zří-zenec; pozvání k valné hromadě i v ji
ll\'ch listech než Úředním listě čís. 8248. 
v- otázce, zda objednávky staly se zástupcem družstva závazně, ne
třeba se zabývati tím, zda se staly listinou řádně předepsanou pOdle 
druž'stevních stanov čís. 8402. 
ustanovení stanov, že hlasovací právo se vykonává osobně nebo zmoc
něncem, který musí býti členem společenstva a že žádný člen nesmí pře
vzíti více než jednu plnou moc, neodporuje zákonu; f)ení závady, by ve 
stanovách společenstva nebylo výslovně vyjádřeno, že se múže valná 
hromada usnésti na bezúročnosti závodních podílů čís. 8433. 
ředitel stavebního a bytového družstva není oprávněn prominouti ná
jemné čís. 8581. 
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živnostenské: přirážky a poplatky lze vymáhati též soudni exekuci či s. 
8379. 

b k d · určité stavby jest obchodni společ-
společnost: podnikatelú stave prove el11 

ností čís. 8378. ~ .' . t t ' h 'Ienů donu-
dle § 1175 obč. zák.: člen nemuze byt! t~~;ne,Se}~lmo os a n:c c" ' 

po. b 7 řis ěl dalším penízem k dosazem ucelu spole~nostJ, ~sn~se~l1 
ce'11

" hrgmtct)1 nezavazuje členy, jež s ním nesouhlas!; uzavrem za-
va ne 1 " 'k' •. 7848 
ů'čky J'est zvýšením přínosu spo ecm UCl S. ,'. , ,. 

PI J·· II· kd klad do společnosti nemůže se domahatJ vracel1l Jeho na 
S0'ZI-1 o v ' I'· t' Y' 8010 

olečenstvu utvořeném ze spo ecnos I CI S. . " Y 

~~kUd se sprošfuje odběratel zboží placením kteremukohv ze spolec-

níků čís. 8304. ,." Vt "pokud nelze uplatňo
nebylo-li dosud provedeno vza)emn,e, V}7~C ovaOJ 

ati nárok ze společného obchodovam CI s. 8367. 
v .. v' 'f d' í ve státním jazyku čís. 7925. 

akciová: pokud j~st JI ckm~ IIP~v anpráv~ích jednání pro akciovou společnost, 
kdo jest opravnen za o e z 

• Y , dosud po právu čís. 8011. , , b" t' Jez nem , . 'h radů československé statm o cans VI, 
vyžadují-li stanovy u spravmc '~ , 8021 8249 
osvědčení jeho při opověd~ do :e,istříku c I S. , . 

_ sídlo její ve smyslu § 75 j. n. CI s. 8105. . . 
komanditní: komanditista může s~h:iti sv~j závaze,k, ~~latlŤ1, ,gghl!~~~~Č; 

nosti vklad, tím _ způsobem, že lel zapoete na sve vza]emne 

za společností čís. ~3!6. , f' rušené komanditní společnosti 
pokud stačí k opovedl vymazu. 11 my z .' Y , 7849 
opověd' Y li~vid,:torem sp?~~čn~1~dg fe~~~~~r~ý~~Ot~oc~:;lditistÓ se vyža-
k opovedl zmeny ve VySl v ~ 'k" v, 8166 
du)'e by byl vykázán souhlas všech spolecny1 u c ~~. . ,~ . 

, v' , I ~ k'ho pomeru mu ze se stall 1 v ža-
příležitostná: vyúctovam ze spo .ecens ev, 808 

1 b V o zaplacení účetního vysledku C J S. 7 " 'h odstavce čl. 
zOáveazek toho, kdo jednal po rozumu ustanOve111 druhe o 

269 obch. zák. čís. 8011. ~ v' , na s olečnost ak-
s ručením obmezeným: pl~O přev~~n~ sp?lecnostI s,r oO·s ol '; r. o. i co do 

ciovou dlužno obdob,ne 'pOUZItl pre~p!sy ,§ 9~1~~ 'hro~aďy zvoliti jinou 
otázky vzdání se likVidace; opravnvel~. Vovaly že předsedou má býti 
osobu za předsedu, třebas ~tano':.y, P!:'í'~tS každému společníku, súčast
výhradně určitá v osoba; prakva pns,lt\s Japitálu nejsou zvláštními právy 
něnému více nez 10% ,na ~ J!1enoven , 
ve smyslu § 50 ~4) -zakk'~ 1 s. 78~g~1 nemá v zápěti úplný zánik tu
zánik ~lavní,ho clzo.zems _ e .? ~ay . en . eho likvidací c í s. 83~6. y 
zemskeho zavodu~ Jeho zfl:sem )e,s~l Jd~ ~xekučního titulu proh spolec
byly-li při exekUCI pov?ledne ?~ t~~k a ~abaveny věci třetích osob čís. 
nosti s r. o. nezapsane o reJs n u, 

7843. v' 1 v, koumati zda trvají mimořádné poměry 
rejstříkovému soudu nepns USl z ~', '8339 

I § 2 rlař čís 465/1920 c, s.· , " ,. 
ve smys tI . v', I '; 'ť nevyhledává se osvědcem, ze pn-
k výmazu firmy zrusene spo ecnos 1 ., učí s 8434 
slu~~á bern~ s~ráva nemt ná~~~~uPr;~,~ír~~~~lečno~ti a tento, převod 
smerovala-~I yule s.t~an, ~ . nemá ro platnost úmluvy vyZl1a~u~ 
byl uskutecnen no!arskym S~I~~~, tranl něco jiného než co bylo Jim! 
že co do přejí~acl ce.ny pro t1, aSI Xv ~em by ušetřily na poplatcích čís. 
skutečně obmysleno, len za 1m uc , 
8469. • " o y b 'ti zaměstnancem 

t,'cha'. není obchodní společností; ticI:,ý, spol8e4c5nh{ muze Y 
. ~y·t'~stencls7 
podniku, na ne~lz les, u:a odmě;em' s'polečenské jmění jest podni
není samostatnyn;. v prav~lm. ~, . t o~tí tiché společnosti komplemen-
kem komolementare; plOna}en mlS 11 . 

tářem jejíi-n čís. 8126. IlO' 

, I" 
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~ podkladem~ ~ýpočtu. n~r?kó tichého společníka po zrušení 
jest skutecny stav Jmenl v době zrušení c í ». 8451 

veřejná: vy h 1 á Š, e ~ í úpa d k II viz úpa dek. . 
- a v y r o v II a II 1 viz v y r o v II á Tl í. 

~ d á ,v .~ a z m ~ j ~ t ~(ll ,:iz d á v k a z m aj e t k u. 
flrma" JeJ~',vystoupli-h pred zapisem jeden ze společníků ,'akz'e k 
nedoslo C 1 s. 7739. ' zápisu 

I,ze !~lov.a~i ? vyl.ollče~í j.ednoh~ ze dvou společníků veřejné obchod' 
spoLcnostl, Jsou-li 110sItel1 podmku vpravdě dvě rodinné skupin)' V! III 
7768. ' Cl s. 

sp?lečníci n~js~JU s~ranaml ve sporu, rozšíření žaloby proti společnosti 
~ez n~ spolecnI~~, Jde, o vstup nové osoby do sporu čís. 7781. 
~pole:n?s!, II n~z nenl z v obc~odního reJstříku zjevilo obmezeni fučení 
~~J~~cmku, dluzno povazovah za veřejnou obchodní společnost čís. 

pokud tes.t preppl.s zákol}a o. likvidaci společnosti povahy dispositivní' 
k, opovedl

v 
zruselí1~ ~po!ecnostI )esvt oprávněn kterýkoliv ze společníkŮ. 

sam o sobe; spolec11ik..lest opravnen navrhnouti, by byl likvidator usta
nov~n sO,udem a by 11m ~ebyl nikdo ze společnikú; pokud jest o ta
kovem nayr~,u !ozhodn~utI v nesporném řízení čís. 7906. 
P(~st?upen~ castl ~o~ledavky společníkovy za společností druhému s 0-

lecmku; dlsP.?l1ovam v ~ ,:,"ybrání částek, tvořících úrok za poslední r6k' 
~ep}atnost prevodu ~a~tJ spol~~e~ského podílu či s. 7916. ' 
Je-I! ze smenky zavazana verelna obchodní společnost může být" v 

lovan o. zaplace!1Í. každý ve~ejný společník, i když sá~ směnku nle;~~ 
~epsal, len kdyz Jest na smence znamenání firmv čís. 8371 
zaloba po~l~ ~ 37 ex. ř. nepřisluší veřejnému společníku pr~ti výkonu 
e~e~uce, Jez Dyla p~v?lena v~řite1i. jiného společníka udělením zmoc
nem, by se na ,:er~]ne spolecnostJ domáhal rozdělení její majetkové 
podstaty a. vylouce?1 po~ílu svého dlužníka za účelem uspokojení své 
vykonatelne pohledavky c í s. 8491. 
ujednali-li společnici, že kdyby odpadl jeden nebo několik . b 't' 
s Ů'statními k v • 1 v ,ma y I 

v, • po :~covano ve .spo e~nosti, a že dědicové zesnulého spo-
l~c~lIka ]SOlI po ]IS.tOU do~b~ tI.chýml společníky, nevyhledává se, by dě
~\C~. S~~~~odepsah opoved vymazu zesnulého společníka ze společnosti 

Spolek: projevení jeho vůle na venek; zastupování předsedou v' 

S 1 Dá
" cls.8412. 

po u Jemník viz s m I o u v a 11 á j e m ní a pa·c h t o vn í. 
Spoluvlastnictví viz s p o leč e n s tví s t a t k LI. 

Spor o příslu~nost: mezi dvěma, so~{dy dlužno odstraniti podle § 47 j. n. a není ani 
!~n am onen soud opravnen znovu jednati a rozhodovati o příslušnosti 
Cl s. 8057. 

Spornosti poznámka viz p o zná m k a k n i h o v n í. 
Sportovní klub viz k lu b s P o I' t o v n í. 
Správa lesní knížecí nemá způsobilosti býti stranou ve sporu či s. 7989. 

- pozůstalosti viz p o z Ů s tal o st.. 
pro vady: počátek lhůty k žalobě ze správy pro vady dobytka' k tomu že 

up~ymtl~, lh~ta ~ 93~. obč. zák., dlužno přihlížeti z úřadl~ čís. 7855. 
zac rUCl

v 
pn neJmenSInl dodavatel vína z historických zemí na Slo

venskO" C 1 S. 7882. 
p.okud jest nedostatek dokladu o ·zaplacení cla vadou automobilu· po-
Vinnost pro datele odstraniti vadu čís. 7918. ' 
~~iednání stroje o určité výkonnosti a dodání o menší výkonnosti 
C 1 s, 7952, 
jde no; vrub

o 
~řJj~mc~ dodávky, neuplatnil-li v zákonné lhůtě nároky 

~e s~ravy, duveru]e shbům dodavatele; propadnou Ihútll § 933 obč. zák. 
lze umluvou stran prodloužiti čís. 8094. 
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odstranitelnost vad; přimčřená doba k odstraněni vad čí 5, 8104. 
nebylo-Ii zaslané zboží kupitelem přijato pro vadnost, nemůže uplatniti 
nárok ze správy a od smlouvy ustoupiti, nýbrž musí přijati jiné zboží 
téhož druhu, zaslané mu pro datelem za ůčelem splnění smlouvy, ovšem 
mlJže toto zboží odmítnouti po přijetí pro vadnost a· domáhati se pak 
zrušení smlouvy čís. 8551. 
vad y díl a viz též s m I o II v a o d i I o. 

statku není právním podmětem čís. 8431. 
vnucená: připomínky vymáhajícího věřitele proti účtu správce; pokud ne

souhlasil s návrhem správce v dodatném podání či s. 7940. 
vymáhající věřitel nemůže se domáhati na dlužníku pořadem práva 
náhrady záloh na vnucenou správu čís. 8432. 
pokud správce nevydal ze ·správy konečný počet, trvá vnucená správa 
a lze se na vl1lH.:eném správci domáhati zaplacení služného, splatného 
za vnucené správy čís. 8480. 
zaplatil-li spoluvlastník při vnucené správě polovice nemovitosti patřící 
druhému spoluvlastníku dlužné ůroky z knihovních pohledávek, za něž 
ručili oba spoluvlastníci rukou nedílnou, není oprávněn účtovati vyna
ložený peníz při rozvrhu v)rtěžkl1 ze vnucené správy; stalo-li se přece 
tak, může vymáhající věřítel proti přikázáni výtěžkU na tuto pohledávku 
podati rekurs, i když nepodal odpor čís. 8546. 
zatímní při dražbě: za účelem rozděl.ení společné nemovitosti není za
tímní správou podle § 158 ex. ř., nýb1"Ž dlužno ji posuzovati podle § 836 
obč. zák.; správce není správcem soudním, nýbrž zmocněncem podíl
níku a nemůže se domáhati v nesporném řízení stanovení odměny a uči
něných nákladů užitečných čís. 8180. 

Správce vyrovnací viz vy r o Vll á n í. 
SprostředkoiVatel viz sml o u v a spr o s tře d k o vat e I s k á. 
Stanovy družstva viz s p o leč e n s t v o. 
Staropensisté viz z a m ě s· t n a n e c n a vel k é m 111 aj e t k II P o zem k o v é m. 
Stát československý: p o s ti h jeh o při stavebním ruchu viz r uch s t a veb n í. 

- - p r á v n í p o ni ě r z a m ě s t n a n c ů viz z a m ě st 11 a 11 e c stá t n í 
(železniční). 
dvorský dekret z 21. srpna 1838, čís. 291 sb. z, s. netýká se exekuce 
proti státu jako dlužníku; pokud nelze vésti exekuci proti státu; útrat 
sporu může se věřitel domáhati toliko na finanční prokuratuře; věřitel 
státu není oprávněn shrnouti v jednu kvitanci pohledávky, příslušející 
mu proti různým státním pokladnám či ·s. 7716. 
pokud nelze proti němu vésti exekuci čís. 8029, 8539. 
není pasivně oprávněn ku sporu z porušení patentního práva košicko
bohumínskou dráhou čís. 7748. 
zákonem z 28. října 1918, čís. II sb. z. a 11. nebyly ponechány v plat
nosti rakouské zákony, nesrovnávající se se jsoucností a samostatností 
československého státu čís. 7751. 
pokud není povinen poskytovati provisionistům příplatky; pokud nE;
porušil jich práva snížením výpomOCi čís. 7793. 
na státu nelze se domáhati náhrady škOdy z poražení dobytčete, vy
zval-Ii státní policejní strážník (na Slovensku) pohodného, podléhají
cího městskému Madu, by dobytče odstranil čís. 7865. 
hradí náklad na dohled k osobám.a na jich isolaci jen pokud jde o osoby 
podezřelé nákazou čís. 7977., 7991. 
pokud neručí za ztrátu dollčných věcí (na Slovensku) čís. 8239. 
nárok na náhradu nákladu, vynaloženého za národní výbor čís. 8338. 
význam nedbání předpisu min. nař. z 24. října 1897, čís. 251 ř. zák. při 
postupu pohledávky za státem čís. 8422. 
pojem aktů ve smyslu § 4 zák. čís. 156/1926 či s. 7984. 
výplata měsíčního dúchodu stittem není aktem ve smyslu zák. čís. 156(26 
čís, 8428, 
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r~kouský: ,b~'val}r c. k. má právní osobnost čís. 8054. 
Ctzozem~~: pokud lze proti němu povoliti exekuci 11 . v 

mezmarodníyh? smíšeného soudu podle zák. ?8 ad zbaklade roz~odnuti 
sb. z. a n. Cl s. 8000. z -. II na 1922, CIS. 146 

Statek: ,ve~kov~k}' ve smyslu § 151 ex. ř.: pokud nejde 011 čís, 8186. 
Statkovy uredntk viz ú ř e d 11 í k .g t a t k o " 
St"!· b" vl· a nt O canství viz o b č a 11 s tví st' t . pod y' anI. 

- , por~ p~l zahájení soustavné elektrisace viz e 1 e k t r i" 'a c e. 
- ustav VIZ ustav státní. ..J 

Stavba viz též s m I o II v a o dílo 
11 ~ byt í v,l a stll jet v í vi~ v 1 a s tni c tví 
l~~~e,m pOdmkatelství; zákonem z 26. prosince 1893 čís 193 ř 'k b I 

azana smlouva o provedení stavby b k t' ~ . z~. y a za~ 
1"rYla v oprávněným podnikatelem čís. ~S9028~u omll l1eopravnenou, jež se 
spolecnost podnikateJťt k pro d ' V't~" . 
čís, 8378. ve em lIfCI e stavby Jest obchodní společností 

~11~:odnouti, ° t0f!!' zda st~v~bní povolení bylo obmezeno na osobu staveb_ 
hl,lo l~ Pg~\JI~dOt JehO' ~mrÍ1, Jest povolán stavební úřad čís. 8134 

- I II e em s avebmho povolení obcí v čech' h v. v , . 
platném odstoupení části pozemku ke"" , a;:, ~cIneno zavisl~'m na bez-
domáhati splnění tohoto 'závazku pOřazJ~~n~r~~:J1:e, cesJjgtemuže se obec 

Stavební dvůr viz daň v Ý děl k o v á. c I S. . 

materiál viz materiál stavebnÍ. 
povolení viz s t a v b a. 
příspěvek družstva viz s pol e č e n s t v o, 
ruch viz r uch s t a veb n í. 

Stavebník: pokud jest poví t ,'ť ,_ v, 

materiálu na silnici t7~, ~~~Vl1 vytitrazne znamení ku skládce stavebního 

'v, n.abytí vl~stnictví viz vlastnictví. 
Stíznost. ro~hodnuh o rekursu v r o z vrh o v é m říz e ' "d v 

cena (rvozvl'~ nejvyššího padání). nI VIZ razba vnu· 
nemall~elsk~ matky viz matka nemanželská 
11 email z e I s k e h o o t c e viz o tec II e man žl' k ' . 
vctP

k 
o z e t;I k o Y é r e for m č viz p o zem k o v á r

e 
e; o ! ~ a 

o azovmka VIZ o d k a z. . 
podl e .§j5/1 j. n. viz příslušnost podle § 45/1 '. n 
rekv~rs, ,lenz ne,obsahuJe rek.ursmho návrhu, jest odmítnoutiJ č í's 7931 
~O:tlZl em spondlem v ,( exekučml11) jsou v rekursech vyloučeny n'~vé sk' utec' " 

a pruvo y Cl s. 7980. . 
vylo~čení novot v, exekučním řízení čís. 8329. 
ve vyroku rekursmho soudu že se stal rekurs bez v d v t . 
pad~, spatřovati vyhovění rekurs~ čís 77.52 pre me nym, lze po pří-
nepnp t t k . '. uSv~o'S re ursu proti rozhodnutí soudu o sv-vde v

, v, 8 
pokud pnpustna do Usnes ' .. v bl' ,e cnem CI s. 142. 
čís. 8017. em, 11m z y zamltnut navrh na opravu rozsudku 

pokud přísluší třetí osobě proti usnes' k v 'h 
stížnost podle § 6&- ex. ř. čís 8005 el11 exe UCIIl o soudu, zamítnuvšÍmu 

~omu přísl~ší právov,rekursll y' exek~čním řízení či s. 8493. 

~:r~;~~ e~~ť~~č~~:~~:oU~~~{~~i ;~~~~~~6;7~~tipt~~~I~ke;~ ~~ř~~~h~;~sJfboad 
~~~:u~tnost do usnesení povolujícího uschování placen)'ch předmětú čís. 

pOk,Ud vn~lze p~~~~i proti usnesení v řízení nesporném čís 8405 
opravnelIl, nejbhzS1ch

v 
příbyzných dítěte Je rekursu proti usn~sení s'oUdu jímž 

bylo k navrhu manzelskeho otce sníženo výživné dítěte čís. 8458. ' 
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dovolací (na dovolaCÍ soud): pokud nelze napadati usnesení odVOlacího 
soudu o příslušnosti č i s. 7910. 
pokud k rekursu proti zrušovacímu usnesení odvolacího soudu jest 
oprávněn i odvolatel čís. 7717. 
pokud nepřípustný rekl1ľs do zrušovacího usnesení rekursního soudu 
ohledně námitky nedostatku oprávnění ku sporu čís. 7926. 
pokud (ne).přípustna vzhledem k § 527, druhý odstavec, c. ř. s. čís. 
7711-
vyhověl-li soud prvé stolice námitce věcné nepříslušnosti a odmítl ža
lobu, rekursní soud pak k žalobcovu rekursu vrátil žalobci žalobu k od
stranění nepřípustného hromadění žalob, jest dovolací rekursu přípust
ným čís. 8588. 
zrušil-li rekursnÍ soud usnesení prvého soudu, jímž nebyla připuštěna 
změna žaloby, a nařídil mu, nevyhradiv pravomoci, by jednal ve hlavní 
věci, jde vlastně o změňujíci usnesení rekl1ľsního soudu, do něhož jest 
dovolací rekurs přípustným čís. 8431. 
do srovnalých usnesení nižších soudů v řízení o povolení exekuce na 
základě rozhodnutí rozhodčího soudu podle zák. čís. 146/1922 sb. z. 
a n. čís. 8000. 
nepřípustná, odmítl-Ii soud prvé stolice skutkov)"' přednes stran a od
volací soud postup jeho schválil čís. 8098. 
dovolací rekurs do usnesení rekursního soudu, jimž bylo odklizeno od
kázání na pořad práva vyslovené v usnesení prvého soudu, není nepří
pustným čís. 8578. 
bylo-Ii souhlasnými rozhodnutími nižších soudů vyhověno námitce .za
hájené rozepře, jest dovolací rekurs nepřípustn~'rn čís. 8229. 
nepřipustnost do usnesení rekursního soudu ve věci nájemného čf s. 
8262. 

Stoky obecní: dá v ka viz tam ž e. 
Strana politická viz politická strana. 

ve sporu: nejsou ji společníci veřejné obchodní spOlečnosti čís. 7781. 
byla-li o určité okolnosti vyslechnuta jedna strana přísežně v prvé sto
licí, nemůže býti v odvolacím Hzení připuštěn o téže okolnosti výslech 
druhé strany a to ani nepřísežný čís. 7794. 
není jl! knížecí lesní správa čís. 7989. 
odmítl-li soud prvé stolice skutkový přednes stran a odvolací soud 
jeho postup schválil, není proti tomu opravného prostředku čís. 8098. 
není jí úřad, správa statku či s. 8431. 
expositura není samostatným právním podmětem čís. 8345. 
nemůže si stěžovati do toho, že soud uvěřil jejímu přednesu, aniž pro
vedl o něm nabídnutý důkaz výslechem stran čís. 8581. 
viz též o s o b a p r á v nic k á. 

StrážníW obecni vii zaměstnanec obecní. 
Stroj: objednání jeho s úmluvou výkonnosti a dodání o menší výkonnosti čís. 7952. 

- výhrada vlastnictví viz příslušenství. 
Substituce fideikomisární a povoleni -exekuce vnuceným zřízením 

z á s t a v ni hop r á v a viz z á s t a v 11 í p r á v o v n u cen é. 
fiduciář není oprávněn, by sám nakládal s podstatou jmění; to -může 
činiti jen spolu s fideikomisárním substitutem; smír uzavřený s fidu
ciářem není způsobilým k tomu, by na jeho základě byla povolena 
exekuce dražbou nemovitosti, stížené fiqeikomisární substitucí čís. 7761. 
zahrnuje v sobě těž substituCi obecnou, leč ž·e by tomu odporovala vůle 
zůstavitelova čís. 7888. 
nenarozenému potomstvu pOVOlanému k fideikomisární substituci musí 
býti pro projednávání pozůstalosti ustanoven opatrovník k obhájeni jeho 
zájmu; naroz-eným substitutům nemůže však býti braněno, by své zájmy 
nehájili sami čís. 8161. 

! 
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z ,t~ho" že zustavitel ji nařídil na pros ěch d V 
, • v v 

Tnmll hm děti ve smyslu § 42 b V ,·e v, etl, nelze leste souditi že 
dv. dekret z 29. května 1845 gí/-8~~ ',~ I s. 8302" ' 
nost jeho vztahuje se i na ph ad' kde ~ . z. s. ~~ f!1oc zákona; plat-

~nl °l~Oby vY době úm~tí zůsta~iteie 'dos~t)~e~~lg;~~: gT~iC~3~~volány 
Y.,?- I nanzena proste ve prospěch d v ť . t· " . 

~.~lZ uvedeny jménem, není llst'l-l1ovení tel b zus aVltelovy~h. sourozenců, 
• v JIZ hyly na živu čís. 8335. o o mezeno na de tJ, které tehdy 

Suctovací úřad viz s o tl P i s p o II 1 e d á vek 
Sukcesivní dodávky viz s 111 I o II vak II p " 
Svaz 'd 11 J. 

: J e o spor z poměru svazQv'h d ., . .. 
domáhá-li se člen sv e o spa a]lCl do pnslušnosti rozhodčího soudu 

Svazek man ve' ký' az~ na svazu podpory nezaměstnaných čís. 8291 ' 
z s VIZ m a 11 z e I s tví. . 

Svedení~ viz náhrada škody podle § 1328 ob v • 'I 
Sv~dečné: .. nepřípustnost rekursu do I'ozhodnut,' c. z a (. 
S -d . soudu čís. 8142. 

ve ek: pred.mě: jeho' vS/slechu čís. 7881. 
- mela-h vypověd' z nájmu proti dvěm 'b' v •• 

- ~~~~~á~e~~bjae;o,"~~\jsetsto~~~~e~u v~~~F~~YJ~ jad~:~\~:~~kr ts~d:!~6.0uze 
o obnovu c í s. 8387, se o ro lnI § 321 c. r. s. a žaloba 

v POlSlední?o .pořízení viz p o říz e n í p o s led 11 í. 
Svrsky vnesene VIZ z á s t a v n í n r a' voz a' k ' 
S ďkát' - , . o n n e. yn I nt rucem' pokud nejde o 1 v I v r 

_ ~ ~~0~~é~~á so~du. na, SPI~~~.í sz~~~~~~/ !in~~~~rsa~~h~k~~~;í č ~~~ž~~3~ tu-
_ I I '. vm nazO! nel11 Jeho duvodem čís. 7831. . 

\) platJl-h soudce zbytek rozvrhovaných peněz dlužníku čís. ~084. 
Sek: úř.r:dní pečeť šekové účtárny dlužno klásti na _ , 

tJstěné a přilepené potvrzení šekoveh ' 'v d roven ,trasatovu podpisu; vy-
nému na šek čís. 7852. o ura u rovna se prohlášení napsa-

šekoVý úřad poštovní' place . , 
Šikána viz n 'h d' "., k 11l vyrovnacl splátky prostřednictvím jeho čís. 8038 

a r a , a s od Y pod' e § 1295/2 o b Č, z á k ' 
šofer a o s .m I h ,o d J n n á p r a c o v n í dob a viz db' , 

hod I n n a. o a p r a c o v n lOS m i-

švýcarský frank viz měn a. 

Tabuleo ~'kč~n~í~ k~ypadnutí její viz II á hra d a š k o d Y pod I e §§ 1318, 1319 

Tarif advokátní viz a d v o !{ á t 
- železničn~, nákladní, osobnj viL: d o p r a v a v 

OSObl11. zelez11iční, nákladní, 
ielef~ní poplatky viz pop I a t kyt e I e f o 11 11 i 
~~move obchody obilím viz o b i I í . 

i~~O~tvnství . (§ 167 obč. zák.) viz m ~ t k a n e man že! s k á 
~z~ O v~z hor y. '" . 

TIchá sp<llecnost viz s p o leč 11 D S t ti c h á 
Tisk: :pokud se nemÍ1že majitel ča - " d . 'h . 

vého řízení na pisateli článk~OPj~~~Ž om~ ftl ndah~adY útrat trestního tisko-
8511. ' zav a po net k trestnímu řízení čís. 

Transfonnator elektrický viz e I e k t l' i c k Ý pod n i k. 
Tra.sát viz smě 11 k a. 
Trest p ·'dk ' -

0<3 d ",y'y: ~okud Jde. o urážku soudu' uložil-li pokutu k 
~.Sl po;ad na nejvyšší soud čís. '7718. re ursnÍ soud, jde 

pnslusny ,soud .k uložení pořádkového t t 
v opravnych spisech či s. 8454. res tl pro urážlivé výpady 

Trestní rozsudek "jz r o z s II dek. 
řízení tiskové viz t i s k. 
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Třetí osoba: lze jí dovoliti nahlédnutí do cizích pozůstalostllích spisů .jen, osvěd
čí-Ii práv ni zájem či s. 8065. 

- jinak viz s m I o tl v a v e p r -o s p ě ch tře tíh 0". 

účet ves mys I u § 88, dr II h Ý o d s t a v e c, j. n. viz při s I II Š n o s t pod I e 
§ 88, dr u h ~r o d s t a v e c, j. 11. 

opatrovníka viz o pat r o v 11 í k. 
pOľučenský viz por uče n s tví. 
vnuceného správce viz spr á v a v n u cen á. 

účetní poddůstojník viz n á I e z 11 á hra d 11 í. 
Ulice: úprava obcí viz ob e c. 
úmrtí a pře ruš e n Í s por u viz pře r II Š e n í s por u. 
úpadek: úpadková podstata má způsobilost ku sporu čís. 8177. 

správce podstaty není oprávněn domáhati se zjištění, že spoluspolečníci 
úpadce jsou povinni k solidárnímu zél,placenÍ jeho dluhů čís. 8311. 
byl-li vyhlášen na jmění veřejné obchodní společnosti i na jmění jednotli
vých veřejných společníků; oprávnění správce té které podstaty čís. 7884. 
smlouvy správce úpadkové podstaty při dalším vedení úpadcova obchodu. 
jsou právními jednáními úpadcovými; z jakého jmění mohou věřitelé úpad
kové podstaty i po zrušení úpadku vymáhati své nezapravené pohledávky 
čís. 7942. 
nelze odmítnouti dovoláni ve sporu zahájeném správcem podstaty jedině 
proto, že bylo po zrušení úpadku podáno samým úpadcem Čl s. 7983. 
popřel-li správce úpadkové podstaty vylučovací nárok, nelze vylučovateli po
ukázanému na pořad práva ustanoviti lhůtu k podání žaloby s tím, že jinak 
nebude lze v úpadkovém řízení vzíti zřetel k jeho nároku čís. 8149. 
prodej věcí s výhradou vlastnictví pro datele a nárok jeho na pojistný peníz, 
jenž se dostal do úpadkové podstaty kupitelovy čís. 8462. 
§ 11 konk. ř. nevztahuje se na odklad exekuce nuceným vyklizením míst
nostÍ; v takovém případě jest v exekučním řízení pokračovati čís. 7686. 
k poplatkům ve smyslu § 52 úp. řádu patří i poplatky za používání státního 
telefonu čís. 8465. 
úpadkové p{ednostní právo pohledávky převzaté ku placení nemůže nic 
změniti v pořadí věřitelů v úpadku dlužníka převzavšího dluh čís. 7822. 
úpadcova manželka může se na důkaz toho, že odevzdala manželi věno, do
volávati jen notářského potvrzení, vydaného v době stanovené v § 55 úp. ř. 
č i s, 7705, 
o rekursu do roz\'rhového usnesení okresního soudu, jimž bvlo rozděleno 
nejvyšší podání, docílené v soudní dražbě nemovitostí, jež v náležely do 
úpadkové podstaty, rozhoduje v druhé stolici sborový soud, nadřízený bez
prostředně exekučnímu soudu čís. 7722. 
předpis § 93 (4) konk. ř. platí i pro nucené narovnání v úpadku; návrh 
podle § 93 (4) konk. ř. jest pHpustným jen, byl-li opřen o nové okolnosti 
č i s, 7907, 
odpůrčí nárok: procesní soud, jde-Ii o zajištěríí odpůrčiCh nároků, není vý

lučně příslušným k povoleni prozatímních",opatření; návrh na povolení 
prozatímního opatřeni, pokud jest prozatímní opatření posuzovati podl~ 
§ 381 a 382 čis. 7 ex. ř., nikoli podle § 379 ČÍs. 3 ex. ř. čís. 7884. 

úpis válečné půjčky viz vál e Č II á P ů j č k a. 
Upomínací řízení: platební rozkaz, doručený k vlastni ruce nesvéprávného dluž

níka, nabyl nepOdáním odporu formální pravomoci a může býti pod
kladem exekuce čís. 8256. 

Upouštěcí řízeni viz clo. 
úprava žaloby viz z měn a žalob y. 
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úrazové pojištění viz p () j i š t ě 11 í ú ľ a z o v é. 
Urážka soudu viz p o k II ta p o řad k o v á. 
Určení příslušnosti (§ 28 j. n.): návrh jest odmítnouti, byla-Ii již žaloba podána 

čís. 8220. 
Určovací návrh mezitimní viz n á vrh tl r Č o v a c í mez i tím n í. 
úroky: nárok na nč při záboru majetku čís. 7775. 

- pokud může věřitel z důvodu dlužníkova prodlení požadovati na něm vyšší 
- než zákonné úroky čís. 7916. 

z činžovní daně viz d a Jl čin ž o v 11 í. 
úřad jako takový není právním podmětem čís. 8431. 

berní viz ber n í ú řad. 
dohlédací a j a z y k o v á o t á z k a viz j a z y k stá t n í. 
šekový viz šek o v Ý ú řad. 

Úřední zástupee chudých viz p r á voe h II d Ý c h. 
Úředník berní viz finanční prokuratura. 

statkový: neplatily-li pro služební poměr, pokud jde o jeho rozvázání, směr
nice mezi svazem čs. velkostatkářů a svazem čs. zemědělských a les
ních úředníků a dělníků, dlužno použiti ohledně výpovědi zaměstnance 
ustanovení zákona o statk. úřednících; pokud neplatí propadná lhůta 
§ 32 zák. o statk. úř. čís. 8068. 
není jím poklasný při zemědělském podniku čís. 8157. 
zrušení v případě předčasného propuštění; počátek šestiměsíční lhůty 
§ 33 zák. čís. 8550. 

Usedlost: pokud kupitel není oprávněn zadržeti si ze splatné kupní ceny něco na 
hospodářské dluhy čís. 7773. 
střední velikosti (zá.kon ze 7. srpna 1908, čís. 68 z. zák. pro čechy): pOkud 

nevadí provozování živnosti na usedlosti čís. 8330. 
- dědická dohoda o rozdělení společného majetku není smírem ve smyslu 

§ 1380 obč. zák. čís. 8341. 
- a s pol e č e n s tví s t a t k ů viz s P o leč e 11 s tví s t a t k ů. 

úschova z a b a ven é hop ř e d m ě t II a .přípustnost rekursu viz stí ž n o s t. 
úschovné viz smlouva schovací. 
Usnesem: o prozatímním opatření nelze vyhotoviti použitím razítka čís. 7777. 

dovolací rekurs do srovnalých usnesení plekážÍ právní moci a vykonatel
nosti usnesení čís. 8396. 

- o b e c n í h o z a s tup i tel s t v a viz o b e c. 
ústav státní: činiti objednávky nemůže přednosta jeho přenésti na jinou osobu; 

pokud může býti stát zavázán jednáním asistentovým čÍs. 8026. 
ústní odvolací líčení viz o d vol á II í. 
Ustoupení od smlouvy viz sml o u v a. 
Ususfructus viz p o ž í v á II í. 
útraty: usnesení, jímž byly upraveny nebo přiznány ve sporném řízení, není titu

lem ve smyslu §§ 370 a 371 ex. Ť. čís. 7980. 
vzniklé uplatúováním a vymáháním úroků, pokUd mají poyahu jistiny či 8. 

8133. 
byly-li samostatně zažalovány útraty zajištění důkazu, protože byl hlavní 
nárok mimosporně vypořádán, platí pro útratovou pohledávku procesní 
předpisy o náhradě útrat čís. 8156. 
.předpisy §§ 41 a 50 c. ř. s. nemají místa v řízení o delegaci čís. 8397. 
náležitosti přihlášky jich v rozvrhovém řízení; pokud nebyly porušeny zá
sady § 216 ex. ř., byly-li příkázány i útraty rozvrhového řízení čís. 7733. 
sporu bez vedení exekuc~ pokud mají stejné pořadí s jistinou čís. 7689. 
úspěšného opravného prostředku- nelze přisouditi v rozvrhovém řízení čís. 
7697. 
proti státu jest uplatňovati proti finanční prokuratuře čís. 7716. 
zaplacení jich přejímatelem podniku čís. 7927. 
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., dlužníkova v usnesení povolujidm vymáhajícího věřitele a oprava Jmena 
exekuci čís. 7948. .". h d V ' d v· , 8409 
pokud jest oprávněn rozhodovati o ntch roz o CI sou CI S. . 

notáře viz not á ř. 325 b v zák. 
pohřební viz n á hra d a š k o d y pod I e § L o c. 
trestního tiskového řÍzení viz t i s k. v' 
vyvlastňovacího řízeni viz v y v 1 a s tne n I. 

Uvážení volné soudu čís. 8197. 

U·vevrova· hypoteka viz hypoteka k.a.u~ní. v (rozvrll 
d d azba vnucená _ pohledávka a rozvrh nejv. po ant viZ r . 

nejv. podání). 
úvrať viz s I uže b n o s t ú v r a t ě. , 
Uznání: žalobního nároku na ná~radu škody co do důvodu znamena ~OkltkO uvfi~e~i 

. d·t· kodu J·eJ·íž náhradu mOžno podle za ona povinnosŤ1 nahra I Ionu s , 
.požadovati č.Í s .. 76?O.. k· dO d ·ellz· . tehdl', přistoupilo-li k závaz ovemu UVO u, 1 působí konsŤ1tuŤ1vne len 
tu již byl čís. 7854. , , t· lly·brž má povahu disposice 
dluhu není pouhým doznamm skutečnos I, 
o právním poměru čís. 8240. 

Užívací právo k vodě viz vod a: ., v' 
Užívání stodoly: právo zanikne Je]lm vyhoremm čís. 7976. 

Vada podle § 503 čís. 2 c. ř. s. vi.z d o vol á 11 í. 
_ díla viz s m I o u v a o d I I o, 

Vadium viz dra ž b a. 
Válec parní silniční není silo strojem čís. 8545. 

•. I .. od sebe povinen předložiti za:5tavené 
Válečná půjčka: zástavní věn~e .1l~I11v ~arn ... 

válečné půjčky k vymene c I s. 1717. 'v, O" v v. 

poskytla-Ii banka zápůjčku na lom bard valecne pUlcky ,nezl. detem b za
stoupeným otcovským opatrovníkem, jednala na o ~last!1l v,r~b{ ne~~ e;~ 
pečivši se soudním schválením; v~okud se mu ze doma a I na ra ) 
škody na otcovském opatrovníku CI s. 79~9·v, o.v v' 

_ dúsledky zneho.dnocení stihaji vlastníka valecnych pUlcek CI s. 8059. 

Valná hromada družstva viz s p o leč e n s t v o. 
Va10risace při výměnku viz v Ý měn e k. 

_ jinak viz m ě 11 a. 
Valtice: nemocnice Milosrdných bratří jest právním podmětem čís, 8111. 

Vana: pokud jí nelze zabaviti čís. 7784, 8200. 

Válečné právo viz od had. V. ," • 

Vázanost soudu: nálezy senátu disciplinární ko:nory rvedl~elstvl ~~a~11l~h drah ?l~í 
mohou soudy přezkoumávati s hlediska vecneho, ny rz jen orma 
náiežitosti nálezu čís. 8531. o' v' . v d 
souhlasnym rozhodnutím nižšíc~ .~oud~1 .v. otazce pnp~stno~t1 'ko~a, ~1 
práva o nároku na úroky za pre]lmaCI ceny za zabrany majek CI s. 

~~~~;d nemůže zasahovati do disciplinárního řízení správních úřadť1 
čís. 7749. . v k . ati nařízení, vydaná Ba 
nepřísluší mu po hmotné ~tral~ce p,rez oumav 
základě zák. čís. 307/1917 1". zak. Cl s. 8279 . 
r o z s u d k e m viz r o z s ude k. 

Vážení zboží viz d o p r a važ e 1 e z nič n í. v' • , - v cl 
.ostalá" b la-ti s nárokem podle § 796 obc. z~k . .p~ukazana, na pora 

Vdova pozu, ~ n~1í oprávněna stěžovati si na usneseni pozustalost111ho sou~u, 
prava, d . 1· t· • . 8056 
jímž byla dědici vydána odevz aCl IS, I~~ C I s. J. 

Vedlejší intervence viz i 11 t e rve n ce ve dleJ Sl. 

, I.' 
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Venkovský statek viz statek venkovsk)'. 

Versio in r~~~ltdOktíds.n;~~~~e se domáhati na obci náhrady ten, kdo učinil za ni 

Veřejná cesta viz ce s t a v e ř e j 11 á. 
Věci bag~~el?i, nepatrné viz ne pat r n é vč c i. 

- dohcne: pokud neručí stát za jejich ztrátu čís. 8239, 
Věno viz sml o II v a s vat e b 11 í. 
Věřitel zástavní viz z á s t a v 11 í P r á v o. 
Vina na rozluce viz rozvod manželstvi. 

na rozvodu viz r o z vod m a II žel s tví. 

Víno: :a,č ručí při nejmenším dodavatel vína z historických zemí na Slovensko 
Ci s. 7882. 

Vklad práva: nabytého směnou bez ohledu na právo, jehož směnnou smlouvou na
byla druhá strana čís. 7970. 

Vkladní knížka viz k 11 í ž k a v k 1 a dní. 
Vlastni~ká hypoteka viz z á s t a v n í p r á v o. 

- zaloba viz žaloba vlastnická. 

Vlastnictví: ~ýhrad?u prodat~loya vl~s!nictvi k prodané věci až do zaplaceni kupni 
ce,ny Jest objednatel vazan, lec ze podepsal objednací lístek oml/lem za poct-
mmek § 871 ť ·k·· ·h . . , o c. za " vyznam vy rady vlastl1lctvl k prodaným věcen' 
praVD, prodatele požadovati věc zpět čís. 7704. I j 

nabytI vydržením viz vyd r ž e II í. 
~ezelsb~ost st~~ebníkova (§ 418 Gbč. zák.) není vyloučena již tim že věděl 
ze s!ayl na ~I~]m pozemku; bezelstným jest i ten, kdo se domní~al, že smí 
staveb na ClZl půdě, právem předpokládaje svolení vlastníkovo ke stavbo 
C I s. 8034. ' "-
nabytí jeho při vyvlastnění čís. 8253. 
k na~~~í jeho .k h!oma~n~ věci, n~tř.~ba hmotného odevzdání; listinou, pro
kazuJIyI yl~stn1C~Vl k vecl, nel11 zaverkový list o koupi é í s. 8277. 
~ro,dej yec,l. s v~hrado~. v,lastni~tv! prodatelova až do zaplacení kupní ceny 
s tU!!, ze JI ,kupltel POlistl a naroK prodatele na pojistný peníz připadnuvší 
d? upadkove podstaty kupitelovy čís. 8462. . 
v~hrada vlastr:ického práva ku stroji viz pří s I u š e n s tví. 
vyhrada VI?stl~lCké~o práva ~{ věci p:odané na úvěr zaniká, vede-Ii pro datel 
n~ prodany predmet exekUCI; vede 111m exekuce jest hmotné její provedení 
vykonem zabavení podle § 253 ex. ř. čís. 8527. 

Vnesené svršky viz z á s t a v n í p r á voz á k o n n é 
Vnucená dražba,. správa, viz dra ž b a, -s p r á v a v l1'U cen á. 
Voda: pl~t~ost ~ml,uvy s obcí ° n;debírání vndy z jejího vodovodu; pokud sahá 

verejnopravm povaha obecl11ho vodovodu čís. 7936. 
na Mora~ě rozhodují o povinnosti -k udržování a čištění kanálů a umělých 
průto~ů, jakož i o udržování zařízení úřady správní čís. 7728. 
v:ylouc~ní mimořádného ~žívacího, práv~ k veřejné vodě podle § 17 vodn. 
zak" plO čechy:. ~?~ud J~GU l!Znana mimořádná užívací práva k veřejn,Ý'iTI 

,v~dam, podle dnvejslch zakonu; rozhodnutí řádnÝ'm soudům čís. 7801. 
Vodne VIZ d a v k a. 
Vodovod viz vod a. 
Vojenský náhradní nález viz 11 á I e z 11 á hra dní. 
Volné uvážení soudu čís. 8197. 
Voz~~ .v~ sm}slu ,§ 224 čís. 8 c. ř. s, viz p ráz dni n y s o u dní. 
Vpocltanl p~stovru! dopravy do lhůt viz I h ú t a. 
V~ácení p,řeplatku viz och ran a n á j e m c Ů. 
V seobecna nemocnice viz n e rn o c nic e 
V~Ie posl~dní viz p oří z e ní p osl e d ~ í. 
Vybava VIZ sml o u v a s vat e b n í. 
Vybavovací žaloba viz žál o b a pod I e ~ 37 ex. ř, 

Výbor výkonný politické strany viz pol i t i c k á str a 11 a. 
- kostelní konkurenční: rozsah pusobnosti čís. 8569, 
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- národní: domáhání se na státu náhrady peníze, vynaloženéhG za závazky 
výboru č i s, 8338. 

Výčepnická živnost viz ž i v 11 o s t h o s t i 11 S k á a v Sr čep nic k á. 
Vydatel směnky viz smě fl k a, 
Výdělková daň viz d a Tl v-ý děl k o v á. 
Vydražitel viz dra ž b a. 
Vydržení: užívacího práva k vodě čís. 7801. 

jest originárním způsobem nabývacim a lze se na jeho základě domáhati 
uznání vlastnictví; i na součásti veřejné cesty lze vydržeti soukromoprávl1í 
vlastnictví čís, 7833. 
pozemek, jenž byl dříve ve vlastnictví toho, kdo byl zároveň vlastníkem ne
movitosti, jež byla napotom vydražena, nemůže vydržeti vydražitel, jenž 
pozemku toho ve dražbě nenabyl čís. 8168. 
s I tl Ž e b n o s t i viz těž s lu ž e b n o s t. 

Vyhotovení rozsudku, usnesení viz r o z s II dek, u s Tl e sen í. 
Výhrada vlastnického práva viz v I a s tni c tví. 
Vyjevovací přísaha viz pří s a h a v y i e v o v a c í. 
výkaz nedoplatků okresní nemocenské pojišťovny viz poj i š t ě n í n e m o

cen s k é. 
poplatkový pozůstalostní: do nesprávnosti nemúže si poplatkový úřad stě
žovati řádnými .opravnými prostředky, nýbrž jen stížností II úřadů dohlé
dacích čís. 8344, 

Vyklizení: pokud dlužno vyklizovací příkaz podati proti pozústalosti, nikoliv proti 
dědici, spravujícímu pozůstalost čí '$. 8158, 
kdo jako (spolu)vlastnik ponEchal místnost vyprosou, může se domáhati 
jejího vyklizení jen po tak dlouho .. dokud mu přísluší právo (spolu)vlast
nické čís. 8533. 

Výkon exekuce viz e x e k II C e. 
Vykonatelnost usnesení viz II sne sen í. 
Výkonný výbor politické strany viz pol i t i c k á str a II a. 
Vyloučení člena ze společnosti viz s pol e č n o s t ve ř e j n á. 
Vylučovací nárok v úpadku viz úpa dek. 
Výmaz firmy viz f i r m a. 

- zástavního práva viz z á s t a v n í p r á v o, 
Výměnek: souhrn práv a pnžitků označených jako vSrměnek, pokud nelze posu

zovati jeho reální břemena. čís. 7976. 
pokud nejde o právo nájemní, nybrž o právo věcné podobné doživotnímu 
vyměnku čís, 8299. 
byl-li hned od původu umluven v ten způsob, že kromě naturálních dávek 
bylo sjednáno i plnění peněžitě, nelze se domáhati valorisace peněžitěho 
plnění čís. 7999. 
pokud má oprávněný' nárok na zvýšení reluta vzhledem ke zhoršenym hos
podářským poměrům čís. 8479. 
o d k a z jeh o viz o d k a z. 

Vynález: čsL republika nabyla lic-ence, týkající se užívání patentu vozovych lo
žisek, udělené bezplatné uherským státním dráhám; originární nabytí pa
tentu (licence) není podmíněno zápisem do rejstříku; zápis do rejstříku 
a zmístnění práva, přechod vynálezu přenechaného- uherskS'ffi státním dra
hám ua českoslnvenské dráhy; čsL stát není pasivně nprávn-ěn ku sporu 
z porušení patentního práva košicko-bohumínskou drahou čís. 7748, 

Vypadnutí okenní tabule viz náhrada škody podle § 1318, 1319 obč, zák. 
Výpomoc provisiorustů víz pro v i s i o 11 i sta. 
Výpověď: z do m o v nic k é hop o měr u viz do m o v n í k. 

- z nájmu v obecním domě viz obec. 
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ze z~br.allého majetku viz pozemková reforma (náhr_ 
d o v y z a k o ll). a 
z II á j rn ll: zn~la-li. pro!i dvěma osobám, avš~k námitky podala pouze jedna 

?soba z v nich, )~st jen ona stranou roze-pre, druhou osobu lze slyšeti jen 
Jako svedka Cl s. 8170. 
?yla~1i náje~llí ,sm.IOllva uzavřena pouze s manželem, jest dáti výpověd' 
len lemu, I11kohv 1 manželce čís. 7685. 
nen~ ,:epřipustná proto, že o v)'ši nájemného jako o předurčující otázce 
nern Ještě rozhodnuto v zahájeném SpOfU čís. 8356. 
d~na-Jiv n.:u}até, pozůsta1o~ti, není pro rozhodnutí o účinnosti výpovědi 
p~~dl~r~UJICl otazkou, zda JSou splneny předpoklady § 6 (1) zák. o ochl'. 
na]. C 1 s. 8064. 
lhůta k námitkám proti výpovědi z nájmu jest lhůtou práva hmotného 
~ ,neplatí o ní předpisy § 126 c. ř. S., § 89 org. zák. aniž § 903 obč. zák. 
c [s. 8074. 
lze dáti výpověď. z nájmu podle § 1114 obč. zák., jejíž účinnost nastane 
teprve, až pomllle účinnost nynějšího zákona o ochraně nájemců 
čís. 8482. 
~ pravoplatnosti usnesení obecního zastupitelstva, jímž byla dána ná
Jemníku v obecním domě výpověď z bytu, se nevyhledává, by bylo 
usnesem vypovězenému doručeno čís. 7685. 
výpověď pozbyla platnosti tím, že nebylo žádáno ve lhůtě § 575/3 
c. ř. s. o exekuci vyklizením čís. 7829. 

s o II dnÍ.: žaloba o zmatečnost její; neplatí kratší lhůty § 575 c. ř. s.' od 
kdy jest počítati lhůtu, doručena-li výpověd' opatrovníkovi čís. 7963. 

- zrušení její lze se domáhati jen námitkat;ni, třebas se na bvt vztahuje 
ochrana nájemců čís. 796-5. . 

mim o s o u dní: z nájmu, byla-li pOdle svého obsahu dána podmínečnť, 
nutno (§ 7 ex. ř.) prokázati, že podmínka nastala čís. 7850. 
byla-li zaslána doporučen~rm dopisem a návratkou, jest náhradní doru
čení vyloučeno (; í s. 7879. 
okolnost, že se vypovídající družstvo neusneslo na mimosoudní vý
povědi řádnč po~le stanov, jest uplatňovati v námitkách proti výpovědi; 
pokud nebyla mlmosoudnÍ výpověď doručena řádně čís. 8245. 
i výtku, že mimosoudní v~rpověď z nájmu nevyhovuje formálním nále
žitostem § 562/1 c. ř. s., jest uplatniti v námitkách čís. 8251. 

Výprosa: p o n ech á ním í s t fl o s t i a v y k I i z e n í viz v Y k I i z e n í. 
Výrok rozsudečný viz r o z -s ude k. 
Vyrovnání: zahájení vyrovnacího řízení a přeměna žaloby určovaCÍ v žalobu 

o plnění čís. 7703. 
na základě právoplatneho exekučního titulu lze vésti exekuci k vydo
bytí peněžité pohledávky, třebas táž pohledávka byla přihlášena k vy
rovnání dlužníka na Slovensku, dlužníkem uznána a vyrovnání právo
platně potvrzeno čís. 7841. 
zahájením jeho není dotčen závazek dlužníka platiti pojistné premiť. 
z pojistek, daných do zástavy čís. 8287. 
žádost vyrovnacího komisaře o odklad vnuceného prodeje nemnvitosti, 
jež došla exekučnímu komisaři, řídícímu dražbu, po dražbě, nemůže 
již nic změniti na platnosti příklepu čís. 8442. 
zákonem není stanoveno, od kdy jest počítati lhůtu, na niž byl v pi'í
padě zahájeni vyrovnacího řízení odložen výkon exekučního prodejej 
exekuční soudce není oprávněn vzhledem k zahájenému vyrovnacímu 
řízení zrušiti zah<ijellé dražební řízení z úřadu čís. 7831. 
ustanovení § 11 (2) vyl'. ř. vztahuje se také na případy § 10 (4) vyl'. ř. 
čís. 7759. 
dlužník sám není oprávněn uplatií.ovati žalobou proti třetí osobě bez
účinnost právniho jednání nastavší proti věřitelúm za předpokladů § 8 
vyl'. ř. čís. 8078. 
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pokud sjednáni smlouvy vyrovnacího dlužníka s advokátem, by ho za
stupoval ve vyrovnacím řízení, náleží k obyčejnému hospodaření podle 
§ 8 vyr. ř. čís. 8177. . 
záni~ od~ělného práva zahájením vyrovnacího řízení, ukončení jeho 
nema v zapěti obživnutí a realisaci oddělného práv'a; lhostejno, že na
stala zmatečnost podle § 57 VVl'. ř. čís. 7734. 
zánik oddělného práva, obživnutí jen v případě zastavení pOdle § 56 
vyl'. ř.j zánik zástavního práva počátkem dne, kterého byla vyvěše-na 
vyhláška o zahájení vyrovnacího řízení čís. 7735. 
pokud nelze odepříti hlasovací právo pro pohledávku, osvědčenou vý
tahem z obchodních knih čís. 7894. 
pokud jde o nedovolenou výhodu při směnečné záruce čís. 7913. 
pokud jest odepříti potvrzení vyrovnání, nabídli-Ii oba dlužníci ve spo
lečném vyrovnacím řízení svým věřitelům jednotnou 35% (40%) kvotu 
či s. 7860. 
bylo-li za~ájeno i o jmění manžela i o jmění manželky a byly-li mezi 
dluhy ~ak~ dluhy společné oběma manželúm, jest nepřípustným vy
rovnaCI n~vrh manželův, podle něhož věřitelé manžela, pokud jsou zá
roveň věřlteli jeho manželky nemají míti nárok na zvláštní kvotu ze 
jmění manž.elky čís 8022. ' 
vyrovnací správce není oprávněn ku stížnosti proti usnesení, jímž bylo 
odepřeno potvrzení vyrovnání čís. 7860. 
není opozděným a neúplným splnětúm vyrovnání podle § 57 vyl'. ř. 
v doslovu čl. III. zák. čís. 99;23 sb. z. a 11., přihodilo-Ii se dlužníku při 
plnění omluvitelné nedopatření čís. 7760. 
počátek Ihúty, byla-Ii stanovena ve vyrovnání sročnost první splátky 
vyrovnací kvoty v určité době po přijetí vyrovnání; splátka vyrovnací 
kvoty byla zapravena včas, byla-Ii ve lhůtě vplacena u poštovního úřadu 
na šekové konto věřitelovo čís. 7700. 
následky nesplnění podle § 57 vyl'. ř. nastávají i tenkráte, nezapravil-li 
dlužník splátku na dluh, jenž nebyl přihlášen k vyrovnání čís. 7945. 
věřitel, jenž odsunul splatnost vyrovnací kvoty, nevzdal se účinku § 57 
vyr. ř.; stačí i dvoudenní prodlení dlužníkovo; počátek Ihúty o niž vě-
řitel ndložil splatnost čís. 7982. ' 
placení vyrovnací splátky prostřednictvím šekového úřadu kdy nastall~ 
zaplacení, poukázání něco málo dní po sročnosti či s. 8038. 
uvedl-Ii vyrovnací dlužník v seznamu věřitelú pohledávku nesprávně, 
nemúže to míti vliv na věřitelovo právo žádati kvotu ze skutečné po
hledávky; nezaplatil-li dlužník splátku v plné výši, postihují ho následky 
§ 57 vyr. ř. čís. 8055. 
dospělost splátky určitou dobu po přijetí vyrovnam; den, kdy byla 
usnesení, potvrzující vyrovnání, vyvěšeno na desce vyrovnacího soudu, 
nepočítá se do lhůty k podání opravného prostředku; pokud opozděným 
zapravením splátky neobživuje celá pOhledávka čís. 8366. 
§ 60 (2) vyr. ř. předpokládá vyrovnání platně dojednané a soudem 
potvrzené a nelze vzhledem k tomu, že bylo zahájeno vyrovnací řízení 
o jmění veřejné obchodru společnosti, odložiti rozhodnutí o návrhu na 
vyhlášení úpadku. na jmění veřejného společníka čís. 7765. 

na Slovensku: pokud není na závadu povolení exekuce k vydobytí celé po
hledávky čís. 7841, 826l. 
závazků s Rakouskem, Italií atd. viz s o u P i s P o hle d á vek. 

VyrO'vnávací přídavek: vynětí z exekllce čís. 8395. 
Vyrozumění O' odročení odvolacího roku viz o d vol á n í. 
Výslech podle § 358 ex. ř.: dlužník nemúže uplatňovati námitky hmotnčpráv1JÍ, 

najmě okolnosti zrušující vymáhaný nárok čís. 8539. 
stran viz str a n a. 
svědka viz s věd e k, 
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Výstužné (zák. čís. 130/2.1) a promlčení viz pro mlč e n í. 
VysvědčeIÚ chudoby viz p r á voe h II d Ý c h. 
Vyúčtování ze společenského poměru viz ~ pol e Č 11 o s t. 

Vyvlast!1věn~: bylo-li slož~.~í odškodného za
v 

nemovitost vyvlastněnou k asanačnÍ,il 
u"celum v Praze pnJato na soud, dluzno je poznamenati v pozemkové knize 
trebas bylo zrušeno usneseni, stanovící výši odškodného čís. 7924. • 
~tázka, zda ~ález vy~lastilovací jest pravoplatný a co a v čí prospěch bylo 
lJ~ vY,vlastnel~o, ,nern, předmětem ~oudního .rozhodování; otázka, zda kořnu 
pnslus! vlas~mck~, pravD k nemovitostem, Jichž se týká vyvlastnění, patří 
na porad prava Cl s. 8049. 
kdy se nabývá vlastnictví; pokud žaloba o uznání vlastnického práva před
časnou; přednostní nárok na uznání vlastnictví čís. 8253. 
ustanovení § 8/2 nař. čís. 25/1859 nebylo zrušeno § 46 zák. čís. 30/1878' 
o důvodu a výši odškodnění podle § 8 nař. čís. 25/1859 jest jednati a roz: 
hodovati pořadem práva čís. 8401. 
domu k účelům asanačním v Praze, výše stanovení odškodného, v~rhody 
z asanace, újma z ochrany nájemníkÍ1, zisk ze státního· převratu; vyvlast
něný si může započítávati jen zákonně a mravně dovolené zisky z vyvlast
něného .předmětu; útraty řízení vyvlastňovacího jest uplatňovati v tomto 
řízení, soud může rozhodovati jen o útratách řízení odškodi'1ovacího; pojem 
»nákladů zjištění odškodného« čís. 8571. 

Vyvolání věci viz rok. 
Výživné: pokud nelze vésti exekuci na odbytné výživného čís. 8278. 

Z důvodu úrazu čís. 842l. 
dítěte nemanželského: jež vzešlo z manželství soudně rozvedeného; nárok 

jeho proti otci; pokud nelze mluviti o bezdůvodném oddalování 
dítka čís. 7836. 
o povinnosti otce k výživě nezletilých jest rozhodnouti v říze:'lÍ 
nesporném; dětem nutno zříditi opatrovníka čís. 8153. 
pokud se nemohou děti na základě smlouvy mezi rodiči domáhati 
na otci placení v~rživného čís. 8164. 
míra vyživovací povinnosti dědovy čís. 8196. 
proti usnesení soudu, jímž bylo k návrhu manželského otce sní
ženo v~rživné dítěte, jsou oprávněni k rekursu i nejblížší příbuzní 
dítěte čís. 8458. 

nemanželského: p r á v o mat k y k rekursu viz mat k a II e m a n
želská. 
narozeného v Německu proti o~ci tuzemci; kterého práva jest pu
užiti čís. 8492. 
zvýšení jeho, tfebas bylo pí'lvodně vyhověno návrhu poručníkovu 
na placení výživného čís. 7992. 
§ 16/2 I. dílčí nov. nelze použíti na úpravu výživného osob své
právnosti zbavených proti nemanž. otci čís. 8066. 
žalobu proti nemajetnému otci, jenž jest v trestní vazbě, jest pro 
tentokráte zamítnouti čís. 8206. 
složení odbytného a změna poměrí'l; nárok na výživné vzniká již 
změnou poměrů čís. 8258. 
nelze použíti § 382 čís. 8 ex. ř., domáhá-li se dítě prozatímního 
opatření na tom, koho žaluje o uznání otcovství a placení výživ
ného čís. 8474. 

manžela (manlelky): nemá proti manfelce nároku na výživné čís. 8298. 
nárok jest rázu soukromoprávního; zřeknutí se manželky nároku na 
další výživné při rozchodu a na,potomní rozvod nebo rozluka čís. 8110. 
pokud jest oprávněna domáhati se zvýšení výživného ujednaného před 
válkou při dobrovolném rozchodu manželí'l čís. 7875. 
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zrušeno-li manželství manželem svémocně; lhostejno, že manželka má 
jmění; důvodnost odporu manželky vrátiti se do společné domácnosti 
čís. 8107. 
ztráta způsobilosti manželky k Výdělku po smíru čís. 8264. 
pokud se nemůže manželka domáhati zvýšení v~rž'ivného, vzdala-Ii Se 

úmluvou před válkou nároku na zv)'ršenÍ čís. 8267. 
rozloučené(ho): pro nárok manžela, jenž nemá viny na rozluce; podle 

druhé věty § 1266 obč. zák. jest lhostejno, zda rozluka byla vy
slovena rozsudkem či L1snesením a zda si při rozluce vyhradil nárok 
na výživné čís. 7758. 
nelze požadovati podle dv. dekretu ze 4. května 1841, čís. 531 sb. 
z. s., třebas pravoplatnost rozsudku vyslovujícího rozluku nastala 
teprve po' podání žaloby o výživné čís. 7962. 

rozvedené: pokud jí přísluší nárok na slušnou výživu podle dv. dekretu 
ze 4. května 1841, čís. 531 sb. z. s. čís. 7694. 
nárok její podle dv. dekr. ze 4. května 1841, čís. 531 sb. z. s. není 
nárokem ze zákona čís. 8003. 
manžel jest povinen poskytovati jí výživu, i když má proti ní vzá-· 
jemnou pohledávku čís. 7746. 

Vzájemnost (§ 79 ex. ř.): není jí s Polskem čís. 7754. 
Vzdání se dědictví viz děd i c tví. 

Zabaveni viz e x e k II C e. 
Zábor bytu (budovy): pokud dlužno p,oužíti před~i.:'.ů ~ákona čís. 3g4/} 921 ' , ne-: 

do-šlo-li k zabrání; rozhodnutI soudu o VySl nahrady nemusl predchazett 
jednání o dohodu a zabírací úřad ·nemusÍ předem prohlásiti, zda a jaké 
odškodné hodlá poskytnouti čís. 7738. 
nájemní smlouva není nicotná, třeba:-; jí bylo skutečně zamýšleno slou-
čení bytů, zapově'Zené zákonem čís. 225/1922 č Í's. 800~. . 
sloučení bytů a místností ve starých domech s byty a mlstnostml v no
vostavbách není zakázáno, stačí povolení příslušného stavebního úřadu 
čís. 8134 .. 

Zadržovací právo: zasílatele: uplatnění jeho zadržením a uskladněním zboží ve 
stanici odesUací čís. 7740. 
pokud nemůže je uplatňovati ten, komu byla dána věc k opravě čís. 
7767. • . 
ujednání splátek· vylučuje zpravidla ujednání zadržovacího práva CI s. 
7825. 
kterak jest právo vykonati čís. 7983. 
ve sporu o -vydání uschované věci není schovatei oprávněn uplatňovati 
nárok na úschovné námitkou zadržovacího práva, nýbrž může se ná
roku toho domáhati jen žalobou čís. 8381. 

.zahájená :r:ozepře viz r o z e pře z ahá jen á. 
Zahájení soustavn.é elektrisace viz e 1 e k t r i s a c e. 
.Zahradník: pří s 1 u Š 11 o s t pod I e § 49 čís. 6 j. n. viz tam ž e. 
Zájernné popsání svršků viz z á s t a v n í p r á voz á k o n n é. 

Záj.emní protokol viz pro t o k o I z á j e m n í. 
Zajištěni důkazu: ú tra tyj ,e h o viz ú tra ty. , , . 

_ půdy (zákon z 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n.):. zak~z ~CIZel1l yZ,tahuje 
se i na zcizení exekuční dražbou; které nemovitostI zakaz stlha čís. 
7859. 
schválení příklepu nemovitosti jen ohledně určitého vydražitele čís. 
8041. 
i zabavení pozemku jest nedovol~ným čís. ~116. 
potomkem ve smyslu § 22 (2) zak. z 27. kvetna 1929, čís. 318 sb. z. 
a ll., jest i zeť a snacha čís. 8358. 

.civHnl rozhodnuti X. 
111 

,; 
I 
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zaop-atřovacích požitků viz z a m ě s t n a II ci 
P o zem k o v é m. 11 a Y ť 1 k é m m aj e t k II 

Z~jišťovací ,postup, viz p o s t II P Z a j i š l' o v a c í. 

Zakaz zcizení. a zatíženi viz p o z e 111 k o v á r e for m a z a j i š tě' o d 
a v II II cell á dra ž b a viz dra ž b a 'v fl II C ' n 1 p II y. 
v posled . ~,.. e n a . 

. mm p~nzenJ: Je-li sparno, zda byl dán i ve ros ~ h v , 

oS?bY: Jest. ~.mena .usnesení yozů~talostního soudu vyh;'azel;=CpOř~~~ 
prava~ o ~~CJ~:lOStl za.psan~ho .zaka~u zcizení pro mOžnost dalšÍc 
vkladu. pn~lusl rozhodovatI kmhovmmu soudu čís 8260 h 
~len;.Ovltostl ~v~ srny~lu ~ 364 c) obč. zák. platí proti třetí~ osobám 
l'k~~ exekucmm Z~lZ:nI. nebo v zatíženÍ;_ napotomní zrušeni rnanžel
s e yD ,sv~zku mezI tem!, kdoz ujednah zápověd' zcize ' 'y. 
llemem niC na platnosti zápovědi č i s 8554 ni a zatlZenI. 

Zákonný dědic viz děd i c. . . 
- ~ z~stavní pr.ávo ,viz z a s t a v 11 í p r á v o. 
-v y zastupce VIZ zastupce zákonný. 

Zamestnanec: poj i š t ě n í 11 e moc e n s k é viz tam ž e 
s I e}' a II a j í z d n é ln viz d o p r a važ e 1 e z n i ci n í o s ob' 
P o s ~ o z e 11 é h O: zavinění jeho čís. 85-85. . n J. 

Obecn~: byl-li "disciplinární nález, jímž byl zaměstnanec propuštěn ze sl~,žeb 
o c~, zruse~" nadřízen)'m spráyním úřadem a nový nález nebyl "dosud 
vydal1, nemuz~ sO,ud zasahovati do disci.plíl1árního řízení správních úřadů 
dosud neukonce~e~o; k obmezení služebních platů suspendovaného zří~ 
~~ns~e 7~~9~Yhledava, by bylo vysloveno usnesením disciplinární komise 

u'snesla-li se obec, že obec'ní úředníci a zřízenci ma]'j by 'ti postave . 
roveií. právně' I • b' ·t· ni na , I S uze ne sta 111m zaměstnancům měla b 'f ' . 
ve?ena podle zák. čís. 103/26 čís. 7839. ' Y I uprava plO-
pr~yo, ob:Í! nikoliv yšak povinnost upraviti samostatně služební plat r 

a ,1111: pozl~k~ a pr~ya ozam,ěstnan~ů; přiznání všem obecním zaměsl" 
nafc~n:t steJ~ych pozltku prav a naroků, jako mají státní zaměstnanci 
vz ,a." t!Je ~~ I na ob~cní strážníky čís. 8088. . ~ 
straz111 pndavek (zakon čís. 230/1922) nebyl rozšfřen na strá'" 'k 
v obeclllch službách čís. 7709. zm y 

př~dp"js ~ 33 b) služ' .řádu".pro děln1"ky a zřízence ob ceP r a ž s k é 
nere~1 p,npad,." kde vYV1l1U~SI se pomery znemožnily manželské soužití 
b~~yll1rye manzelky s manzelem; v takovém případě nelze vdově ode 
p::h !larO~ na vdov sk)' plat čís. 8112. -
ťnznana-ll ,v L i, ~ e rci p'~rita se státními zaměstnanci; rozsah nároků. 
clen obve~TI1 straze nemuze se 'domáhati zvláštního mimořádného p"'í~ 
davku CI s. 8174. r 
strážn~~p mě,stSké,obce ]i'hlavské nepřísluší vzhledem -k zá-

v konu Cts. 230/1922 narok na 1. zv. strážní přídavek čís. 8450. 
posto~ni ~ o'dško"dněI1Í _po,dle zák'Ona o ručení železnic 

vlz-nahrada skody drahou. 
~yl-li. kdo .přijat jako. vo!ná v~pomocnvá,. sí1~ úřednická a přidělen po
st.ov111mu urady: byl-li duvodne propusten lako přebytečná síla, nemá: 
naro~l1 n,<:, pO~ltky za. t. zv. nemocensk)' rok čís. 7956. 
volnYl!1 u.~ed~lckym sIlám jest zaručeno vyplácení služebních požitků 
v>; pine ~Ire i po dobu ~e~oci, činÍ:Í je neschopny ke službě, nejdéle 
v!Sak na leden r.ok;. prOVIS111 fond postovního a telegrafního ústavu jest 
samostatnou prav111ckou osobou čís. 8002. 

státni~ služ,ebnÍ poměr kancelářského oficianta ke státu jest soukromopráv
mm;.pre.: li , ~ýroku sp:ávního úřadu podle §§ 15 a 16 restL zák: lze se 
dom,ahatl napravy poradem práva; okolnost, že žaloba nebyla na soudě 
P?dana v propadné lhůtě § 2 zák. čís. 217/1925 jest důvodem k věc-o 
nemu zam!tnutí žaloby čís. 8053. 
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jest vyhraženo vlastnímu úsudku zaměstnavatele, zda jest v tom kterém 
případě opodstatněn dÚležit), zájem, vyžadující, by byl zrušen služební 
poměr oficianta výpovědí podle §, 43 nař. čís. 113/1926 čís. 8370. 

zemský: služební poměr definitivní ošetřovatelky v zemském ústavu pro 
choromyslné na Moravě jest povahy veřejnoprávnf čís. 8127. 

železniční: služební svrchovanost státu nad zaměstnanci převzaté dráhy ko
šicko-bohumínské čís. 7838. 
vyrovnávací přídavek zaměstnance čsl. státních drah jest vyňat z exe
kuce ve smyslu § 69 vlád. nař. z 5. března 1927, čís. 15 sb. z. a n. 
čís. 8395. 
přiznala-li správa Buštěhradské dráhy svému zaměstnanci mimořádný 
přídavek, nebyla státní správa při svém uznání vázána opatřením Buště
hradské dráhy čís. 7920. 
byl-Ii zaměstnanec Buštěhradské dráhy podle služebního řádu této 
dráhy propuštěn pro právoplatné odsouzení pro trestný čin ze zisku
chtivosti, nevzešel mu ze zastavení trestního řízení po povolené obnově-. 
a z odstranění dřívějšího odsuzujícího rozsudku nárok, by bylo zrušeno 
jeho propuštěnÍ' ze služeb dráhy a by byl ve svém -služebním postavení 
posuzován tak, jako by k jeho propuštění nebylo vúbec do,šlo čís. 8515. 
pojištěný podle zák. z 10. dubna 1894 čís. 168 ř. zák. nemůže 'opírati 
proti ž:eleznici náhradní nárok o zákon O ručení železnic čís. 27/.1869. 
nýbrž jen o předpisy zákona o úrazovém pojištění čís. 8508. 
úředník čsL státních drah nemůže se domáhati pořadem práva na ne-' 
mocenské pokladně čsl. státních drah určení, kolik jest povinen platiti 
na pojistném podle §§ 30 a 32 zák. čís. 221/1925 a § 8 nař. čís. 145/ 
1926 či s. 8517. 

~ na velkém majetku pozemkovém; tím, že se staropensisté -vzdali nároku 
na zajištění proti majiteli zabraného majetku, není dotčeno právo a po
vinnost Státního pozemkového úřadu pečovati 0' zajištění čís. 7964. 
nárok jich na přejímací cenu jest nárokem soukromoprávním čís. 8361. 
pense podle pensijních předpisů z doby předválečné ze stálých platů; 
nelze počítati drahotn'í přídavek a jiné mimořádné přídavky, vyvolané 
mimořádnými válečnými a poválečnými poměry; měla-li pense činiti 
určité procento naturálnkh požitků, jest vzíti za základ cenu deputát
ních požitků v době, za niž jest požadováno zvýšení pense čís. 7904 
pokud jest povinnost kupitele zabraného majetku platiti zaopatřovací 
požitky pouze podpůrná; pokud jest zaměstnanec kryt svými nároky 
u pensijního ústavu či s. 8473. 

. dohoda přejímatele velkostatku s tím, jemuž dále prodal část velko
statku o úpravě nároků úředníkú čís. 7943. 
zajištění zaopatřovacích požitků podle zák. 118/20 a nař. 29/1923 lze 
se domáhati toliko pořadem správním čís. 8040. 
ohlášení nároku jich St. poz. úřadem k -rozvrhu přejímací ceny čís. 
8430. 
nároky ze zaopatřovacích smluv ve smyslu § 50 náhL zák.; pokud jest 
zamítnouti nárok na zaopatřovací požitky z přejímací ceny čís. 8424. 
viz též z a o patř o v a cíp n žit k y. 

Zaměstnavatel: ručení jeho viz n á hra d a š k o d y pod I e § 1315 ob č. z á k. 
Zaopatření nemanželskéhO' dítěte viz dít ě n e man žel s k é. 
Zaopatřovací požitky (zák. z 18, března 1~21, čís. 130 S? z. a .n.): pvo~ud není 

cukrovar vyiíat ze souboru velkeho pozemkoveho majetku Cl s. 7772. 
výslužné nepatří mezi dávky a platy s tříletým promlčením podle § 148Q 
obč. zák. původní doslov čís. 8532. " 
státní pozemkový úřad není príslušnýrn rozhodovatI o zvýšení zaopatřo
vacích požitků čís, 8430. 
viz též z a m ě st n a n cin a vel k é m m aj e t k II P o zem k o v é m. 

II i * 
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Započten,í ~~ompensace) k o !TI a 11 d i t i st}' viz s pol e č n o s t k o 111 a II d i t II i 
dll C 1 r o z s II dek VIZ r o z s II dek díl či.' 
II ~ I a t n ě n í p o s t o tl pell Ý 111 d 1 II Ž II í k e m viz p o s t II P P ohl e-
davky. . . 

p~jetí do rozsudečného v}rroku viz rozsudek. 
vzaJ:.m~.oll p~něžní pohl~~~vk,u };emůže manžel namítati započtením proti 
manzelcmu naroku na vyzlvnc Cl s. 7746 
byla~li ,proti ža,lo?ni~u ,1~~rokll upl.~tně.na námitkou započtení vzájemná po
hleda,:,ka, ~astava Ťlrn ucmek zahalene rozepře do výše žalobního nároku' 
byla-II vZ~Lemn~. pohledávka již zažaloyána, brání zahájená rozepře tomu; 
by byI~ taz vza]ernna pohledavka namltána k započtení čís. 7905 
daru VIZ dar. ' 
na povinný díl viz díl p o v i 11 n ý~ 
obchodním zmocněncem viz o b c hod 11 í z moc II ě II e c 
společnosti viz s p o leč 11 o st.' 
na lombard válečné půjčky viz v á leč n á p ů j č k a. 

Zápůjčk~: sml?uvou, pOdle níž bude budoucně poskytnuta, nevzniká ještě pohle
davka, jež' má býti zajištěna zástavním právem č: í s. 7683. 
pokud (ne)má sprostředkovatel nárok na odměnu za sprostředkování čís 
7701, 8284. .. 
měnová doložka viz měna. 

Zápůrčí žaloba viz ž a I o- b a z á p ů r č í. 
.laručeni se za výsledek viz s m I o u v a ve pro s p ě c h tře t í o s o b y. 

- a vydání směnek viz smě n k a. 

Zasílatel: nárok zákazníka na náhradu škody, ježto pro nesprávné vy clení zboží 
musel zaplatiti pokutu čís. 7727. 
nár?k odesílatele pro!i, zasí1a~eli n~ náhradu škody ze ztráty zboží, ježto 
za~l~at:1 nezaslal ZbO~l nva, udanou mu adresu, promlčuje se v jednoroční 
lhute cl. 386 obch. zak. CI s. 8321. 
pokud. neIz~ v příkazu zasílateli spatřovati zmocnění, by zasílatel převzal 
pro zakazmka také zboží neobjednané čís. 7997. ero nárok odesílatele proti zasilateli na odvedení dobírky neplatí lhůta 
cl. 386 obcI1. zák.; pokud jest zaviněním při volbě mezizasílatele pověřil-Ii 
ho vybráním dobírky č i s. S103. ' 
p~evz~l~li zasilatel movité včci pouze do úschovy, nelze použíti čL 386 obch. 
zak. CI s. 8191. 
(zákonné) zástavní právo jeho; rozsah jeho ph postupných dodávkách va
gonových; vznik není podmíněn dospělostí pohledávky' vztahUje se i na 
náklady zadržení; zadržovad právo jest oprávněn uplat~iti ve staniCI ode
sílací čís. 7740. 
promlčení nároku příkazce proti zasílateli na vydáni odškodného jež za
~íIatel.obdržel y~~ pojišt'ovny; zaspatel jest jen tehdy oprávněn zadržeti od
skodne a pOUZltI ho k zaplace111 vlastních útrat oznámil-li a vyúČJtoval-li 
útraty příkaz ci čís. 8392. ' 

Zásilka poštovní viz doprava poštovní. 
Zasno'ubení: pokud slib snoubence není darováním Cl s. 8272. 
~ bylo.-li zasnoubení zrušeno snoubencovou smrtí, nemá druhý snoubenec 

proh pozůstalosti zesnulého snoubence nároku na náhradu šk09Y čís. 8314. 
Zásobovací důstojník viz n á I e zná 11 rad n í. 
Zástavní právo viz též h y pot e k a, r o z vrh n e j v y Š š í hop o dán í. 
~~ ~ pokud lze je zříditi prohlášením k věcem, jež byly již v moci věřitelově, 

třebas k nim nemčl věcného práva čís. 7680. 
~ov~m doslovem § 469 obč. zák. nebylo nic změněno na zásadě, že 
1 klllhovní zástavní právo lze zříditi jen ku zajištění platné a trvající 
pohle~á~k.y; smlouvou, podle níž bude zápůjčka budoucně poskytnuta, 
~~vznJka Ještě pohledávka, jež má bSrti zajištěna zástavním právem 
CI s. 7683. 
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§ 459 ol;č. zák. nevztahuje se na případ, že se změnHa vnitřní hodnota:. 
zástavy; zástavní věřitel není sám od sebe povinen předložiti zasta
vené vaJečné plljčky k výměně 'č í s. 7717. 
a zánik jeho zahájením vyrovnacího řízeil1Í čís. 7734, 7735. 
povinnost prodatele postarati se o vS'maz jeho, bylo-li na prodaném 
domě zaznamenáno pro dávku z majetku a přírůstku na majetku čís. 
7966. 
závazek dlužníka platiti pojistné premie z pojistek, daných do zástavy, 
není dotčen zahájením vyrovnání o jeho jmění; zaplatil-Ii splatné premie 
zástavní věřitel, jest oprávněn domáhati se na dlužníku náhrady či s. 
8287. 
povolení jeho pro náhradní nárok na základě rozvrhového usnesení 
čís. 8337. 
v případě sloučení práva zastavního a vlastnického při zavazené nemo
vitosti trvá zástavní právo jako knihovní vlastnická ]1ypoteka; dokud 
nebylo vymazáno, nabude opět plné úč,innosti, jakmile se skončí slou
čení; oprávnění vlastníka nemovitosti k postupu čís. 8363. 

vnucené: nelze zapsati v poznamenaném pořadí; odpor proti přikazání po
hledávky v poznamenaném pořadí čís. 7941. 
exekuce nuceným zřízením zástavního práva pokud se tSrče poznámkou 
vykonatelnosti vymáhané pohledávky vložené na nemovitosti, obtížené 
fideikomisární substitucí; povolení exekuce s doložkou, že se vklad 
nebo poz·námka děje bez újmy substitučních práv čís. 8015 . 
nabyti jeho na koncesi, třebas třetí osobě přísluší proti dluž'níku právo, 
by se vzdal koncese, převedl ji na třetí osobu a učinilo tom .příslušné 
prohlášení živnostenskému úřadu; rozsah a trvání zástavního práva 
čís. 8290. 
pro dávku z majetku a přírustku na majetku: pokud jest kupitel 
oprávněn domáhati se na prodateli výmazu jeho čís. 8393. 
neplatí tu § 15 ex. ř. či s. 8478. 

zákonné: 111 ě r n é h o bylo zachováno čl. III. uv. zák. k ex. ř. čís. 7678. 
zasílatel viz zasílatel. 
poplatl{u z převodu viz poplatek převodní. 
n a vn e s e 11 Ý ch s vrš c í c h 11 á j e m c n v Ý c h (§ 1101 obč. 
zák.) není propujčeno obecním dávkám; vznik a pořad zákonného zá
stavního práva, pokud ručí vnesené svršky i za příští činži čís. 7819. 
způsob zájemného popsání svršků podle § 1101 obč. zák. čís. 8030. 
zájemné popsání svršků jest prozatímním opatřením a platí o něm 
§ 399 čís. 3 ex. ř.; byla-li složena jistota za nájemné, jest je zrušiti 
čís. 8131. 

Zastoupení před soudem: ne d o s t a t e k jeh o viz z mat e Č 11 o s t. 
Zástupce' chudých viz p r á v och II d Y c h. 

- místní: vvdání mu zboží viz Sll 1 n u vak u p n í. 
právní: pVI nám o c jeh o viz pln á moc. 
~ c h u d é str a 11 y viz p r á v och II d Ý c h. 
~ pokud ručí právní zástupce prodatelův kupiteli, že vydal prodateli 

předčasně část kupní ceny čís. 8150. 
zákonný: kterým soudem jest ho zř!diti, jde-li o žalobu proti osobě přijaté 

do ústavu choromyslných čís. 7937. 
~ viz též a d v o kát, not á ř. 

Zastupitelstvo obeclÚ viz o b e c. 
Zatčení a náhrada škody viz n á hra d a š k o d Y pod I e § 1329 ob Č. zák. 
Zatímní opatření viz pro z a tím n í o pat fen í. 
Závdavek: pokud předpisem čl. 285 obch. zák. nebyl zrušen § 90s obč. zák. čís. 

796!. 
Závěrkový list viz list závěrkový. 
Závěť viz pořízení poslední. 
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Závod obchodní: zcizitel jeho není oprávněn, otálí-li nabyvatel s převzetím, k ná
vrhu, by byl pro závod zřízen soudem sekvestr čís. 7892. 

Záznam z á s t a v n í hop r á v a a pře trž e n í pro mlč e n í viz pro-. 
mlč e n í. 

- a s c h vál e n í S t. P o z. ú řad II viz p o z e rn k o v Ý ú řad. 
Zbavení svéprávnosti.: nejde o schválení přenesení poručenstvÍ (opatrovnictví) po

dle § 111 J. 11., usnesl-ji se soud jinak příslušný k provedení řízení o zba
vení svéprávnosti, že se má od provedení tohoto řízení podle § 12 (4) 
řádu o zbav. svépr. upustiti, ježto toto řízení s opatrovnickou ochranou 
jeho zavedl již soud cizozemský čís. 8221. 
vyšetření znalci, lékaři není nutným v řízení o zbavení svéprávnosti 
pro pijáctvÍ; pokud míra a stupeň užívání alkoholických nápojů přesa
huje stupeň obvyklý mezi slušnými lidmi čís. 8222. 
předpis § 248 obč. zák. platí i proti zletilému, jenž byl zbaven svépráv
nosti pro marnotratnost čís. 7975. 
ujednání, že spory zůstanou v klidu a že si strany ponesou útraty, vy
žaduje ohledně nesvéprávné strany svolení zatímního podpůrce a schvá
lení soudu čís. 8525. 
byla-li pOdána žaloba proti osobě přijaté do ústavu choromyslných aneb 
osobě, ohledně níž se koná řízení o zbavení svéprávnosti, kter~rm sou
dem má býti zřízen zákonný zástupce čís. 7937. 
sborový soud musi o odporu rozhodnouti věcně čís. 8148. 
stálost pobytu ve smyslu § 12 řádu; otázku příslušnosti jest rozhod
nouti zvláště v každém jednotlivém případě čís. 8516. 

Zcizení: zákaz jeho viz tamže. 
Zdatnost viz náhrada škody podle § 1315 obč. zák. 
Zdržovací žaloba viz s o u těž 11 e k a I á. 
Zemský fond viz f_oud zemský. 

- soud v Praze: pří s I u š n o s t viz tam ž e. 
Zhodnocení p,ři výměnku viz v Ý měn e k. 

- Jinak viz měna. 
Zkouška advokátní viz a d v o kát. 

- krve viz o tec ne man žel s k ý. 
ZkráceIÚ přes polovinu ceny obecné; předpokládá se, že zkrácený smlouvu splnil 

čís. 8498. 
Zlomyslné opuštění viz r o z vod man žel s tví. 
Zmatečnost (zmatek): ve smyslu § 16 nesp. říz. jest zmatečnost ve smyslu' civ. 

řádu soudního; k ní jest i v nesporném řízení přihlížeti z úřadu; jde o zma
tečnost, byla-li rozluka povolena proti manželu, jehož pobyt byl neznám, 
aniž bylo postupováno podle obdoby §§ 115---117 c. ř. s. čí 5. 8211. 
nejde o ni, byl-li soudní odhad deskových nemovitostí proveden okresním 
soudem, jenž k tornu byl právoplatně delegován čís. 8296. 
pod I e § 477 čís. 2 c. ř. s.: a vy hot o ven í r o z s u d k U vii.. 
r o z s ude k. 
po' dle § 477 čís. 4 c. ř. s.: obdoba jeho při odhadu nemovitosti za 
účelem vyměření dávky z přírůstku hodnoty čís. 8160. 
vzdálila-li se strana proto, že byla vyklizována jednací síň v době, na niž 
byla do ní předvolana či s. 7679. 
soudce není povinen vyzvati stranu, čekající před soudní síní, by vešla do
vnitř a účastnila se jednání čís. 8460. 
byl-li rok ustanoven výhradně jen ku provedeni důkazů dožádaným sou
dem, nelze opomenutí obeslání strany podřaditi pod § 477 čís. 4 c. ř. s. 
čís. 7909. 
nebyla-Ii strana obeslána k odročenému odvolacímu líčení čís. 8246. 
pod I e § 477 čís. 4 a 5 c. ,ř. s.: byl-li žalovan~r obeslán k rukám 
opatrovníka místo k vlastním rukám, ač nebylo osvědčeno, že jest jeho po
byt neznámý čís. 7797. 
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nebyl-li o odročení odvolacího roku vyrozuměn právní zástupce strany 

či s. 7889. . d 'd""1 ." I 
nejde oň, došlo-li k rozsudku pro z~eyšk~ní žalobOl .?, pov~ 1, lez o Sl za 0-

vaný neopatřil včas potvrzení vysvedce111 chudoby Cl s. 8307. " 
nejde oň, byla-li strana zastoupena u okresního s.oudu ve sporu nad 2.000 Kc 
obecným zmocněncem či s. 8594. y,' . 
pod I e § 477 či s. 5 c. ř. s.: pokud staCt odvola111 se advokáta na 
plnou moc v jiných spisech č i s, 8256. 

Zmenšení pracovní sily viz 11 á h -r a d a š k o d Y pod I e § 1325 ob Č. z á k. 
Zmeškáiú: r o z s II dek viz r o z ude k pro z m e š k á yl1 i; v ' 

_ 1 h ťt t.y k ž a lob n í od P o věd i viz od P o v e d z a lob 11 1. 

Změna poměrů a v ~I Ž i v n é viz v v Ý ~ i v n é. , y 

~ žaloby: pokud nejde o zmenu zaloby, nybrz o přeměnu žaloby určovaCÍ 
v žalobu o plněni čís. 7703. y,.., v . 

nejde o ni, nýbrž o pouhou úpravu, za~ana-h, I~~hrad~ skody, l;:n yro 
případ, že by soud nevyhověl pťtvodni zalobm zadost! o vydam pred-
mětu nájmu čís: 7744. y,,, • v 

nejde o ni, nýbrž o vst~p l10yé o~oby do sp?r~, rO;~lrena-h zalo-h-a protI 
veřejné obchodní spolecnosÍl take na spolec'\1lk~ c 1~. 7781. 
nejde o ni, nahražen-li neexistující právní podmet fyS1Cko11 osobou čís. 

8431. ". I I' " te 
nelze ji povoliti, zahájil-li kdo spor pÍ1vodne Jen v ~s n.lm lmel;emy , ~ -

prve za sporu vzhledem k námitce. l1~d<:st~tku akt~v:l~ho opravnem ku 
sporu prohlásil, že do sporu vstupuje I treh osoba c I '::i. 8399. 

Zmocněnec obchodní viz obchodní zmocněnec. 
Znalci při odhadu viz o d had. . y , 

Známka ochranná: pokud lze ji ~ojati. jak~ d?dat~k. 9-0 firmy Cl s. 8265. 
Znehodnocení válečných půjček VIZ val e c 11 e pll J c k y." , 
Zohyzdění viz n á hra d a š k o d Y pod I e § 1326 ob c. z a k. 

Zpětvzetí žaloby viz žalob a. 
Zpráva mylná viz 11 á hra d a š k o d Y pod I e § 1300 ob č. zák. 

Způsobilost býti stranou viz s! ran a ~ e s p o, r u. 
Zrušení manželského svazku VIZ man z ~ 1 s tvl. , 

_ náhradního nálezu viz nález nahradnl. 
~ soudní výpovědi viz v ý_p o v ě ď s o II d 11 í. . 
_ svatební smlouvy viz smlouva svatebul. 

Zřeknutí se ústního odvolacího líčení viz o d vol á n í. 
Zubní lékař viz lékař zubní. 
Zvrácení posledního pořízení viz p o ř i z e II i p o s 1 e d II í. 
Zvěř viz hon i t b a. > 

žaloba: knihovního držitele proti držiteli pozemku o vydání pozemku; pokud jest 
ji zamítnouti čís. 8538. . • , " ' 
žalobní odpověd' ViZ odpoved zalobnl. 
z měn a jej i viz tam ž e. y , 

o r o z vod viz r o z vod man zel s tVl: . . 
prohlášení žalob"ce po~le § 41~ c. r. s. VI~ t.amze: 
o' o d u z 11 á ním a 11 z e I s k e hop II vod II ~ 1 t ~ t e VIZ dítě. 
o uznáni nemanželského otcovstVI VtZ otec neman-

želský. ,'. 6 ' 
o z ruš e 11 í n á hra dni hon ale z u podle zákona ze dne . cervna 
1887, čÍs. 72 ř. zák. viz n ~ I e z n á~ ~ rad ~ í.. 
o z v r á c e 11 í P o s 1 e dnI hop o r I z e 11 I VIZ P o říz e n i p o s 1 e rl n í. 
z drž o v a c í viz s o II těž 11 e k a 1 á. 
odpťtrčí viz odpůrčí I~~rok., 
o obnovu viz obnova rlzenl. 
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v žalobní prosbě o zaplacení jest zahrnuta i ža10bní prosba o složení na 
soudě čís. 7773. . 

-,- žalobu lze vzíti zpčt bez svolení žalovaného a bez vzdání se nároku až do 
počátku nového prvého roku, nekonal-Ii se prvSr rok o žalobě II sborového 
soudu pro klid řízení čís. 7681. 
obmeziti žalobu lze bez její změny jen za předpokladú § 237 c. ř. s. čís. 
8436. 

k ~řík~Zll žalobce, by žalohnÍ nároky rozdělil do několika žalob, jest po
volan Jen soud. prvé stolice; příkaz takový nelze však vydati, byl-li již 
vznesením námItky nepříslušnosti soudu zahájen mezispor o příslušnost 
soudu čís. 8588. 
v;astnická: není proti ní vyloučena námitka lstivosti při nabytí vlastnického 

práva čís. 7732. 
podle § 372 obč. zák.: ten, komu byl pozemek prozatímně přidělen, jest 

oprávněn domáhati se odevzdání na to.m, kdo. -se nemůže vykázat ani 
prozatímním přídělem čís. 8536. 

konfesorní podle § 523 obč. zák.: není k ní aprávněn ten, kamu byl pastou
pen výkon služebnosti požívání čís. 7939. 

zápůrčí: proti vlastníkově záptlrčí žalabě na ochranu proti výkonu služeb
nosti jest přípustna obrana vydržecí držby služebnosti, t. j. držbv ,po
řádné, bezvadné a bezelstné, leč' že vlastník nabyl obtížené nemavitosti 
v důvěře, že vlastnictví nemovitosti jest neomezené čís. 8520. 
netřeba ji padati proti všem spaluvlastníkům čís. 8541. 

na zrušení společenství: kterak má zníti žalobní návrh čís. 8556. 
dědická podle § 823, prvá věta, abč. zák.: není přípustna prati adkazavníku 

čís. 8426. 

dědice: přihlásivšíha se s výhradou inventáře proti exekuci k vydobytí po
zllstalostnÍ pahledávky čís. 8136. 

určovací: pakud nejde o změnu žaloby, nýbrž o přeměnu žaloby určavaCÍ 
v žalobu o plnění; v tom, že žalovaný popřel žalabcovu pa hle dávku při 
vyrovnacím stání, nelze spatřovati žalabcův zájem na bezodkladném 
určení čís. 7703. 
nelze se domáhati určení, že žalobci přísluší povinný díl z pozůstalosti 
a že žalovanS' jest povinen to uznati, pakli byl zří-zen a pozůstalasti 
saupis a žalobce uvedl v žalobě přesně výši pavinnéha dílu čís. 8449. 

o plněni: není závady, by do ní nebyl pojat mezitímní určovací návrh, tý
kající se nutného předpakladu rozhodnutí sporu čís. 8138. 

o zmatečnost: soudní výpavědi z bytu; neplatí kratší lhůty § 575 c. ř. s.; 
ca JSOll soudy vyšších stolic pavinny zkoumati z úřadu; po.čítánÍ lhůty 
k žalobě doručena-li výpavěd' o.patrov,níku čís 7963 
nemá ji nesp·omé řízení čís. 8457. 

podle § 35 ex. ř.: jest již v žalobě udati, zda u.platňovány námitky nárok 
zrušující čj pouze zastavující čís. 8309. 

-jest určiti hodnotu předmětu rozepře podle § 57 j. n. čís. 8147. 
platí předpis § 57 j. n.; napotomní obmezení exekuce na peníz nepře
vyšující 300 Kč čís. 7785. 
musí býti vždy žádán9- rozhodnutí o námitkách proti vymáhanému ná
roku; domáháno-li se zru.š_ení povolené exekuce, 'jest žalobu admítnouti 
čís. 8125. . 
postup vyÍn'áhané pohledávky jest skutečnosti zrušující pro posavad
ního vymáhajícího- věřitele nárok podle § 35 ex. ř. čís. 8128. 
jíž jsou uplatňovány námitky proti nároku nemanželského dítěte, sou
dem již přiznanému a exekucí vymáhané!llu, není sporem podle § 224 
(1) c. Ť. s. čís. 8510. 

podle § 37 ex. ř.: do kdy jest jí podati; zmeškal-li vlastník lhůtu, právo 
jeho. na žalobu z abohacení čís. 8092. 

- jest určiti hodnatu předmětu rozepře podle § 57 j. n. čís. 8147. 

176ť} 

pokud není její žádáni duvodem k zamítnutí čís. 8549; ' ''' 
domáhá-Ii se třetí osaba nepřípustnosti exekuce z duvodu prava pn~ 
slušejícího jí následkem postupu zabavené pohledávky nebo. zabave-
ného. nároku čís. 7861. ~ , 
nev:yhledává se, by předpo~lad, že ž,alabu pad~vá osaba od dluzl1\ka 
rozdílná, byl mezi stranamI nesparnym; lhostejno, že exekuční soud 
uvedl jako vlastníka určitou osobu Č.I s. 8129: ., ,. 
podnájemník nemůže se brániti protI e,,~ek~cI vy~hz!?lm, vede ne proŤl 
podpronajímateli, žalabou p"o~le § 39. C15: J ex. r. Cl s. S.1~6 .. 
nepřísluší veřejnému spalecl1lku proŤl vykoHu e~e~uce, lez byla ~ ~a~ 
valena věřiteli jiného společníka udělením zmacne11l, by se na ver~Jn~ 
spalečnosti domáhal rozděl;ní její majet~o.v,é P?dstaty a fO,zloucem 
pOdílu svého. dlužníka za učelem llspokoje11l sve vykonatelne pohle-

dávky čís. 8491. '" ., ~, l~' 'I 'k 
prodal-li vlastníkúv, zmoc~ěn~,c, vec ~v~vym lmene~, pns USl v astpl u 
prati exekuci vedene vymahajlClm ven~elef!1 zmocnence na pohledavku 
za kupitelem, žalaba padle § 37 ex. r., trebas mu pOhledavka zmoc-
něnce nebyla pastaupena čís. 8587. ", ~ , , . , 
nejde o. ni, nS'brž O žalobu padle ~ 39, CIS: 5 ex. f:, dam~~a-h ,se ten, 
prati němuž se vede exek;rc~ v~khzen;:n jako protI p .. o,dnaJem11lku ne
uřípustnosti exekuce, tvrde, ze Jest l1aJemce~ by.tu CI. s. 7828; , 

podl~ § 39 ex. ř.: není ustanoveno, zda a kdy a l~k, jest. Sl vy~ac~ vyrak 
o neplatnosti, o zrušení l1eb o neú,č..in~osti :xek~c;,mho tItulu, nyb~z n~t.n0 
tuto. otázku posuzovati podle zvlast11lch predplsu o tam vy-dan~ ch Cl s, 

8457. . dl·. . 7965 podle § 39 čÍs. 1 ex. ř.: jest pří,pustna jen, kde to zako~ 9vo- ;Ije Cl S. , . 

podle § 39 čís. 5 ex. ř.: jde a ni, domáhá-li se ten, pratI nen:uz se vede ex:
klice vyklizením jako proti podnájemníku nephpu5tnosb exekuce, tvrde, 
že jest nájemcem bytu čís. 7828, 8126. ~, ~ ~, 
může býti důvodem adkl,,;du exek~ce P?dle, § ~2, CIS. 5 ex. r. CI s. 8071. 
ža:oba padnájemníka pľot~ ex~kllcl ~ykhz~~;~ Cl s. 81~5~. 
žaloba proti exekuci vyklIzemm; dukaz tlZI zalabce CI s. 8320. 

žalobní odpověď viz o d P o v ě ď ž a lob ~ í. . ~ , 
železniční zřízenec viz z a m ě s t n a n e c zel e znl C 11 1. 

židé a j a z y k o v á a t á z k a viz j a z y k 5 tát fl í. 
žito viz m o u k a. , . 1 
živnost hostinská a výčepnická: pokud se nelze domahah zrušení exekuce pod e 

§ 341 ex. Ť. čís. 8351. . 1 dhl··l h 
pachtavní smlouva nebyla zrušena tím, ž~ )Jr~pacnt~vate.? aSI pac ~ 
týře II živnostenského úřadu jako pachtyre ZlVl1.astl, ': dusled~ll c:~az 
živnastenský úřad zakázal pach!ýřJ p.r~vovz?vatJ hostmskou ZlvnOSl a 
pachtýře z hostinských mí5tnasŤl vyklidIl Cl s: 8171. , ''- . 
pachtovní smlouva jest z,áviSlá na 5c~vále;ní žlvno~tenske!lO ~radu; J,~e 
o padmínku rozvazovacl nebO' od~ladaCl) bylo-ll, sC,hvale~l pach"t~r:
odepřena, užívá pachtýř nadále mlstnosh bez prav11lho duvodu Cl 5 .. 
8383. 

živnostenský řád: vztahuje se i 11? pomacľ~é dělní-ky placené od kusu čís. 8535. 
--- soud: pří s 1 u Š II o s t VIZ tam z e. ~. , 

é společenstvo viz s pol e č e II s t v ~ Z 1 v,n o s ten s k c. 
Ý zaměstnanec viz sml a u v a s 1 u z e b 11 1. 
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Čís, čh-. 

§ 550 8019, 8355 § 914 7684, 7757, 7844, 7930, 
§ 551 · 8524 7951, 7982, 8122, 8354, 
§ 585 · 8294 8459, 8464, 8477, 8481 

Seznam § 586 . . . . · 8294 § 915 · 7844 ustanoveni zákonných, • y § 608 7761, 7888, 8015, 8302, 8335 § 916 8461, 8469 jez § 612 8305, 8335 § 918 7704, 7851, 8438 byla v tomto ročníku vyložena. § 613 · 7761 § 919 7851, 8438 
§ 655 · 8106 § 920 8369, 8438 
§ 681 8302, 8335 § 922 7882, 7918, 8393 

I. Občanský zákonník. § 689 8106, 8190 § 928 . . . 7966, 8393 
§ 696 · 8383 § 932 7918, 7952, 8104, 8551 § 726 · 8190 § 933 7695, 7855, 8094, 8490 Čís. 

čís. § 759 · 7771 § 934 . . . . · 8498 § 784 8449, 8528 § 936 7683, 7684, 7904, 7969, II 5 · 8410 § 297 7769, 8092, 8269, 8519, 8589 § 785 7912, 8513 8185, 8348, 8479, 8548 § 22 . . . . . · 8305 § 297 a) 7769, 8519, 8589 § 795 · 7935 § 938 8272, 8544 § 26 7720, 7756, 7762, 7826, 8002, § 302 · 8277 § 796 7771, 8056, 8497 § 950 · 8544 8111, 8143, 8345, 8412, 8431 § 305 · 8540 § 799 7691, 8086 § 9ól 8150, 8488 § 33 8000, 8437, 8492 § 312 8288, 8569 § 800 .80g6 § 964 · 8150 § 42 8302, 8335 § 313 · 8569 § 802 7717, 8136, 8182, 8282 § 967 · 8191 § 45 8272 § 326 7732, 7997, 8241, 8520 § 804 · 8497 § 968 · 7892 § 46 · 8314 § 329 · 7881 §81O · 8368 § 974 8312, 8533 § 91 7746, 7803, 7875, § 330 8043, 8586 § 815 · 8136 § 983 7683, 8176 8107, 8110, 8264, 8267 § 364 · 7742 § 821 7717, 8019, 8182 § 988 · 8444 § 92 7803, 7878,7921, § 364 a) · 8455 § 823 · 8426 
7706, 8541 § 1009 8012, 8488 8107, 8230, 8298 § 364 c) 8260, 8554 § 828 

§ 1016 7997, 8012 § 365 7862, 8049, 8253, 8571 § 829 · 7890 § 93 · 8232 
§ 830 7811, 8556 § 1017 7997, 8026, 8587 § 103 8273, 8537 § 366 · 8538 § 1029 8026, 8072 § 109 7797, 7802, 8230, § 372 8520, 8536 § 833 7890, 8072 

§ 1036 · 8287 § 834 · 8072 8273, 8408, 8557 § 373 · 8536 
· 7770 § 1037 7796, 8287 § 138 · 8203 § 418 .8034 § 835 
· 8180 § 1041 7867, 8287 § 141 7836, 7977, 7991, § 427 · 8277 § 836 

8072, 8180 § 1042 7796,7977, 7991, 8003 § 428 · 1680 § 837 8153, 8164, 8213 
§ 841 · 8341 § 1045 · 7970 § 142 7836, 8213 § 431 · 7833 

· 7706 · 7970 § 436 · 7833 § 843 § 1047 § 143 · 8196 
§ 861 · 8459 § 1048 · 7882 § 147 · 8213 § 440 · 8253 . . . . 

§ 449 · 7683 § 863 7804, 7901, 8183, 8219 § 1051 · 7882 § 158 · 8199 
§ 452 § 865 7919, 8525 § 1052 7825, 7983, 8324 § 159 7806, 8097 · 7680 
§ 457 · 7740 § 866 · 7953 § 1062 · 7968 

§ 161 .8202 
· 8459 § 163 7903, 7972, 7987, § 459 · 7717 § 869 
· 8586 § 1063 7704, 8462, 8527 

8016, 8024, 8198, 8202 § 469 7683, 8363 § 877 
7743, 7840, '7928, 7936, 8007, § 1072 · 8445 § 165 7992, 8206, 8258, 8475, 8492 § 471 7740, 7767, 7825, 7983, 8381 § 879 
8130, 8347, 8349, 8350, 8352, § 1075 · 8445 § 167 .8404 § 480 · 7757 8353, 8364, 8553, 8562, 8586 § 1090 8299, 8596 § 180 · 8406 § 481 · 7757 odst. 2 čís. 2 '. 8179 § 1092 · 8596 § 196 · 8070 § 483 · 7976 

čÍs. 4 7935, 8061 § 1098 7840, 7973, 8464 
§ 1099 · 8108 

§ 217 . · 8458 § 485 · 7939 § 880 a) · 7872 § 230 · 7830 § 509 · 8569 
· 7816 § 1101 7819, 8030, 8131 § 233 7919, 7963, 8164 § 521 7969, 7976, 8106, § 881 
· 7953 § 1112 · 8171 § 890 

§ 1114 7715, 7829, 8482 
§ 241 8152, 8419 8299, 8398, 8471, 8479 

§ 891 · 7953 § 242 8152, 8419 § 523 7939, 8520, 8541 § 896 · 7731 § 1116 7685, 7829 § 248 7953, 7975 § 525 7976, 8398;' 8514 § 897 · 8383 § 1116 a) · 7724 § 271 · 8153 § 531 7691, 8087 § 902 7774, 8490 § 1118 7725, 8108, 8595 § 274 · 8161 § 538 8305, 8335 § 903 7774, 8074 § 1120 · 7890 § 276 7937,8211 § 543 · 8542 § 904 7825, 8258 § 1121 · 8477 § 294 7769, 8269, 8519, 8589 § 547 7691, 8087, 8158, 8355, 8563 § 908 7877, 7961 § 1151 7702, 7793, 7845, 7917, § 296 · 7960 § 549 · 7690 § 909 · 7719 '.'994, 8098, 8099, 8481, 8544 
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Čís. Cís. 
Čís. Čís. 

§ 1152 7701, 7702, 7785, § 1329 · 7854 
Občanský zákonník pro říši Německou: . § 1503 · 8492 

7994, 8098, 8099, 8153, § 1333 7753, 8100 
§ 1708 · 8492 

8281, 8284, 8359, 8459 § 1334 7750, 7915 čl. 21 l1V. zák. 7987, 8492 § 1717 · 7987 
§ 1157 · 8052 § 1335 · 7719 
§ 1159 · 8535 § 1338 · 7853 II. Obchodní zákonník. 
§ 1152 · 8157 § 1346 · 8586 
§ 1152 b) 7714, 8550 § 1357 · 7699 či~. či. 171 · 8165 
§ 1164 · 8157 § 1358 8157, 8301, 8546, 8580 čl. 172 · 7849 
§ 1156 · 7886 § 1354 · 7699 čl. 15 · 8563 čl. 211 · 8011 
§ 1167 7952, 8476 § 13711 7690, 7854, 8240 čl. 16 odst. 2 8265, 8521 čl. 213 · 8105 
§ 1168 · 7996 § 1380 7783, 8341 čí. 19 · 8437 čl. 250 7845, 8126 
§ 1168 a) . . . . · 8183 § 1385 · 8341 čl. 22 · 8563 čl. 265 · 8451 
§ 1170 7825, 7951, 8354, 8476 § 1386 · 8341 čl. 24 · 7739 čl. 266 · 8378 
§ 1173 · 8459 § 1389 7875, 8258, 8264, 8267. 8548 čl. 26 odst. 2 · 8014 čl. 269 · 8011 
§ 1175 7848, 8304 § 1392 . 7731, 8128, 8204, 8285, čl. 37-40 .. . · 7696 čl. 270 7808, 8367 
§ 1184 · 7848 8374, 8422, 8470, 8499, 8505 čl. 47 7696, 7845, 8001, 8576 čl. 271 čís. 1 · 8378 
§ 1189 · 7848 § 1393 7939, 8392 čl. 49 · 8576 čl. 279 · 8354 
§ 1190 · 7848 § 1394 . . . 7762, 8505 čl. 106 · 7916 čl. 282 · 8191 
§ 1198 · 8367 § 1395 8051, 8285, 8422, 8500 čl. 108 · 7916 čl. 285 · 7961 
§ 1201 · 8304 § 1396 7762, 8051, 8285, čl. 110 · 7781 čl. 291 · 7827 
§ 1215 · 8010 8461, 8500, 8552 čl. 111 · 7781 čl. 314 · 7740 
§ 1220 · 8205 § 1397 · 8499 

čl. 112 7781, 8371 čl. 339 · 7846 
§1222 · 8417 § 1400 · 8303 

čl. 114 · 7916 čl. 343 7990, 8144, 8369 
§ 1226 · 7705 § 1401 · 8303 

čl. 119 · 7781 čl. 346 · 8551 
, 1264 7694, 7746, 8003, 8229 § 1404 7822, 8429, 8586 čl. 123 čís. 2 · 8175 čl. 347 . . . . · 8551 
1 1265 7758, 7952, 8229 čl. 126 7781, 8491 čl. 354 7990, 8144, 8289, 8359, 
§ 1271 · 8529 

§ 1405 8429, 8580 
čl. 127 7758, 8175 8484, 8567 

§ 1272 · 8529 
§ 1407 · 8580 čl. 128 · 7768 čl. 355 7946, 8289 . . . . § 1408 · 8429 § 1295 7690, 7745, 7820, 7996, § 1409 7721, 7773, 7927, čl. 129 7905, 8175 

čl. 356 7946, 8144, 8484 
8005, 8027, 8077, 8115, 8123, odst. 4 · 7849 
8155, 8178, 8286, 8498, 8511 8283, 8455, 8470 

či. 131 · 8547 čl. 351 · 8499 

odst. 2. 8210, 8233, 8544 § 1412 · 8176 čl. 133 · 7905 čl. 368 · 8587 
§ 1297 7745, 7791, 7835, 8077, 8115 § 1415 · 7827 čl. 150 · 8316 čl. 380 7727, 8103 
§ 1298 · 8593 § 1416 · 7827 čl. 151 čís. 4 8166, 8316 čl. 382 . . . . .7740 
§ 1299 7908, 7958, 8027, 8077, 8172, § 1418 · 8258 čl. 165 · 8315 čl. 385 8103, 8191, 8321, 8392 

8352, 8382, 8403, 8511, 8593 § 1422 · 8580 
§ 1300 · 8042 § 1424 .7700 III. ]urisdikční § 1301 · 8585 § 1425 7773, 7830, 7892, 8175, 8283 

norma, 
§ 1302 8467, 8585 § 1431 7881, 8092, 8226, 8255 čís. čís. 
§ 1304 8081, 8123, 8286, § 1432 · 7881 

8415, 8585, 8593 § 1435 8083, 8157, 8586 § 1 7682, 7728, 7742, 7775, 7787, § 46 · 8057 
§ 1308 · 7975 § 1437 7881, 8043, 8586 7793, 7801, 7853, 7921, 7954, § 47 .8057 
§ 1309 · 8096 § 1438 7746, 7905, 8316, 8576 8009, 8025, 8040, 8049, 8102, § 49 čís. 5 · 787\ 
§ 1310 7975, 8593 § 1440 7745, 8381, 8488 8127, 8187, 8224, 8270, 8361, - čÍs. 5 · 8592 
§ 1311 7998, 8059, 8183 § 1442 · 8285 8391, 8401, 8419, 8432, 8441, - čís. 8 · 7695 
§ 1313 a) 7756, 8585 § 1446 · 8363 8495, 8502, 8517; 8573 § 50 čís. 3 · 8102 § 1315 7745, 7780, 7985, § 1447 · 8498 

8080, 8143, 8448, 8585 § 1452 · 7833 § 3 7718, 7722 § 51 čÍs. 3 · 8555 

§ 1316 · 8523 § 1453 · 8168 § 7 a) · 7959 § 54 · 8141 
§ 1318 · 8584 § 1455 · 7833 § 28 · 8220 § 55 · 8503 

§ 1319 · 8584 § 1477 . . . 7833, 8514, 8559 § 29 7974, 8534 § 56 odst. 2 8141, 8214 

§ 1320 · 7985 § 1480, původní doslov · 8532 § 31 8296, 8397 
§ 57 7785, 8147, 8590 

§ 1324 · 7998 § 1487 7933, 8310 § 50 7959, 8141 

§ 1325 7834, 7863, 8421, 8575 § 1489 7753, 8123 § 41 odst. 2 7755, 8217, 8483 § 75 · 8105 

§ 1325 · 7791 § 1493 8158, 8514 § 42 · 8082 § Sl 8117, 8308 

§ 1327 7690, 8235, 8298 § 1498 · 7833 .- odst. 3 · 7793 § 83 · 7871 

§ 1328 8427, 8456 § 1500 7914, 8520, 8538 § 45 7910, 8453 § 84 · 8119 
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S 88 odst. 
odst. 2 

§ 91 
§ 94 
§ 95 

. . 7736 
8495, 8530, 8597 

· 8117 
· 8483 
· 8117 

§ 104 
§ 109 
§ 111 odst. 3 
§ 117 

čís. 

7766, 8446, 8483 
· 7974 

8221, 8223 
· 8295 

IV. Soudní řád. 
Čís, čís. 

čl. XIII.'uv. zák. 7753, 7817 8253, 8356, 8531 
čl. XIV., čÍs. 3 llV. zák. 7753, 7817 § 192 odst. 2 · 7822 
čl. XLII. llV. zák. · 8059 § 214 · 8318 
čL XLIII. uv. zák. · 7696 § 220 · 7718 
§ I 7989, 8054, 8177, 8345, 8431 § 22:1 odst. 2 · 8510 
§ 6 · 7989 § 224 odst. I · 8510 
§ 8 · 7937 - čís. 5 · 7776 
§ II · 8170 ' .. čÍs. 8 nov. · 8523 
§ 14 7726, 8145, 8170 § 225 odst. I · 8332 
§ 17 · 7815 - odst. 2 · 8121 
§ 27 7889. 8486 § 227 8503, 8588 
§ 29 8486, 8594 § 228 7703, 8019, 8449 
§ 31 · 7685 § 232 7726, 7905, 8572 
§ 37 · 8256 § 233 · 7905 
§ 38 · 8197 § 235 · 8431 
§ 41 8156, 8397 - odst. 1 7703, 7744, 7781, 8399 
§ 50 · 8397 - odst. 4 · 7744 
§ 64 · 7866 § 236 8064, 8138, 8517 

- čís. 4 · 8336 § 237 7681, 8436 
§ 65 8063, 8307 

§ 240 7783, 8229 
§ 66 · 8063 

§ 243 · 7729 
§ 73 odst. 2 8307, 8336 

§ 259 8064, 8517 
§ 84 7931, 8588 

§ 261 · 7682 
§ 85 7931, 8598 

- odst. 6 7805, 7955 
§ 266 · 8581 - odst. 2 · 8274 § 268 7880, 8207 

- odst. 3 · 8588 §272 8272, 8296 
§ 86 7718, 8454 § 273 · 8051 
§ 93 · 8336 § 275 odst. 2 · 8098 
§ 103 · 7879 § 292 7902, 8524 
§ 114 · 7879 §304 · 7696 
§ 115-117 · 8211 § 321 · 8387 
§ 125 · 8366 § 340 · 7881 
§ 126 · 8074 § 346 · 8142 
§ 130 odst. · 7679 § 347 odst. 2 · 8142 
§ 131 · 8460 §377 · 7794 
§ 133 · 8460 § 388 · 8156 
§ 144 · 8145 § 391 odst. 3 7905, 8162, 8275 
§ 145 7729, 8145 § 393 odst. 1 . .. · 8155 
§ 155 · 8297 § 396 7779, 7955, 8297, 8472 
§ 163 · 8297 § 398 7729, 7779, 8145, 8210, 8307 
§ 168 7681, 8525 § 399 · 7955 
§ 178 · 8581 § 402 7679, 8210 
§ 179 odst. 2 · 8098 § 405 · 8557 
§ 182 · 8596 § 406 · 8468 
§ 190 7749, 7787, 8229, §41O · 8413 

,,"J 
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čís. čís. 

§ 411 7783, 7905, 8443 § 519 · 7910 
§ 414 7598, 8272 - čÍs. 3 . · 7717 
§ '116 · 8579 § 520 7737, 7980, 8329, 8493 
§ 417 · 8579 - odst. 2 · 7931 
§ 418 · 7873 § 526 7752, 8329 
§ 419 7948, 8017, 8031, 8423, 8570 § 527 · 8578 
§ 428 · 7777 - odst. 2 7777, 7926, 8431 
§ 431 7873, 8596 § 528 7822, 7959, 8229, 8578, 8588' 
§ 442 odst. 1 · 7955 § 529 · 8457 

- odst. 2 · 7955 § 530 · 8199' 
§ 446 · 7929 - čís. 6 . · 8121 
§ 448 7814, 8018, 8214, - čís. 7 . 8121, 8387 

8228, 8503, 8517 § 534 · 7963 
§ 453 odst. 2 · 7785 § 536 · 7963 
§ 464 8336, 8423 § 538 · 7963 
§ 457 · 8274 § 542 · 8489 

- čís. 3 8440, 8566 § 543 · 7963 
§477 čís. 2 · 7873 § 555 · 7814 

čís. 3 · 7910 § 557 · 8241 
čís. 4 7679, 7797, 7889, 7909, § 560 · 7829 

8160, 8246, 8307, 8594 § 562 7965, 8074, 8170, 8251, 8356 
čís. 5 7797, 7889, 8256, § 565 7850, 7879, 8245, 8251 

8307, 8594 § 566 · 8245 
čís. 6 8053, 8125, 8237 § 567 · 8158 

§ 482 7980, 8329, 8468, 8506 § 568 7828, 7870, 8126, 8154, 8320 
§ 489 · 7794 § 569 · 7715 
§ 492 8245, 8315 § 571 8146, 8170, 8251 
§ 496 čís. 3 7717, 8468, 8505 § 574 · 7725, 
§ 498 · 8271 § 575 odst. 7725, 7963, 
§ 501 · 8503 7973, 8299, 8501 
§ 502 odst. 2 7834, 8228 - odst. 3 7788. 7829' 

- odst. 3 7813, 7834 § 577 7753, 7817, 7988, 8291 
- odst. 4 · 7813 § 583 čís. 2 .77l3' 

§ 503 čÍs. 2 . 7787, 8162 § 595 · 7753 
- čÍs. 4 . 8152, 8566 _. ČÍS 5 . · 8409 

§ 505 · 8489 § 599 · 8291 
§ 506 čís. 2 . 8359, 8566 
§ 507 odst. posI. · 8598 Soudní řád pro řiši Německou. 
§ 514 7822, 8588 
§ 515 · 8493 § 1041 · 7753 
§ 518 · 8397 § 1042 · 7753' 

V. Exekuční řád. 

čl. III. HV. zák.. . 
čl. VIII. čís. 7 uv. zák. 
čl. IX. čís. 5 uv. zák. 
čl. XIII. UV. zák. 
§ 1 

Čís. 

· 7678 
· 7898 

7716, 8029 
· 8250 
· 8379 

7841, 8169 
· 8265 

čís. 1, 
čís. 3 
čís. 6 
čís. 13 

· 8396 
7764, 7949, 8379, 
8452, 8487, 8577 

čís. 17 
čís. 18 
čís. 1 9 

§ 4 . 
§ 7 . 
§ 9 

§ II 
§ 14 
§ 15 

čís. 

.8242 
· 8245 
· 8389 

. . . 8085, 8263 
7843, 7850, 7922, 8372 

7922, 8128, 8282, 
8326, 8374, 8570 

· 8371 
· 8295' 
· 8478 
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§ 17 
§ 25 
§ 34 
§ 35 

čís. 

7851, 8114, 8453, 8591 
. 7847 

. . . . . 8326 
7785, 8125, 8128, 8136. 
8147, 8261, 8309, 851Ó 

-- odst. 1 . . 8309 
- odst. 2 7789, 7842 

odst. 3 .... 8309 
§ 37 . . 7828, 7851, 8092, 8125, 

§ 39 
8129, 8147, 8491, 8549, 8587 

čís. 1 
- čís. 2 
- čís. 5 

. 8457 
. . . 7955 

7789, 8135, 8452 
7828, 8071, 8126, 
8154, 8320, 8472 

§ 40 . 7895, 8057, 8251 
§ 42 7858, 8013, 8045, 8418, 8583 

čís. 4. . . . . . 8319 
- čís. 5 . 7823, 7842, 

§ 44 
8052, 8071, 8154 
7823, 7842, 7865. 
8013, 8036, 8071 

§ 45 odst. 2 . . 81\4 
§ 54 8139, 8236 
§ 61 8005, 8318 
§ 66 8318, 8493 
§ 68 . . 8005 
§ 74 7697, 7948 
§ 78 . . 8329 
§ 79. 7753, 7754, 8058 
§ 80 čís. I. . . 7736 
§ 83 posl. odst. . . 8000 
§ 87 . 8478 
§ 88 . . 8015 
§ 115 8432, 8480 
§ 116 7940, 8480 
§ 117 . 8432 
§ 127 . . 8546 
§ 147 8181, 8343 
§ 151 . . 8186 
§ 154 8041, 8047 
§ 156 7858, 8180 
§ 158 . 8180 
§ 152 . 8578 
§ 163 . . 8678 
§ 170 čís. 5 8039, 8158 
li 189 odst. 2. ... 8168 
§ 210 7733, 7869, 8357, 8388 
§ 211 . .8120 
§ 212 .... 8140, 8388 
§ 213 7723, 7821, 7941, 8140, 8534 
§ 214 . . . 8120 
§ 215 č,is. 1 . . 7775 

- C1S. 3 . .. 8343 
§ 216 čís. 2 . 7678, 7923, 8292 

čis. 4 . . . 7733 
- posl. odst. 7689, 8133 

§ 220 
§ 222 . 

- odst. 2 
3 

- odst. 4 
§ 224 

- odst. 

§ 231 . . 
- odst. 2 
- odst. 3 
-- odst. 4 

§ 232 

§ 233 
§ 234 

odst. 2 

§ 239 odst. 3 
§ 249 . 
§§ 250--252 . 
§ 251 čís. 1 

- čís. 5. 

- čís. 7. 
§ 252 
§ 253 
§ 262 
§ 289 . 
§ 291 čís. 2 
§ 294 
§ 296 
§ 301 
§ 307 
§ 341 
§ 352 
§ 353 
~ 354 
§ 355 
§ 356 
§ 358 
§ c5° 
§ 370 
§ 3íl 

- čís. 1 
§372 
§ 379 

Čis. 

· 8301 
· 8337 
· 8337 

· . 8337 
7947, 8337, 8346 

· 7857, 7859, 8357 
7857, 8351, 8494, 8534 

· 7697-
· 8292 

· . 8043 
7821, 8534 

· 7723 
· . 7821 

8300, 8546 
· 7923 
· 8390 

7789, 8135 
. 7784, 8200 

· 7856, 7893, 7978 
8035, 8201, 8257, 850i 

· . 8278 
· . . 820\, 8502 

8030, 8259, 8282, 8527 
8259, 8282 
7687, 8390 

· 8278 
7832, 8139, 8236 

· 8236 
. . . . 8290 

8084, 8204, 8215, 8226 
· . 8351 

7811,8180,8181 
8113, 8583 
8113, 8290 

· 8539 
· 8539 
· 8539 

· . 8085 
7980, 8075 
7980, 8075 

· 8522 
· 8008 

· 1'/77, 7799, 7896, 
8048, 8137, 8184, 8474 

čís. 3 . . 7884 
§381 

ČÍS. 1 , 
čÍs. 2 . 

§ 382 čís. 6 . 
- ČíS.7. 
- čís. 8 . 

§ 387 
§ 389 
§ 397 . 
§ 399 čís. 3 . 

7824, 7884, 8135 
· 8193 
· 8317 
· 7824 

· . 7884 
7712, 8046, 

8093, 8132, 8474 
.7884 
· 8050 
· 8184 
· 8131 

1777 

VI. Patent o řizeni nesporném. 
čís. čís. 

· 8457 § 55 · 8294 

§ 1 7906, 7921, 8\02, §77 čís. 3 · 8161 
8152, 8153, 8419, 8573 § 92 8189, 8497, 8528 

§ 2 čís. 1 . . . 8260 - odst. 2 (:[s. 3 · 8565 

čís. 5 8160, 8294, 8494 § 97 8189, 8540 

čís. 5 · 8375 § 114 · 8344 

čís. 7 7993, 8260. § 121 · 8086 

8334, 8351. 8494 § 122 · 8086 

§ 5 . . . . · 8571 § 125 7725, 7993, 8524 

§ 9 7885, 8055, 8055, 8331, § 134 . . 791l 

8360, 8368, 8405, 8458 § 137 · 7688 

§ 16 8211, 8396 § 138 · 7688 

§ 18 8260, 8273, 8331, § 145 · 8368 

8334, 8396, 8528 § 156 · 7911 

§ 19 8263, 8396 § 174 7717, 7979 

§ 22 .7688 § 177 · 7717 

§ 23 · 7688 § 179 7717, 7979 

§ 24 · 7688 § 193 · 7830 

§ 29 · 8218 §272 · 8573 

§ 65 · 8294 § 280 · 8573 

Vll. Ostatní zákony a nařízení. 
čís. 

1800 záři 25. C 840 . , 7911 
1801 prosinec 31. čís. 549 sb. 

z. s. . . . . . .7911 
1819 srpen 23. ČÍS. 1595 sb. z. s. 

§ 8 . .' .' 8273 
§ 12 . . . . . . 8557 

~_ listopad 5. čís. 1621 sb. z. s. 8131 
1824 prosinec 3. čís. 2053 sb. z. s. 7911 
1835 červen 11. čís. 63 sb. z. pol. 

(trestní zákon dúchodkov~r) 
§ 541 a násl.. . . . 7727 

__ červen 15. čís. 39 sb. z. s. 8203 
18...17 březen 10. čís. 189 sb. z. s. 7819 

_ září 19. čís. 229 sb. z. s. . 7699 
_ listopad 5. čís. 240 sb. z. s. 

§ 29 . . . . . . 7898 
1838 srpen 21. čís. 291 sb. z. s. 

7716, 7832, 8029 
1841 květen 4. čís. 531 sb. z. s. 

7694, 7952, 8003 
_ srpen 16. čís. 555 sb. z. s. 8127 

1845 květen 29. čis. 888 sb. z. s. 8305 
1850 leden 25. čís. 51 ř. zák. 

(směnečný řád) 
čl. 4 

čl. 6 

čís. 3 
čís. 4 
čís. 5 
čís. 7 
čís. 8 

ClviJn! rozhodnuti X. 

· 7891 
· 8345 
· 8323 

7693, 7750 
.7693 

. . 8463 
7693, 8345 

čís. 

1850 čl. 7 . 7891 
řl. 36 . 7750 
čl. 44 . 7750 
čl. 75 . . 8323 
čl. 82 . . 8241, 8258 
únor 9. čís. 50 ř. zák. (po":' 
p1atkov~' zákon) 
§ 46 . 8344 
§54 . 7844 
§ 68 . . 7844 
§ 72 . . . . 7747, 8487 
květen 3. čís. 181 ř. zák. 
(poplatek z převodu nemo
vitosti) 
čl. lil. čís. 14 . 7999, 8487 

1851 listopad 16. čís. 1 ř. zák. 
na rok 1852 (železniční pro
vozní řád) 
§ 41 odst. 4. . 8447, 8448 

1852 květen 27." čís. 117 ř. zák. 
(trestní zákon) 
§ 25 pism. d) . . 8515 
§ 380 . . 7950 
§ 424. . .' . 7950 
prosinec 3. čís. 250 ř, zák. 
(lesní- zákon) 
§ 2 . 7787 
§ 3 . . . . . 7787 
prosinec 13. čís. 256 ř. zák. 
(nedoplatky poplatku pře-
vodního) . 848'7 
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Cís. 

1853 červenec 5. čís. 130 ř. zák. 
(lesní služebnosti). . . 7787 

~ červenec 25. čís. 148 ř. zák. 
(pozůstalostní poplatky) . 8344 

1854 květen 23. čís. 146 ř. zák. 
(horní zákon) 

§ 117 8091 
§ 119 8091 
§ 170 7998, 8455 
§ 187 . 8455 
§ 268 . 7678 
říjen 10. čís. 262' ř. zák. 
(soudcovská prakse) 
§ 9 . . .. . 7876 
§ 13 . . . . . . 7876 

1859 leden 2. čís. 25 ř. zák. (ne
shody mezi 'důlním a želez
ničním podnikatelstvem) 
§ 8 . . . . . . 8401 

1862 listopad 7. čís. 85 ř. zák. 
(losy) 
§1 .8252 
§2. . .8252 

1863 březen 9. čís. 27 ř. zák. 
(rejstřík) 8073, 8339 
§ 12. .. 8021, 8249 

1864 únor 29. čÍs. 16 ř. zák. 
(kolky a poplatky) 
§ 8 . . . . . . 7844 
březen 15. čís. 4 z. zák. pro 
Moravu (obecní zřízení) 
§ 27 (2) čís. :l . 7853 
§ 34 . . . . . . 7853 
duben 2. čís. 11 z. zák. pro 
Moravu (katolické kostelní 
budovy) ... 8569 
~uben 16. čÍs. 7 z. zák. pro 
cechy (obecní zřízení) 
§ 28 čís. 5. . . . . 8496 

- čís. 9 . 8391 
§ 31 čís. 1 . . 7685 

- čís. 2 . 7685 
§ 37 . . 8496 
§ 42 (4) . 7685 
§ 55 . 8518, 8582 
§ 107 . . 8582 
§ 108 . 8582 
§ 111. . .8582 

1866 duben 7. čís. 11 z. zák. pro 
Čechy (čelední řád) 
§ 16 . . . . • . 8427 
červen 1. čís. 49 z. zák. pro 
Čechy (honební zákon) 
§ 6 . 8:l64 
§ 16 . 8364 
§ 32 . 8347 
§ 34 . 8347 

Čís. 

1867 hstopad 15. Č1S 134 ř zák 
~spolkový zákon) . 8412 

1868 cervenec 6. ČÍs. 96 ř. zák. 
(advOkátní řád) 
§ 16 . . . 
§ 17 
§ 19 . 

· 8179 
8032 
8488 

1869 únor 6. čís. 18 ř. zák. 
(knihovní rozdělení nemovi-
t,:stí) . . 8091 
?rez,e~ 5. čÍs. 27 ř. zák. (ručení 
zelezl1lc) '" 8508 
§ I 7835, 7883, 8081, 8089. 

8173, 8178, 8328, 8414, 

§ 2 
8447, 8543 

7835, 8081, 8173, 
8414, 8447 

1870 srpen 28. čís. 65 z. zák. pro 
Moravu (vodní zákon) 
§ 43 .. . 7728 
§ 75 ..... 7728 
srpen 28. čís. 71 z. zák. pro 
Čechy (vadní zákon) 
~ 17 . 7801 
§ 36 . 7936 
§ 37 . 7936 
§ 102 .. . 7801 

1871 červenec 21. čís. 77 ř. zák. 
(úřady horní) 
§ I, písm. c) . . . . 7998 
červenec 25. čís. 75 ř. zák. 
(notářský řád) 
§3. 8242 
§ 179. . 7897 
červenec 25. čÍs. 76 ř.- zák. 
(notářský spís) 
§ I ... 7902, 8185 
červenec 25. čís. 95 ř. zák. 
(knihovní řád) 
§ 14 
§ 16 
§ 17 
§ 20, písm. b) 
§ 38, písm. a) 
§ 53 
§ 56 
§ 61 
§ 62 
§ 63 
§ 71 
§ 93 
§ 95 
§ 96 
§ 97 

7914, 8300 
7689, 8133 

· 8133 
· 8250 
· 840U 
· 7941 
· 7941 
· 7858 
· 8538 
· 8538 
· 7914 
· 7947 
· 7947 
· 8015 

7970 
7914 § 104 ..... 

1872 červenec 12. čís. 112 ř. zák. 
(syndikátní zákon) 

Čí,.,. 

1872 § I 7830, 7831, 8084 
1873 duben 9. čís. 70 ř. zák. 

(společenstva výrobní a 
hospodářská) ") 
§ 1 807:1, 8340, 
§ 4 
§ 5, čÍs. 5 
§ 5 čís. 8 
§ 6: čís. 6 
§ 9 
§ 11 
§ 18, odst. 2 
§ 24 
§ 31 

8435, 858[, 
· 8521 
· 8433 
· 8248 
· 8435 
· 8020 
· 8248 
· 8581 
· 8248 
· 8433 
· 8433 § 32 

duben 27. čís. 67 ř. zák. 
(upomínací řízení) 

8266 § 7 nov. 
květen 23. čís. 119 ř. zák. 
(trestní řád) 
§ 40 
§ 359 . 

8004 
8515 

1874 duben 24. čÍs. 49 ř. zák. 
(společné zastupování práv 
majitelů obligací) 
§ 14 7868 
§ 15 . . .' 7868 
kvčten 7. čís. 50 ř. zák. 
(právní poměry církve ka
tolické) 
§ 41 . 8569 
§ 42 . 8569 
prosincc 5. čís. 92 ;;:;. zák. 
pro Čechy (zřízení pozem
kových knih) 
§ 2 8091 
§ 5 (3) . 7859 
§9 .7934 
§ 10 . 7934 

1875 fíjen 22. čís. 36 ř. zák. na 
rok 1876 (nejvyšší správní 
soud) 
§ 2 . 7862 

1877 prosinec 5. čís. 111 ř. zák. 
(společné zastupování práv 
majitelú obligací) 

. 7868 
7868 

§ 1 
§ 15 
prosl11ec 31. čís. 5 ř. zák. 
na rok 1878 (záležitosti ka-
tolických farních obcí) . 8569 

1878 únor 18. čís. 30 ř. zák. (vy
vlastnění k účelum želez
ničním) 

*) viz též. VIII. Výklad stanov druž
stva, bytového (stavebního) družstva. 

1779 

čís. 

1878 § 46 . 8401 
červen 30. čís. 90 ř. zák. 
(obchod losy) 
.~ 2, pism. b) . . 8252 

1881 zák. čl. LX 
§ 31 

1887 červen 6. čís. 72 ř. zák. 
(zrušení vojenského ná-

8114 

hradního nálezu) . 8365 
§ I 8123, 8238 
§ 2 ,., 7807, 8238 
prosinec 28. CIS. r. zak. 
na rok 1888 (úrazové po
jištění) 
§ 6 . 7986 
§ 45 '.' 8415 
§ 46 7986, 8033, 8508, 8568 
§ 47 . 8508, 8526, 8568 

1888 březen 30. čís. 33 ř. zák. 
(nemocenské pojištění) . 8095 
§ 6 g) . 7954 
§ 62 . 8452 
§ 63 8009 
§ 65 8138 

1889 leden 8. čís. 5 z. zák. pro 
. čechy (stavební řád) 

§ 22 7796, 8391 
§ 52 . 7950 
§ 69 . 8052 

1890 leden 6, čís. 19 ř. zák. 
(ochranné známky) . . 82'65 
říjen 14. čís. 186 ř. zák. na 
rok 1892 (mezinárodní do
prava železniční) 
čl. 8 . 7707 
čl. 27 . 7707 
čl. 30 . 7707 

1893 leden 12. čís. '15 ř. zák. 
(schválení Liechtensteinské 
rodinné smlouvy) . 7751 
únor 11. čís. 22 ř. zák. 
(asanace v Praze) 
§!O 8571 

8571 § 12 
§ 32 (3) . 7924 

(4) . 7924 
§ 34 . 7924 
§ 39 . 8571 
prosinec 26. čís. 193 ř. zák. 
(koncesovaná stavební živ-
IlOSt) 
§ 15, čís. 6 
§1R 
§ 17 

1894 červen 16. čÍs. 63 z. zák. 
pro Moravu (stavební řád 
pro Brno) 

7928 
7928 
7928 
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čís. 

1894 § 27, odst. IV.,pism. b) . 8212 
odst. V. . 

červenec 20. čís. 168 ř. zák. 
(úrazové pojištění) 
čl. Vll. 

1895 zák. čl. XXXVII. (patentní 
zákon) 
§ 41 .. 
říjen 23. čÍs. 88 z. zák. pro 
čechy . 

1896 duben 27. čÍs. 70 ř. zák. 
(splátkové obchody) 
§ 6 
říjen _ 25. ČÍS. 220 ř. zák. 
(přímé daně osobní) 

8212 

8508 

7748 

8347 

8325 

§ 76 7678, 7923, 8120 
listopad 27. čís. 217 ř. zák. 
(organisační zákon) 
§ 79 7777, 8579 
§ 80 7777 
li 89 . 7737, 7874, 8074, 8171 
listopad 27. čís. 218 oř. zák. 
(živnostenské soudy) 
li 4 c) 8082, 8373 
§ 23 . .' 7795, 8082 
prosinec 31. čÍs. 8 ř. zák. ' 
na r. 1897 (asistenti na vy-
sokých školách). . 8026 

1897 leden 1. čís. 9 ř. zák. (asi-
stenti na vysokých školách) 8026 
leden 11. čís. 30 ř. zák. (pa
tentní zákon) 
§ 8 
li 18 
§ 23 
§ 95 .. 

· 7748 
· 7748 

7748 
7748 

kvčten 5. čís. 112 ř. zák. 
(jednaCÍ řád) 
§ 133 . . 8336 
§ 162 . . 8071 
§ 216 . . 8579 
§ 288 . . 8065 
červenec 25. čfs. 175 ř. zák. 
(odhadní řád) 
§ 16 . 8540 
§17 .8540 
§ 26 . 8160 
§ 30 8296, 8375, 8376 
§ 31 . 8160, 8296 
iíjen 24. čís. 251 ř. zák. 
(postup pro-ti státu) . 8422 
prosinec 9. čís. 283 ř. zák. 
(řízeni ve věcech manžel
skí'ch) 
§ 2~7 
§ 6 
§ 7 

· 8557 
7710, 8537 

.8273 

. Čís. 

18D7 § !O . 7710 
§ 11 . 8342, 8537 
prosinec 26. čís. 305 ř. zák. 
(soudní poplatky) 
§8 '. . .7844 

1898 březen 9. čís. 41 ř. zák. (fi
nanční prokuratura) ~') 
§ 15 ..... 8480 
§ 18 a), odst. 4 7716,8029 8539 

1899 říjeh 24. čís. 97 z. zák. P1"O' 
čechy (změna § 89 obec. 
Úíz.) . . . . . 

1902 červenec 12 čís. 147 ř, zák. 
(ručení drah) 

8122 

§ 1 .. 7883, 8081 
1903 leden 4. čís. 10 ř. zák. (ter

minové obchody s obilím) 
§ 10 
§ 11 . 

1905 září 27. čís, 156 ř. zák. 
(automobily) 

8349 
8349 

§1 ...... 8545 
1906 březen 6. čís. 58 ř. zák. 

(společnosti s r. o.) 
§ 2 
§ 41 
§ 50 (4) 
§ 76 
§ 96 
§ 107 . 
§ 113 . 
duben 3. Č. 84 ř. zák. 
§ 16, odst. 2, čís. 2 
_. odst. 3 . 

1907 srpen 16. čís. 199 ř. 
(živnostenský řád) 

7843 
7810 
7810 
8469 
7810 
8305 

. 8306 
(šek) 

. 7852 
, 7852 

zák. 

~ 1, čís. 35 8535 
§ 15, čís. 3 8ODO 
§ 19 8171, 8383 
§ 55 8171, 8383 
§ 77 . 8535 
§ 82 8216, 8535 
§ 82, písm. g) . 8215 
§ 114, pism. b) . 7804 
§ 115. .. . 8379 
§ 130, pism. k) . 8379 

1909 květen 5. čís. 32 z. zák. p1"O 
čechy (obecní platy a dáv-
ky v Praze) .. . 8122 
srpen 7. čís. 68 z. zák. pro 
čechy (posloupnost do 
usedlostí střední velikosti) 8341 
§ 1 8330 
§ 11 (1) 7811 

*) viz též 1919, červen 4, čís. 313 
su. z. a n, 

.\ 

1908 - (5) . 
::.rpen 9. čís. 162 ř. zák. 
(automobily) 

Čis . 

7811 

< 1 . 8207, 8545, 8559, 8564 
. odst. 3 .' 8509 

odst. 4 . 8313, 8466 
§ 2 7908, 8172, 8207, 

§ 3, odst. 4 
§ 5 
§ 6, písm. a) 
~ 8 

8509, 8559, 8564 
8467, 8564 

. 8447 

. 8079 
7820 

§ 11 . 
1909 listopad 11. čís. 172 ř. zák. 

(dopravní řád železniční)*) 
1fl10 leden 16. čís. 20 ř. zák. (ob

chodní pomocníci) 

8568 

§ 1 7798, 7812 
~ 2 7798, 7812 
§ 5 8157 
§ 16 8560 
§ 27 . 8377 
§ 31, odst. 3 7719 
§ 34 . 7719 
duben 28. čís. 81 ř. zák. 
(automobily) 

· 8545 § 1 

" 28 · 7918 
1; 34 
§ 45 

· 7918 
. 7908. 7958, 

8234, 8403, 8559 
§ 46 7958, 8234, 8559 
§ 48 .. . 8559 

1912 červenec 5. čÍs.' 130 ř. zák. 
(\'ojensk)' trestní řád) 
§ 397 . .' . 8515 
záři 18. čís. 191 ř. zák. (ki
nematografy) . 8402 

1913 duben 14. čís. 67 ř. zák. 
(nakažlivé nemoci) 
§ 7 7977, 7991 
§ 17 7977, 7991 
§ 36 .' 7977, 7991 

1914 leden 13. čís. 9 ř. zák. (stat-
koví úřednici) . 8068, 8157 
§ 32 . 8550 
§ 33. 8068, 8550 
červen 25. čís. 138 ř. zák. 
(pensijní pojištění) **) 

. 8286 
. 8285 

§ 1 a) 
§ 73 

*) viz 1921 květen 13. čís. 203 sb, 
z. a n, 

*,,:) viz též 1920 únor 5. čís. 89 sb. 
z. a n. 

1781 

~ís. 

1914 § 77 a) . . 8286 
říien 12. ČíS.·276 ř. zák. (I. 
dílčí nov. k obč. zák.) 
§ 16 . . 8056, 8118 
prosinec 10. čís. 337 ř. zák. 

I. Úpadkov~1 řád. 

§ 1 
§ 6 (2) 
§ II 
~ 12 
§ 37 
§ 39 
§ 43 (3) 
li 44 
§ 46, čís. 2 
§ 52 
§ 55 
§ 60 
§ 78 
§ 81 
§ 93 (4) 
§ 110 
§ 115 
§ 119 
§ 120 
~ 139 
§ 176 

8177, 8311 
· 8140 
· 7686 
· 7686 
· 7884 

7884 
· 7884 

7822, 8462 
· 8177 
· 8465 
· 7705 
· 7942 
· 7983 
· 8311 
· 7907 
· 8149 

7942 
· 7722 
· 7722 

7983 
· 7722 

ll. Vyrovnací řád. 

§ 3 
§ 7 
§ 8 

(2) 

(2) 
§ 10 (4) 
§ 11 

S 12 
S 18 
~ 39 
§ 46 
§ 47 
§ 49 
§ 50, 
§ 52 
§ 53 
§ 56 
§ 57 

(2) 

(3) 

čís. 

§ 60 (2) 
§ 61 
§ 63 

7860, 8022 
· . 8442 

8078, 8177 
8287 

· 7759 
· . 7831 

. 7759, 8442 
7734, 7735, 783\ 

7860, 8022 
7894 

· 7860 
7913, 8287 
· . 7700 

7860, 8022 
· . 7860 

7703, 8055 
7734, 7735 

7700, 7734, 7735, 
7760, 7945, 7982, 
8038, 8055, 8366 

· 7765 
· 7765 
· 8366 

III. Odpúrčí řád. 

§ 2 " 
~Cls.3. 

· . 8151 
8151, 8280 



1782 

Čís. 

1914 § 3 
§ 8 
§ 12 
§ 13 
§ 20 

8151 
8374 
8151 
8151 
7971 

1915 čis. 4070/1915 (vvrovnací 
řád na Slovensku)' 
§ 62 ... 7841, 8261 
prosmec 14. čís. 372 ř. zák. 
(podpisování a vyhotoveni 
soudních rozhodnútí) 
§ 1 . . . . 

1916 březen 19. čís. 69 ř. zák. 
(III. dílČÍ novela) 

7873 

§ 36 . . . 8363 
§ 202. . .. . 8203 
červen 28. čís. 207 ř zák. 
(zbavení svcprávnostJ) 
§ 2. ČIS. 2 . . 
§ 4 
§ 8 
§ 12 

(4) 

· 8222 
· 7975 

7937, 852:') 
· 8516 
· 8221 

§ Ll . 8221 
§ 43 . 8148 
§ 56 . 8148 
§ 57 . .. .. 8148 
září 22. čís. 317 ř. zák. (po
štovní řád) 
§ 114. . .' .7879 
§ 127, čis. 2 bl, pol. 10 . 7879 

1917 červenec 24. čís. 307 ř. zák. 
(zmocnění vlády, vydávati 
potřebná opatření za příči-
nou válečných poměrů) . 8279 
prosinec 23. čís. 501 ř. zák. 
(pojišťovací smlouva) "') 

· 7790 § 15 . . . . . 
· 8279 § 29 . 

§ 39 (3) 
§ 63 . 
§ 65 (2) 
§ 67 . 
§ 128 . 
§ 133 . 

(3) 
§ 147 . 
§ 148 . 

· 8109 
· 7790 
· 8288 
· 7915 
· 7731 
· 7930 
· 8189 

8139, 823t3 
8139, 82311 

1918 břez,en 21. čís. 109 ř .. _zák. 
(odškodnění za nespravedli
vé odsouzení) 
§1 . .8001 
říjen 28. čís. 11 sb. z. a n. 

*) Viz též VIII. Výklad pojišťova
cích podmínek. 

Čís. 

1918 (zřízení samostatného státu 
č.eskoslovenského) . 7751 
listopad 2. čís. 3 sb. z. a n. 
(nejvyšší správní soud) 
§ 2 . . . . . . 7862 
listopad 2. čís. 4 sb. z. a n. 
(zemský soud v Praze) . 8333 
prosinec 19. čís. 91 sb. z. 
a n. (osmihodinná doba 
pracovní) 
§ 1 7981, 8327, 8560, 8561 

(2) . 7901 
§ 6 (3) 8130, 8327, 

§ 7 (4) 
8560, 8561 
7901, 8130, 

8327, 8560, 8561 
§ 13 . 8327, 8560, 8561 
prosinec 28. čís. 102 sb. z. 
a n. (odklad účinnosti před-
pisů o pojišťov. smlouvě) 8279 

1919 únor 7. čís. 76 sb. z. a n. 
(novela k obecnímu ziízení) 
§ 2 ..... 7685 
§ 7 . . 7685 
duben 10. čís. 187 sb. z. a 
n. (měna) 
§5 .. 8444 
§ 6 7969, 8176, 8441 
duben 16. čís. 215 sb. z. a 
ll. (záborový zákon) 
§ 1 . . . . . 8187 

. 775t § 3 
(1) a) . 7772 

§ 7 . 7934, 8188, 8192, 
8255, 8385, 8400, 8485 

§12 .8188 
§ 15 . . . 8187 
květen 12. čís. 246 sb. z. a 
n. (bankovní úřad min. fi
nancí) 
§ 38 .. .. 7741 
l{věten 15. čís. 268 sb. z. a 
n. (nemocenské pojištění) 
§3 ...... 8009 
květen 22. čís. 320 sb. z. a 
n. (rozluka manželství) 
§ 13 c) 7921, 8232 

e) . 8225 
h) 8225, 8231, 

8243, 8537, 8557 
i) . 7710 

§ 14 . . 7938 
§ 17 7837, 8209, 8420 
květen 27. čís. 318 sb. z. a 
n. (zajištění půdy) 
§ 22 . . 7859,8041,8116 
§ 22 (2) . 8358 

1" ~lS. 

1919 červen 4. čís. 313 sb. z. a n. 
(finanční prokuratura) *) 
§2 .8054 
červen 11. čís. 330 sb. z. a 
n. (Státní pozemkový úřad) 7862 
§ 4 . 7832, 8254 
červenec 15. čís. 419 sb. z. 
a n. (výkon lékařské praxe) 
§ 4 . 7967 
červenec 22. čís. 438 sb. z. 
a n. (zahájení soustavné 
elektrisace) 
§7 . 8025 
§ 8 č!~. 1 c) . 8025 
_ C1S. 3 8025 
§ 15, čís. 4 . 8025 
červenec 23. čís. 449 sb. z. 
a n. (ochrana Českosloven-
ské republiky) . . . 7876 
září 10. čís. 507 sb. z. a 11. 

na rok 1911 (smlouva v 
Saint Germain) 
čl. 203 .... 8054 
říjen 6. čís. 539 sb. z. a n. 
(Správa Košicko-BohumÍn-
ské dráhy) . . 7748, 7838 
říjen 7. čís. 541 sb. z. a n. 
(úprava poměrů státních 
zaměstnanců) . . 770.9 
říjen 30. čís. 592 sb. z. a n. 
(zábor bytu) 
§9 .. , .8083 
prosinec 9. čís. 652 sb. z. 
a n. (odklad účinnosti před-
pisll o pojišt'ovací smlouvě) 8279 
prosinec 17. čís. 16 sb. z. 
a n. na rok 1920 (obecní 
zaměstnanci) 
§11 .8088 
§ 15 . 8112 
§ 24 . ' 774~ 

1920 leden 23. čís. 54 sb. z. a n. 
(omezení prodeje a pronaj
mu hotelů) 
§1 .8219 
leden 30. čís. 81 sb. z. a n. 
(přídělov'ý zákon) 
§ 17 . 7862 

7711, 7862, § 23 
8090, 8116, 8254 

§ 27 7862, 7960, 853<; 
§ 36 8000, 8254 
leden 30. čís. 82 sb. z. a n. 
(domovníci) 

v '~) viz též lS9g březen 9. čís. 41 
r. zak. 

1783 

Čís. 

1920 § 10 8146, 8244 
únor 3. čís. 83 sb. z. a o, 
(prozatímní úprava advo
kacie) 
§ I 787ry 
§ 2 787D 
únor .J. C1S. 89 sb. z. a n. 
(pojištění pensijní) *) 
§ 2 (1) čís. 1 . . . 7932 
únor 12. čís. 118 sb. z. a n. 
(hospodaření na zabraném 
majetku) 
§ 3 7964, 8040 
§ 21 ..... 7964 
únor 17. čís. 134 sb. z. a n. 
(zajišťování dávky z ma
jetku) 
§ 8 . . . 8434 
únor 29. čís. 121 sb. z. a n. 
(ústavní listina) 
§ 92 . 7865, 8239 
§ 102 . 8279, 8305 
§ 105. . . . . . 8053 
únor 29. čís. 122 sb. z. a .11. 

(jazykový zákon) 
§ 2 8386, 8451 
§ 7 . 8028, 8159, 8165, 8451 
duben 8. čís. 275 sb. z. a 11. 

(ochrana nájemců) 
§ 8 . . 7818 
duben 8. čís. 309 sb. z. a n. 
(dávka z maj.) 7966, 8167, 8577 
§ 7 . 8547 
§ 11 . 8547 
§ 12 8547 
§ 13 . 8547 
§ 42 . 8547 
§ 54 . . 8547 
§ 62 8393, 8547 

(5) . 8552 
duben 8. čís. 329 sb. z. a n. 
(oáhradový zákon) 
§ 12 
~ 23 

8300, 8536 
· 8300 

§ 31 

§ 43 
§ 46 
§ 47 
§ 50 
§ 59 
§ 60 
§ 61 
§72 

(1 ) 
· 8192 
· 8407 
· 8208 

7800, 8224 
8430, 8494 

7964, 8424, 8430 
7775, 7832, 8425 

7775, 8425 
· 7832 
· 8473 

*) viz též 1914 červen 25. čís. 138 
ř,. zák. 
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Čis. 

1920 § 73 
§ 74 

8473 
7964, 8040. 

8361, 8424, 843Ó 
§ 75 7943, 8473 
duben 14. čís. 302 sb. z. a 
n. (spořitelny) 
§ 10 '" 8023, 8141 
duben 15. čÍs. 314 sb: z. a 
n. (exekuce na platy) 
§ 1 . 8395 
duben 15. čís. 332 -sb. z. a 
n. (převzetí výkonů zdra-
votně policejních státem) 7977 
duben 15. čís. 337 sb. z. a 
n. (zmocnění vlády činiti 
opatření k úpravě mimořád-
ných poměrů způsobených 
válkou) 
§ 1 
§ 3 

. 8339 
8339 

duben 20. čÍs. 259 sb. z. a 
n. (zajištění dávky z Tll(l-

jetku) .. 8434 
červen 4. čís. 102 sb. z. a n. 

na rok 1922 (smlouva v 
Trianon) 
čl. 191 
čl. 239 
čl. 301 

7748 
. 8000 

7748 
červenec 27. čís. 465 sb. z. 
a n. (zřizování společností 
s r. o. a společností akcio
vých) 
§ 2 
srpen 14. čís. 483 sb. z. a n. 
(obecní zřízenci) 

8339 

§ 8 7749 
prosinec 22. čÍs. 689 sb. z. 
a n. (nemocenské pojištění) 
§ 3 8009 
§ 17 8095 
prosinec 22. CIS. 690 sb. z. 
a n. (převzetí soukromých 
železnic do správy státní) 
§ 2 7748 
§ 4 7838 

1921 leden 21. čís. 53 sb. z. a n. 
(náhrada za zabra-ll}' ma
jetek) 
§ 3 8208 
§ 4 8208 
§ 8 čís. 6 8208 
§ 14 78i)!) 
únor 24. čís. 79 sb. z. a n. 
(přejímací cena za SurOV}f 
líh a odměria za jeho rafi-
nování) . 828R 

1921 březen 1. čís. 80 sb. z. a n. 
qa rok 1922 (osmihodinná 

čis" 

pracovní doba) 7981 
březen 11. čís. 100 sb. z. a 
n. (stavební ruch) 
§ 38 . 8348 
březen 18. čís. 130 sb. z. 
a n. (zaopatřovací požitky) 

8430, 8332 
§ 1 7772 
březen 23. čÍs. 125 sb. z. 
a n. (poštovní úřad šekový) 8101 
květen 13. čís. 189 sb. z. a 
11. (zaopatřovací požitky, 
prováděcí nařízení) 
k§1 ' .. 7772 
květen 13. čís. 203 sb. z. a 
n. (dopravní řád železniční) 
§ 6 . 7887, 7944, 8533 
§ 35 7899 
§ 37 (3) . 7899 
§ 58 (3) 7778 
§ 61 (3) 7778 

(4) . 777il 
§ 67 (2) . 7887 

(3) 7887 
§ 70 7944 
§ 71 . 7944 
§ 72 (4) . 8037 
§ 73 (9) 7957 
§ 76 (I) 807u. 

(4) 80}7 
§ 77 7778 
§ 79 7708 

(1) .8076 
§ 82 7957 
§ 83 8156 
§ 84 . 7778 
§ 86 (3) 770S 
§ 95 7899 
ti 97 (2) čís. 4 7957. 
II 98 . 8076 
§ 99 (1) 7957 
červen 23. čí::;. 225 sb. z. a 
n. (obvod. úřadovny Stát-
ního pozemkového úřadu) 
čl. r. . 8254 
srpen 12. čÍs. 299 sb. z. a 
11. (drahotní přídavky k dů
chocfum podle zák. o pen-
sijním pojištění) . 8473 
srpen 12. čís. 304 sb. z. a n. 
(zábor budov pro veřejné 
účely) 
§4 .7738 
srpen] 2. čís. 329 sb. z. a n. 
(fin. hospodářství obecní) 

"I , 

I , 

Čís. 

1921 § 10 7743, 7867 
~ 14 . 7743 
§ 22 . 7936 
~ 28 7819, 7936, 7949 
~ 35 . 7949 
~ 37 7819 
§ 38 7819 
§ 44 . 7949 
srpen 12. čís. 330 sb. z. a 11. 

(závodní výbory) 
§ 3 g) posl. odšt. . . 8216 
srp.cn 12. čís. 337 sb. z. a n. 
(darl z obohacení) 
§ 12 '.' 
srpen 12. čís. 354 sb. z. a n. 
(převzetí statků a majetku, 
připadl}fch podle mírových 
smluv českosloven. státu) 
§ 1 čís. 1 . 
§ 2 . . . 
prosinec 21. čís. 495 sb. z. 
a l~. (v}'hocty poskytnuté 
státním a .jiným veřejným 
zaměstnancům z důvodů 
mimořádných poměrů) 

8540 

7748 
7748 

§3 .... 808S 
1922 leden 27. čís. 45 sb. z. a n. 

(stavební ruch) 
§ 36 . 8348 
§ 61 . .. 8301 
duben 6. čís. 127 sb. z. a n. 
na r. 1926 (úmluva s ItaEí) 
čl. I. čís. 1.. . 8058 
duben 27. čís. 130 sb. 2i. a n. 
(ochrana nájemcú) 
§ 18 . .. . 8324 
duben 27. čís. 143 sb. z. a n. 
(prováděcí nařízení k pře
chodné úpravě finančního 
hospodářství obcí) 8122, 8376 
Dodatek III. 7822, 8376 
§ 1 (2) . 8375 
§ 5 . 8375 
§ 22 . 7936 
§ 28 . 7949 
§37 .7819 
§38 .7819 
Dodatek II. k § 35 . 7949 
duben 28. čís. 146 sb. z. a 
n. (mezinárodní smíšené 
soudy) 
čl. 11. § 3.. . 8000 
červenec 11. čís. 225 sb. z. 
a n. (mimořádná opatření 
bytové péče) 
§ 1 
§ 18 

Civilní rozhodnut! X. 

8007, 8134 
. 8007 

. 1922 § 20 čís. 8 . 
červenec 11, čís. 241 sb. z. 
a n. (potírání pohlavních 
chorob) 

1785 

čís. 

§ 20 čís. 2. . 845(, 
červenec 11. čís. 242 sb. z. 
a n. (báňské bratrské po
kladny) 
§ 2 
§ 4 
§ 86 
červenec 13. čís. 230 sb. z. 
a n. (stráž bezpečnosti) 

8009 
8009 
7793 

§ 3 . . 7709, 8174, 8450 
červenec 13. čís. 236 sb. z. 
a n. (převzetí výkonů zdra
votnc pOlicejních státem) 
§ 16 
§17 
§ 19 . 
září 6. čís.. 282 sb. z. a 11. 
(přejímací cena za SurOV}f 
líh a odměna za jel10 rafi-
nování) . . 
říjen 5. čís. 295 sb. z. a n. 

7991 
7991 
7977 

8281 

(stráž bezpečnosti) 7709 
§ 56 . .. 8174, 845U 
říjen 19. čís. 300 sb. z. a n. 
(lihová komise) . 
říjen 21. čís. 305 sb. z. a n. 
(zaopatření trvai}fch za
městnanců na pozemkovém 
majetku) 

8281 

§ 20 '. .. .. 8473 
prosinec 7. čís. 360 sb. z. 
a 11. (náhradové knihy a ná
hradové banky) 
§ 4 . 7832 
§ 5 čís. 3 . 7832 
§ 13 . . 7832 
prosinec 20. čÍS. 394 sb. z. 
a n. (služební, odpočivné a 
zaopatřovací požitky stát-
ních. atd. zaměstnanců) 
§ 14 
§ 19 .. 

1923 leden 25. čís. 35 sb. z. a n. 

7793 
8088 

(stavební ruch) 
§ 36 
§61 . 

8253 
. 8348 

8301 
únor 8. čís. 29 sb. z. a n. 
(fond pro zaopatření· za
městnanco velkostatku) 

8040, 8473 
březen 23. čís. 60 sb. z. a n. 
(telegrafy). . 8465 
květen 3. čÍs. 95 sb. z. a n . 

I1S 
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Cís. 

1923 (advokátní tarif) 
§ 2 8032 
§ 7 8032 
§17 .. 8032 
červen 8. čís. 124 sb. z. a n. 
(Buštěhradská dráha) 
§ 4 7920, 8515 
červenec 12. čís 140 sb. z. 
a 11. (přejímací cena za su-
rov~' líh a odměna za jeho 
rafinování) 
§ 2 . 8281 
éervenec 19, čÍs. 160 sb. z. 
a n. (stavební ruch). 
§ 24 
§ 54 

8348 
8348 

srpen 1. čís. 173 sb. z. a n. 
(hospodaření líhem) 
§ 2 (3). .. 8281 
listopad 8. čís. 213 sb. z. a 
ll. (přerušení sporů) . 7809 

1924 duben 25. čÍs. 85 sb. z. a n. 
(ochrana nájemců) 
§ 1 (2) čís. 9 . 8322 
§ 31 (1) čís. 1 . 8507 
duben 25. čís. 92 sb. z. a n. 
(labské plavební soudy) 
§ 2 b) . . . . . 7755 
květen 30. čís. 124 sb. z. a 
n. (tisková novela) 
§ 21 . 8511 
červen 18. čís. 60 sb. z. a n. 
na rok 1926 (úmluva mezí 
československou republikou 
a republikou Rakouskou o 
úpravě závazků) 
čl. 1 (2) . 805D 
čl. 16 . 8293 
čl. 28 . 8293 
čl. 30 (6) . 8293 
čl. 36 . 82;13 
čl. 41 . 7741 
čl. 46 . 7741 
červen 27. čís. 142 sb.' z. a 
n. (přerušení sporů) . 7809 
červenec 3. čís. 170 sb. z. 
a n. . 8009 
říjen 9. čís. 221 sb. z. a n. 
(sociální pojištění) 

· 8082 § 17 
§ 18 (I) písm. a) 
§ 19 
§ 20 (2) 
§ 70 
§ 170 

(2) 
§ 173 

· 8411 
· 8411 
· 8270 
· 8095 
· 8380 
· 7922 
. 8380 

1924 § 175 
§ 196 

(:[s. 

7764, 7842, 838" 
. 8082 

7842 § 239.. .. 
říjen 10. čís. 239 sb. z. a n. 
(vkladní knížky akciových 
bank atd.) 
§ 1 . 8141 
§2 .... 8023 
řííen 10. čís. 240 sb. z. a !1. 

(příročí k ochraně peněž-
ních ústavu) 
§ 4 7822, 8044 
§ 5 7822, 8044 
prosinec 18. čís. 274 sb. z. 
a n. (přerušení sporu) 
§ 1 (2) 7809 
- (3). ... 7809 
prosinec 22. čís. 286 sb. z. 
a n. (restrikční zákon) 
§9 .8053 
§ 15 8053 
§ 16 7956, 8053 

1925 březen 6. čís 5 sb. z. a n. 
na r. 1926 (smlouva s Po:
skem) 
čl. 1 .' ..' 7754 
březen 26. čís. 48 sb. z. a n. 
(ochrana nájemcu) 
§ 1 

~2) čIs. 9 
CiS. 13 

§ 2 (3) 
§ 3 
§ 6 
§ 7 
§ 8 
§ 12 (7) 
§ 14 

- čís. 
§ 18 
§ 19 
§ 20 (2) 

7973 
· 8322 
· 81g~ 
· 8124 
· 8595 

7724, 8064 
· 8158 
· 7818 
· 8512 
· 7782 
· 812~ 

7877, 8324 
· 8553 

7782, 8194. 8350, 
8352, 8353, 8439, 
8507, 8512, 8574 

(3) . 8352 
§ 24 . 8262 
§ 25 7770 
§ 30 . 8158 
§ 31 (I) čís. 1 7698, 8212, 8507 

čís. 2 . 7692 
čís. 3 . 7685 

_ - čís. 5 7877, 8195, 
8219, 8237, 8247, 8384 

- - čís. 6 . 8219 
duben 3. čÍs. 67 sb. z. a n. 
(placení dovolené zaměst
nanců) 

Čís. 

1925 § I (2) . 77'14 
§3 .8227 
§ 6 8227 
§ 9 . 8227 
§ 12 . . 8227 
srpen 19, čís. 203 sb. z. a n. 
(koncesované živnosti) . 8562 
říjen 15. čís. 217 sb. z. a 11. 
(provedení § 105 ústavní 
listiny) 
§2 .' .8053 
říjen 15. čís. 221 sb. z. a n. 
(nemocenské pojištění ve
řejných zaměstnanců) 
§ 22 . 8517 
§ 30 . 8517 
§ 32 . 8517 
prosinec 15. čís. 249 sb. z. 
a n. (přerušení sporů) 
§ 1 (3) 
- (4) 

. 7809 

. 7809 
1926 únor 3. čís. 17 sb. z. a 11. 

(jazykové nařízení) 
čl. 4 (3) 7925, 8028, 8159, 

8333, 8386, 8451 
čl. 14 . 8451 
čl. 16 . 8451 

(2) . 8386 
(3) . 7925 

čl. 19 (3) . 8333 
čl. 96 8028, 8159, 8165 
čel ven 23. čís. 156 sb. z. a 
11. (pohledávky ze závazků 
vzniklých Rakousku atd.) 
§ 4. . 7984, 8428 
červen 24. čís. 103 sb. z. a 
n. (platový zákon) 
§ 148 . 770>1 
§ 150 . 8395 
§ 212 . 7839 
červenec 1. čís. 117 sb. z. 
a n. (nemocenské pojištění) 
§1 ., .7954 
červenec 1. čís. 151 sb. z. 
a n. (provedení úmluvy 
s Italií) 
§ 1. . 8060 
červenec 7. čís. 113 sb. z. a 
n. (státní zaměstnanci v po
mocné kancelářské službě) 
§ 43 . ., . 8370 
červenec 16. čís. 145 sb. z. 
a n. (nemocenské pojištění 
veřejných zaměstnanců) 
§8 ...... 8517 
říjen 8. čís. 189 sb. z. a n. 
(semílání žita) . 7995 

1787 

čís. 

1926 prosinec 15. čís. 225 sb. l. 
a 11. (státní občanství) 

8021, 8249 
15 sb. z. a n. 1927 březen 5. čis. 

(zaměstnanci 
drah) 
§ 69 

čsL státních 

. 8395 

.8395 § 95 
červen 15. čís. 76 sb. z. a 
11. (přímé daně) . 8539 
§ 75 . 8073 
§ 265 . 8380 

a násl. . 7678 
§ 290 . 8434 
§ 343 . 7949 
§ 345 . 7949 
červenec 15. čís. 111 sb. z. 
a n. (nekalá soutěž) 
§ I . 8193 
§ 2 . 8193 
§15 .8193 
červenec 15. čís. 112 sb. z. 
a n. (průkaz zpusobilosti 
pro živnosti hostinskou a 
výčepnickou) 
§ 1 . 8351 
§ 3 . 8351 
prosinec 13. čís. 1 sb. z. a 
n. na rok 1928 (směnečný' 
zákon) 
§ 3, čÍs. 3 . 83·15 
_ čís. 7 . 8463 
§5(1) .8345 
§ 107 (4) . 8463 
prosinec 20. čís. 175 sb. z. a 
n. (přímé daně) . 8434 

1928 leden .1 9. čís. 23 sb. z. a 11. 

(procesní novela) 
čl. I. . 8332 
čl. ll. 8510, 8523 
čl. IV., čís. 1 . 8389 
březen 28. čís. 44 sb. z. a 
n. (ochrana nájemcfi) • 8482 
§ 1 (2), čís. 16 . 8394 
§ 22 (2) . 8410 
§ 31, čís. 4 8219, 8237, 8394 
březen 28. čís. 45 sb. z. a 
n. (odklad exekuce vykli
zením) 
§ 3 . 8416 
červenec 17. čís. 144 sb. z. 
a n. (železniční přepravní 
řád)*) 
§ 6 . 8558 

*) viz též 1921 květen 13. čís. 203 
sb. z. a 11. 



VIII. Jiné předpisy. 
V)I II o s (vyhLáška, nařízení) m i II i s. t c- r s t va f i II a II C í a v nit r a: 

190\ prosinec 2. čís. 77.347 čÍs. 196 Věstn. min. fin. 7789, 8135 
mi·nisterstva obchodu: . 
1009 březen ll. čís. 6737 . 
1917 řijen 18. čís. 35.075 . 
ministerstva orby: 
1905 záři 18. čis. 8703 . 
m i~n i s t e ť s tv a p o š t a tel e g r a f ů: 

·1919 říjen 25. čis. 32.024-11 
1921 březen 3,. čís. 13D85-I. . 
ministerstva spravedlnosti: 
1894 říjen 26. 'ČÍs. 40, min. Věstníku 
19ľ4 červen 2.' čís: 41 Věstníku 

§ 4 (2) . . . . . . 
ministerstva sociální péče: 

· 7928 
· 7956 

7998 

8002 
8002 

· 7777 

ze dne 2. ledna 1926 čís. 13.152 IV Fl ve věstníku min. pošt a telegrafů 
čís. 17 z roku 1926 . . . . . . .. .... 7682 
ministerstva vnitra: 
1899 květen 13. čís. 38.978/98 
1920 březen 6. čís. 7084/1920-5 
1921 květen 21. čís. 39.Í56/1921-5 
pra.žského mísŤo,držitelství: 
1899 -červen 11. čís. 85.043 .... 
1909 březen 31. čís. 15.95.1 (domácí řád lá~ňsk~r) 

§ 2 

Slll_žební řád Buštěhradské dráhy: 

· 7928 
· 8174 
· 8174 

· 7928 

· 7967 

§ 33 a) · 8515 

§ 32 

S I II Ž e b n í řád K o š'j c k 0- B o h tl 111 í n s k é dr á h Y 

žel e z nič 11 í o s o b n í tar if II odd. III C I A odst. 1 b) 

Vojenská služební kniha K-1: 

. 7807 § 48 

V)'klad policejního nařízení 

· 7838 

· 8558 

· 7807 

· 7791 

Výklad všeobecných prodejních podm,ínek o prodeji 
d ř í v í: 

§ 17 . . 7844 

V Ý k 1 a d s t a Jl o v d r II Ž s t va. 7988, 8248, 8435 

Výklad stanov bytového (stavebnihn) družstva. 8083, 8146 

V ýk I a d. poj i š ť o v a cic h pod min e k 7730, 7792. 7900, 8226, 8276, 8279 

Výklad řádu p-ravovárečné ho měšfanstv-a .. 7720 

Výklad stanov svazu. · 8291 

S_lufební řád pro dělníky a zřízence obce Pražské: 
§33b) .8112 
Výklad stanov První pražské nemocenské pokladny ob-

chodních a soukromých zaměstnanců v Praze .8303 

lnstrukce pro zemský v~rbor moravsk~r: 

§ 25 . · 8127 

111 str u ke e pro V)' k o n II é o r g á n y ze dne 12. července 1_897, čís. 26 
V ěstníkll bod- 66 . 8259 

\ 

I 
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